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Sammanfattning 
 
 
Östersjön är ett hav hotat av ekologisk kollaps, ett av problemen är övergödning. Flera 

samhällssektorer bidrar till övergödningen, men lantbruket uppskattas stå för ca 50 % av 

tillförseln av fosfor och kväve som övergöder Östersjön. För att komma till rätta med 

problemet krävs strukturförändringar, internationella överenskommelser och innovativa idéer. 

Denna uppsats har tagit fasta på främst det sistnämnda genom att betrakta matturism som en 

utav alla lösningar för att ta sig an Östersjöns utmaningar. Studiens syfte har varit att inhämta 

olika aktörers perspektiv på matturism och att sedan syntetisera dessa perspektiv i en SWOT-

liknande analys. Objektet för den SWOT-liknande analysen har varit en specifik vitrysk gård 

vid namn DAK. Gården har varit delaktig i internationella forskningsprojekt rörande 

ekologiskt kretsloppsjordbruk. Gården är för närvarande delaktig i projektet BERAS Belarus, 

där ett av målen är att utveckla matturism på gården. Uppsatsen har visat att det torde finnas 

potential för att utveckla matturism på DAK för svenska turister i Vitryssland, men att denna 

slutsats kan vara otillförlitlig. Anledningen skulle kunna vara att uppsatsförfattaren har en 

inplanerad praktik på DAK-gården i september.     

Nyckelord: Matturism, getgård, Vitryssland, Östersjön, SWOT
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Förord 
Oavsett om historian är sann eller inte så kan historian om den hundrade apan fungera som en 

analogi för denna uppsats. Historian förtäljer att det på en ö i Oceanien fanns ett hundratal 

apor som alla älskade att äta sötpotatis som växte fritt på ön. Den för aporna så smaskiga 

potatisen fanns dock under jorden och när aporna väl grävt fram den, var den jordig och 

smutsig, ja aporna blev sjuka av att äta av potatisen. Men så en dag kom en av de hundratals 

aporna på att det gick att tvätta potatisen i en bäck med strömmande vatten, jorden försvann 

från potatisen och apan blev inte sjuk av att äta potatisen. Så småningom spred sig bruket med 

att tvätta sötpotatisen och efter ett par generationer tvättade alla apor på ön sin sötpotatis. Den 

hundrade apan visade att någon måste vara först, hur fjuttig effekten än kan te sig i början. I 

likhet med den hundrade apan kan DAK-gården ses. Även fast det finns 1000-tals gårdar runt 

Östersjön som behöver förändra sina produktionsmetoder, måste någon vara först och visa 

vägen. 

Historian om den hundrade apan är berättad för mig av min handledare Marianne Pipping 

Ekström. Tack till dig för härliga analogier, skarpa kommentarer, nya perspektiv och 

produktutvecklingsförslag på DAK. Tack till intervjupersonerna och slutligen tack till de som 

opponerat på denna uppsats, speciellt Christine Olsson och Joakim Berlin, som utförde en 

utmärkt opponering under den hektiska avslutningsveckan.      

 
 
Ordlista 
Algblomning – Stark ökning av mängden alger eller cyanobakterier. Kan vara en naturlig 
process, men förstärks eller orsakas ofta av människans utsläpp av näringsämnen. 

Belarus – Vitryssland på engelska, vitryska och ryska språket. 
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BERAS(a) - Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society. Forskningsbaserat projekt 
och organisation som syftar till att minska jordbrukets miljöpåverkan i allmänhet och på 
Östersjön i synnerhet. 

BERAS(b) –  Building Ecological Recycling Agriculture and Society. Vidareutveckling av 
BERAS(a), men med ett bredare globalt fokus på lantbruk och livsmedel.  

Biogeokemiskt kretslopp – Kretsloppsliknande omsättning av kemiska ämnen från organismer 
till den fysiska miljön och tillbaka till organismer.   

DAK – Privatägd getmjölksgård i Vitryssland som är ansluten till BERAS. Producerar 
ekologisk getmjölk och getmjölksprodukter. 

ERA-gård – Ecological Recycling Agriculture. Gård som är eller har varit ansluten till 
BERAS och som förbundit sig till BERAS särskilda bruksformer.  

Extensivt jordbruk - Driftsform med liten insats av resurser, t.ex. tekniska hjälpmedel.  

FAMM – The Five Aspects Meal Model, analysverktyg för att bedöma och belysa 
måltidsupplevelser. 

Kolchos - Kollektivt organiserat jordbruk i dåvarande Sovjetunionen, men som finns kvar 
som benämning på jordbruksform i bland annat Vitryssland. 

(Växt)näringsämne – Ämnen som växter upptar och använder för sina nödvändiga 
livsfunktioner. De som kan orsaka övergödning är främst kväve och fosfor.  

RHS – Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan, tillhör Örebro universitet. 

Planekonomi - Ekonomiskt system som i stor utsträckning styrs av centrala myndigheter, dvs. 
i princip av staten. 

Terroir – Ett system av interaktioner mellan den fysiska och biologiska miljön och ett antal 
mänskliga faktorer som tillsammans förmedlar originalitet, skänker karakteristika och som 
skapar ett rykte för en produkt.  

Övergödning – Orsakas av att näringsämnen (främst kväve och fosfor) frigörs eller tillförs i så 
stor mängd att ekosystemens förmåga att tillgodogöra sig dem överskrids. 

 

Samtliga förklaringar bygger på referenser som utgör underlag till bakgrundsavsnittet, samt 
med tillägg av: 

Biologisk ordlista - Björn, Enckell, Meurling och Pelger (2004). 

Nationalencyklopedins encyklopedi (2014a) och svenska ordbok (2014b). 
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Introduktion 

Det grundläggande problemområde som denna studies syfte vilar på på, är jordbrukets 

miljöpåverkan i allmänhet och dess negativa påverkan på Östersjön i synnerhet. Steget från att 

undvika en marinekologisk kollaps i Östersjön till matturism på en vitrysk getgård, kan verka 

långsökt. Alltjämt konstateras det i förordet till boken Morgondagens Jordbruk från BERAS 

(se beskrivning i ordlistan) att: ”Jordbrukets insatser för att begränsa övergödningen av 

Östersjön är viktiga – men inte tillräckliga. I takt med ökad kunskap framstår det som allt mer 

uppenbart att jordbruket – liksom övriga föroreningskällor – måste göra betydligt mer än i 

dag.” (Wramner, 2012, s. 6). Även fast Vitryssland inte har någon kust vid Östersjön, så har 

dess jordbruk relevans för Östersjön, detta då dess avrinningsområden småningom mynnar ut 

i Östersjön.  Det direkta syftet är att ge underlag för hur en specifik vitrysk getgård (DAK) 

skulle kunna erbjuda matturism för svenska turister direkt på gården.  

 

 

Ämnesrelevans i relation till Måltidskunskap och värdskap 
Undervisningsämnet vid Restaurang- och hotellhögskolan (RHS) är måltidskunskap och 

värdskap. Sedan år 2002 är även måltidskunskap ett forskarutbildningsämne vid institutionen 

(Gustafsson, 2004, s. 55). Såväl undervisning som forskning vid RHS är mångvetenskaplig 

(Gustafsson 2004; Örebro universitet, 2012). Också de kurser som ges inom 

Måltidsekologprogrammet vid RHS antar flera olika vetenskapliga teorier och metoder. Under 

utbildningens gång förekommer examinationer i allt från hantverksprov, praktisk näringslära, 

laborativ livsmedelshygien till måltidskulturellt essäskrivande. 

Tre fördefinierade intervjuteman som återfinns i respektive intervjuguide utgår från aspekter i 

FAMM – rummet, mötet och produkten. Intervjuguiderna skiljer sig åt beroende på 

intervjuperson och därmed vilka frågor som kan relateras till FAMM, detta då 

intervjupersonerna på förhand bedömdes besitta olika kompetenser. Vid abstraheringen från 

citat till teman genererades också de tre nämnda FAMM-aspekterna. Det bör dock tilläggas att 

diskussionen av resultatet som utgår från FAMM rör sig på en hypotetisk nivå. Ingen 

observation av en faktisk måltid har ingått som empiriskt insamlat material i denna studie.  

I frågeguiderna har, som nämnts, vissa aspekter av FAMM bidragit till utformningen av 

frågorna. Där utöver har publikationer från forskare i måltidskunskap vid RHS utnyttjats som 



8 
 

inspiration till intervjuguiderna, bland annat Tellströms Gustafssons och Mossbergs artiklar 

om lokala, kulinariska matarv (2005; 2006). 

Ett koncept som utvecklats vid RHS, tillika en kurs som ges, är ”Den medvetna måltiden”. En 

aspekt vid planering, tillagning och servering av måltider inom ”Den medvetna måltiden” är 

bland annat ekologi (Örebro universitet, 2013). På så vis försäkrar jag mig om att uppsatsens 

uppenbara försvar av ett ekologiskt synsätt på måltider är legitimt inom måltidskunskap och 

värdskap. Inom FAMM påpekas också att tillagningsmetoder bör överensstämma med ett 

hållbart samhälle och att etiska kunskaper är nödvändiga vid val av råvaror (Gustafsson, 

Öström, Johansson & Mossberg, 2006, s. 86). 

En tänkbar effekt av denna uppsats är att den kan leda till en ökad marknadsandel för den 

vitryska getgården DAK. Detta skulle kunna stå i kontrast till riksdagens utbildningsutskotts 

motion från 1991 som initierade etableringen av måltidskunskap och värdskap vid RHS. I 

motionen står att högskoleutbildningarna vid RHS har ett klart värde för den svenska 

restaurangnäringens förmåga att locka besökare till vårt land. (återges efter Alsne, 2004, s. 

86). Formuleringen har en tydlig nationalekonomisk ambition, men står inte heller i direkt 

motsats till att gynna ett specifikt vitryskt företag.  

 

I och med att ”Den medvetna måltiden” omfattar ekologiska aspekter (Örebro universitet, 

2013), innebär det ett erkännande av vetenskapsdisciplinen ekologi. En av ekologins 

grundvalar är att jordens biosfär ses som ett gemensamt ekosystem. För att komma till rätta 

med ekologiska problem, såsom övergödning i Östersjön, krävs därmed ansträngningar över 

nationsgränserna. Initiativen inom BERAS är tydliga exempel på detta och att 

miljöförändringar kan ge effekter på helt andra platser än var förändringarna äger rum 

(Pleijel, 2013, s. 10 & 12). Sveriges attraktion som turistmål för svenskar själva och för 

utländska besökare, påverkas av statusen på våra ekosystem. Det senaste decenniets 

algblomningar i Östersjön har visat sig kunna påverka turistbranschen längs med ostkusten 

negativt (Rymell, 2005). På så vis äger uppsatsen även relevans för hospitality och värdskap 

och borde därmed inte heller i stå i konflikt med utbildningsutskottets motion om etableringen 

av måltidskunskap och värdskap på RHS.   

För att uppnå en positiv utveckling av såväl ökat vetande och bildning, krävs ett ständigt 

sökande efter nya strukturer och angreppssätt både inom och mellan ämnen (Alsne, 2004). 

Måltidskunskap som ämne rymmer frågeställningar om den sensoriska upplevelsen av bland 

annat mat, dryck och måltidsmiljö. Med tanke på innevarande sekels utmaningar i form av 
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miljöförstöring och hot mot Östersjön är dessa perspektiv värda att beakta inom 

måltidskunskap och värdskap. Ämnets ambition och förmåga att skrida över 

vetenskapsdiscipliner torde underlätta en sådan utveckling. 

 

 

Teoretisk bakgrund 
Redan före inläsningen av bakgrundslitteraturen påbörjades, hade en viss del av 

problematiseringen redan skett. Tillägnandet av problematisering uppstod ur det studiebesök 

på BERAS-kontoret som gjordes av mig och andra måltidsekologstudenter som läste kursen 

Måltidsekologi. Utifrån detta riktade jag in litteraturgenomgången på hur DAK-gården skulle 

kunna gynnas ekonomiskt, dock utan att ha specificerat hur. Efter kontakt med ett 

researrangörsföretag, riktades litteraturstudien även in på matturism. Den litteratur som lästes 

och som återgivits i bakgrunden är dels tilldelad mig av personer inom BERAS. Dels sådan 

som förekommit som kurslitteratur under tidigare kurser inom måltidsekologprogrammet. 

Dels sådan som hittas efter sökningar i universitetsbibliotekets databaser, se bilaga 1. 

Ekologi, måltid och turism är begrepp som står i fokus för såväl denna teoretiska bakgrund 

som för uppsatsen i stort. Parallellt med detta finns även ett fokus på vitryska produktions- 

och konsumtionsförhållanden. Sådana uppgifter redovisas dock på en lägre abstraktionsnivå 

och i stort sett utan några vetenskapliga teorier såsom Bryman definierar vetenskapliga teorier 

(2011, s. 22). En orienterande kunskap om landet ser jag dock som nödvändig för att kunna 

föra en djupare diskussion kring resultatet. 

 

Hållbar utveckling 
För att visualisera hållbar begreppet utveckling kan figur 1 vara till hjälp. I modellen finns 

inga möjligheter till social och ekonomisk hållbarhet utan att ekologisk hållbarhet först kan 

garanteras. Forskaren och läraren på måltidsekologprogrammet, Johanna Björklund, har antytt 

att måltidsekologer har med sig figur 1 som intellektuell visualisering av vad hållbar 

utveckling är efter avslutad utbildning (Muntlig uppgift, 2014).   
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Figur 1.  Hållbar utveckling utifrån ett beroendeperspektiv (Kungliga Tekniska Högskolan, 2014).  

Figur 1 kan även sägas utgöra grunden för kronologin i denna bakgrund, vilken sedermera 

leder till uppsatsens syfte. Den påbörjas och utgår från ekologiska aspekter, varpå sociala och 

ekonomiska följer därefter.  

 

Östersjöns ekologiska status och jordbrukets påverkan 
Ekologin som ämne uttrycker ingen önskan eller handlingsplan för hur människan skall agera 

eller hur naturen bör vara beskaffad. Genom att förlita sig på positivistisk empiri kan ekologin 

däremot ge vägledning åt hur människan kan utnyttja samt anpassa sig efter naturen (Pleijel, 

2013, s. 9). Utifrån ekologisk empiri går det alltså att bedöma sannolikheter av hur t.ex. ökad 

övergödning eller utsläpp av persistenta miljögifter, skulle kunna påverka människans 

välbefinnande (ibid.). Att beskriva en viss situation eller förhållande i naturen som ett 

problem utgår, som namnet antyder, från ett antropogent perspektiv.   

Jordbruket runt Östersjön står för 50 % av tillförseln av både kväve och fosfor till Östersjön 

(Stein-Bachinger, Reckling & Granstedt, 2013, s. 9).  En förhöjd halt av dessa två 

näringsämnen i Östersjön har effekter från organismers cellnivå på upp till ekosystemnivå. En 

rubbad kväve- och fosforcykel relaterar till begreppen läckage, övergödning och algblomning, 

som alla är närbesläktade, men samtidigt har olika innebörder. Två uppenbara problem som 

övergödning leder till är ökad tillväxt av cyanobakterier och alger (så kallad algblomning) 

samt döda havsbottnar (Baltic Sea 2020, 2013). Mellan år 1900 och 2012 har arealen död 

havsbotten ökat 10-faldigt i Östersjön (Carstensen, Andersen, Gustafsson & Conley, 2014). 

Sambanden mellan en ökad befolkning runt Östersjön, ett mer intensivt jordbruk och ovan 

nämnda miljöproblem är tydliga (BalticSea2020, 2013; Granstedt, 2012; Carstensen et al., 

2014). Även fast ett land inte har någon direkt kust vid Östersjön påverkar dess jordbruk 

havet genom att det har avrinningsområden inom landet, vilket Vitryssland är ett exempel på.  
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Fördelat på 12 länder bor det idag ca 85 miljoner människor runt Östersjön och dess 

avrinningsområden (Stein-Bachinger, Reckling & Granstedt, 2013, s. 8). 

 

(BERAS) Building/Baltic Ecological Recycling Agriculture and 
Society 
Nätverket BERAS antar en holistisk syn på jordbruk och livsmedelskedjan, men fokuserar i 

synnerhet på att minska läckaget av fosfor och kväve från jordbruket till Östersjön. Till en 

början stod ”B” i BERAS för Baltic, men sedan ett nytt nätverksavtal skrevs på år 2013 står 

”B” numera för Building. Detta gjordes för att bredda nätverkets syfte och för att hitta 

samarbetspartners även utanför Östersjöregionen (BERAS, 2013). Det första projektet med 

namnet BERAS pågick mellan 2003 och 2006 och följdes därefter av BERAS Implementation 

mellan 2010 och 2013 (ibid.). Projekten har delfinansierats av EU och inkluderat aktörer från 

alla nio länder med kuststräcka mot Östersjön samt Norge och Vitryssland (BERAS, 2013). 

De inblandade aktörerna har bestått av universitet, forskningsinstitut, frivilligorganisationer, 

lantbruksorganisationer, bönder och privata aktörer längs med livsmedelskedjan (ibid.).  

De gårdar som anslutit sig till BERAS har förbundit sig till specifika bruksformer och dessa 

gårdar kallas ERA-gårdar.  ERA-gårdarna bygger bland annat på att på att djurhållning 

integreras med växtodling och att det råder jämvikt mellan djurtäthet i förhållande till 

åkermark (Stein-Bachinger, Reckling & Granstedt, 2013).  ERA-gårdar har bland annat 

potential att minska läckaget av fosfor och kväve till Östersjön, öka kolinlagringen i 

jordbruksmarken och att öka jordbruksmarkens bördighet (ibid.).  

Trots att projekttiden för BERAS Implementation löpte ut under slutet av 2013 så har fortsatt 

samarbete mellan de medverkande aktörerna tryggats genom ett nytt avtal (BERAS, 2013). 

Ett särskilt projekt vid namn BERAS Belarus har också varit pågående sedan 1/1-2013. 

Officiellt sammanfattas projektet som ett tematiskt partnerskap och uppbyggande av 

kompetens för ekologiskt jordbruk som nyckelfunktion i ekologiska kretsloppssamhällen 

(Svenska institutet, u.å.). Projektet pågår till och med 31/12-2015. Tio samarbetspartners från 

Sverige, Litauen och Vitryssland är knutna till projektet som finansieras av Svenska institutet 

(Svenska institutet, u.å.). Målsättningen är minskat läckage av fosfor och kväve från 

ekologiskt jordbruk samtidigt som jordbruket har kapacitet att erbjuda livsmedel till de lokalt 

boende. En ytterligare målsättning är att de gårdar som deltar i projektet ska kunna 

marknadsföras som besöksmål för turister (Svenska institutet, u.å.).  Gården DAK, som denna 
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uppsats handlar om, (se längre ned) har varit ansluten till BERAS Implementation och är så 

nu till BERAS Belarus.   

  

Livsmedelskedjor 

Att förstärka relationen och transparensen mellan bönder och konsumenter är ett viktigt steg 

för att medvetandegöra konsumenter om jordbrukets påverkan på jordens biogeokemiska 

kretslopp (Gliessman, 2008). Detta äger större relevans under detta sekel då jorden kan sägas 

ha trätt in i antropocenen. Med det menas att människan idag är den största pådrivaren på 

jordens biogeokemiska kretslopp (Rockström et al., 2009).  

 

Ju fler länkar i livsmedelskedjan som förekommer, desto mer separeras konsumenter och 

primärproducenter, såväl psykologiskt som oftast geografiskt (Gliessman, 2008). Den kortaste 

typen av livsmedelskedja är den då samma person som producerat maten även är 

konsumenten, medan den näst kortaste är den som löper från primärproducent till konsument. 

Det personliga mötet mellan primärproducent och konsument är ett utmärkt tillfälle för 

delande av värderingar, erfarenheter, behov om såväl produkt- och produktionskvalitet (ibid.). 

Då lantbrukare vill kommunicera att ett visst livsmedel de producerar, är beroende av en 

särskild plats för att ge det specifika egenskaper, kan de ansöka om geografiska indikationer. 

Frågan rörande om ett område eller en viss plats har förutsättningar att åstadkomma en unik 

produkt är emellertid mångfacetterad. Vad som menas med unicitet kan upplevas både 

subjektivt och objektivt. För att ge viss objektivitet i spörsmålet har nationella och 

internationella system med sensoriska och kemiska kontrollsystem etablerats. Inom EU är ost 

en av de livsmedelsgrupper där geografiska indikationer används flitigast, vilket kan förklaras 

med att råvarorna är få, men förädlingsprocessen komplex och anpassningsbar (Ragnar, 

2014). Producenter kan även använda sig av begreppet terroir vid marknadsföring av 

livssmedel. Begreppet härstammar från vitivini-kulturen och flera definitioner förekommer 

(Oddgård & Wramner, 2013). FN-organet Food and Agriculture Organization (FAO) har 

godtagit följande definition: 

A terroir is a delimited geographic area where a human community has 

developed, over the course of history, a collective production method and 

knowhow. A terroir is based on a system of interactions between physical and 

biological milieu and a set of human factors involved to convey an originality, 
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confer typicity and engender a reputation for a product. (Vandecandelaere, 

Arfini, Belletti & Marescotti, 2010).  

 

Produkter med ett uttalat terroir har i allmänhet ett högre pris än liknande produkter utan en 

sådan kvalitet (Wramner & Nygård, 2013; Vandecandelaere et al., 2010). Det högre priset kan 

ses som en möjlighet till att ge bönderna utdelning för de ekosystemtjänster de levererar till 

samhället (Wramner & Nygård, 2013).  

 
Vitryssland 
Till följande avsnitt, har då inget annat anges, endast Landguiden (redaktör Gert Holmertz, 

2013) använts som referens.  

 

Vitryssland var en delrepublik i Sovjetunionen mellan 1922 och 1991. I samband med 

unionens upplösning utropade sig Vitryssland till en självständig nation, men gick samma år 

med i Oberoende Staters Samvälde (OSS) tillsammans med Ukraina och Ryssland. Sedan 

Aleksandr Lukasjenko, på demokratisk väg, valdes till president år 1994, har landet såväl 

kulturellt som ekonomiskt stått Ryssland nära. Den vitryska ekonomin är att betrakta som 

Europas enda planekonomi och Lukasjenko, som ännu är landets president, förespråkar vad 

han kallar marknadssocialism. 

 

År 2012 hade Vitryssland en befolkning på 9,5 miljoner människor, varav 1,8 miljoner bor i 

huvudstaden Minsk. Landet täcker en yta på 207 600 km2, vilket ger en befolkningstäthet på 

47 invånare per km2. Landet saknar kust, men har gott om sjöar, kärr och träsk. Största 

floderna som går genom landet är Dnepr, Dvina och Neman, varav de två sistnämnda mynnar 

ut i Östersjön och då för med sig näringsämnen. 5 % av Östersjöns avrinningsområde är 

beläget i Vitryssland (Stein-Bachinger, Reckling & Gransetdt, 2013). 

 

Freedom House är en organisation som enligt egen utsago bevakar och stödjer utvecklingen 

av demokrati och mänskliga rättigheter jorden runt. Organisationen finansieras både av 

frivilliga bidrag samt av statsmedel. Största enskilda bidragsgivaren är amerikanska staten 

(Freedom House, 2014a). Utifrån en rad parametrar publicerar organisationen årligen en 

rapport över hur fria världens länder anses vara. I rapporten delas länder in utifrån bland annat 

internetfrihet, pressfrihet och rättigheter till politisk organisation. Utifrån dessa aspekter delas 

länderna in i tre huvudkategorier: fria, delvis fria och ofria. Tillsammans med 47 av världens 
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195 länder, räknades Vitryssland i 2014 års rapport som ett ofritt land (Freedom House, 

2014b)    

      

Den produktionsmässiga majoriteten av det vitryska jordbruket drivs av staten, ofta på före 

detta kolchosser. Cirka 10 % av landets befolkning har sin huvudsysselsättning inom 

jordbruket och över hälften av landets yta utgörs av jordbruksmark. Ett stort problem för det 

vitryska jordbruket har varit och är radioaktiv strålning från Tjernobylolyckan år 1986. Utav 

landets samlade areal är 21 % belagd med odlingsförbud för kommersiella ändamål (Svenska 

läkare mot kärnvapen, 2008). 

 

Knappt hälften av de vitryska hushållen lägger ca 50 % av sina inkomster på livsmedel. Detta 

kan jämföras med svenska förhållanden där hushållen i genomsnitt spenderar 12 % på 

livsmedel (Centrum för konsumtionsvetenskap, 2013, s. 13). I stort sett alla vitryska hushåll 

på landsbygden beräknas också vara beroende av husbehovsodling. 

 

 
Figur 2. Vitrysslands geografiska position. Här skrivet som Belarus. (World Sites Atlas, 2008).  
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Matturism 
Världens jordbruk och livsmedelsförädling, har i hela världen genomgått en centralisering och 

minskning av personalbehov i och med 1900-talets strukturrationalisering (Gliessman, 2008). 

Matturism kan därför vara ett sätt att hitta nya försörjningsmöjligheter i rurala områden som 

präglats av stor utflyttning och finansiell koncentration till ett fåtal aktörer (Nilsson, 2006).  

Enligt etnologen och matentreprenören Håkan Jönsson (2012) kan de synergier och 

samarbeten som finns mellan turistverksamhet och lokal livsmedelsproduktion, härledas till 

att bägge förmedlar och säljer samma känsla: platsen. Det nya franska köket, som 

manifesterades under 1970-talet, betonade att restaurangerna och kockarna skulle använda 

lokala råvaror, detta då dessa oftast per automatik var de färskaste (Jönsson, 2012). När detta 

tankesätt omsattes till lokala förhållanden i länder utanför Frankrike, innebar det att tidigare 

franska statusprodukter som Foie gras och dessertostar, inte längre ansågs som de bästa 

(Jönsson, 2012, s. 168-170).  Paradoxalt nog omkullkastade Det nya franska kökets spridning 

alltså den franska matlagningskonstens dominans i länder som Sverige (op. cit.). En annan 

förklaring till det framväxande intresset för mat med ursprungsmärkning och platsidentitet är 

att sådana mervärden ger konsumenten en känsla av trygghet och kontroll. Detta i en tid då 

avståndet mellan producent och konsument växt och då den internationella handeln med mat 

ökat (Jönsson, 2012). Dessa företeelser stämmer också överens med hur sociologin betraktar 

begreppet globalisering. Nämligen processen av ekonomisk integrering av finansmarknader, 

en mer utbredd handel med varor mellan länder samt förenklade kommunikationsmöjligheter 

mellan individer i olika länder och kontinenter (Giddens, 2004, s. 63-64 ). 

Definitionen av matturism, eller kulinarisk/gastronomisk turism, är emellertid inte given. Är 

det all mat som äts då en person identifierar sig som turist? Eller är det sådan mat som äts då 

maten, livsmedlet eller måltiden i sig själv, gör personen i fråga till turist? Denna uppsats 

inriktning lutar klart åt den senare definitionen. På så vis ansluter sig uppsatsen även till Lucy 

Longs (2004, s. 21) definition av matturism: ”the intentional, exploratory, participation in the 

foodways of an other – participation including the consumption, preparation, and presentation 

of a food item, cuisine, meal system, or eating style considered to belong to a culinary system 

not one’s own.”  

 

Matturism kan också ses som en del av upplevelseindustrin, vilken till skillnad från varor och 

funktionella tjänster, kan ses som att de är inriktade på själva konsumtionsförloppet och att ge 
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konsumenten emotionella upplevelser (Mossberg, 2004). Upplevelseindustrin är en av de 

branscher som vuxit snabbast i såväl absoluta som relativa tal i i-länder sedan 1950-talet (Pine 

& Gilmore, 1998) 

 

Anledningarna till att turister väljer att ägna sig år matturism kan vara flera. För vissa är det 

upplevelsen av unika smaker och en hög gastronomisk nivå, för andra kan det främsta skälet 

vara att matturism gestaltar en estetiskt tilltalande dekoration eller dukning (Correia, Moital, 

Ferreira da Costa & Peres, 2008). För andra turister utövar matens symboliska aspekt den 

största lockelsen, exempelvis som symbol för politiska system, religion eller kända personer 

(ibid.). I de fall då matturism inte främst handlar om avancerad gastronomi eller unika 

smaker, kallar matturismforskaren Lucy Long (2004, s. 23) de bidragande måltidskontexterna 

för foodways. Exempel på sådana foodways är måltider/livsmedel som omges av religiösa 

riter, tabun, traditionella matlagningsmetoder och historiska aspekter (ibid.). Long menar att 

det är genom att förstärka dessa foodways som entreprenörer inom matturism har störst chans 

att lyckas, samtidigt som turisterna blir nöjda. Det är dock viktigt att autenciteten inte kränks, 

då detta kan medföra missnöjda turister som blir mindre villiga att spendera pengar (Long, 

2004). Matproducenters tolkning, kommersialisering och sedermera innovation av lokala 

matarvsprodukter, kan ses som en balansakt mellan konsumenters autencitetskrav och 

entreprenörers val av storytelling för den mat de säljer (Tellström, Gustafsson & Mossberg, 

2005).  Vitryssland är inte ett vanligt resmål för svenskar (Gertell, 2013; Widmark, 2014), 

varför det kan ses som en viss distinktion att välja att turista i Vitryssland. De socialgrupper, 

som är mest benägna att välja särskiljande och samtidigt icke-traditionella kulturuttryck som 

maträtter, inredning och resmål är de med högt kulturellt kapital Bourdieu (1989). Grupper 

med högt kulturellt kapital tenderar att söka distinktion och bekräftelse inom sitt habitus 

genom att finna annorlunda och exotiska upplevelser och symboluttryck till relativt låga 

kostnader (ibid.). Hur olika kulturuttrycksmedel i form av kapital värderas skiljer sig 

emellertid åt mellan olika habitus (Bourdieu, 1989). 

 

The Five Aspects Meal Model (FAMM) 
FAMM är ett analysverktyg utvecklat av RHS som används i såväl forskning som utbildning 

vid institutionen. De fem aspekterna är: mötet, rummet, produkten, styrsystemet och 

stämningen (Edwards & Gustafsson, 2008). Med hjälp av verktyget kan måltiden analyseras 

utifrån bland annat sensorik, livsmedelshygien, ekonomiska parametrar, social 

sammansättning och den fysiska miljö där måltiden intas (op. cit.). Analysverktyget är även 
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tänkt att följa en kronlogi för hur en restaurangmåltid upplevs av gästen (Gustafsson, Öström, 

Johansson & Mossberg, 2006). Byggt på en vetenskaplig grund vägleder FAMM mot varför 

en kommersiell måltid bör genomföras på ett visst sätt (op. cit.). En av FAMM:s styrkor är att 

modellen går att applicera på många olika typer av måltider (op. cit.). FAMM betonar att 

måltider intas med alla våra sinnen. För att bedöma hur olika måltidskontexter, som till 

exempel ljussättning och social sammansättning, påverkar gillandet av en måltid kan 

sensoriska tester komma till användning. På så sätt kan det gå att förstå hur de olika 

aspekterna interagarerar med varandra och vilka av dem som påverkar människor mest 

(Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 2006). Det har även konstaterats att själva 

förväntningarna på måltidens kontext, hur den tillagas och presenteras påverkar hur 

människor anser att den smakar och hur mycket av den som äts (Prim, 2013). 
 

DAK 
DAK är namnet på en vitrysk ERA-gård som varit delaktig inom BERAS Implementation, 

och som nu är ansluten till projektet BERAS Belarus (BERAS, 2013). På gården finns drygt 

200 getter som används till produktion av mejeriprodukter som dryckesmjölk och ost (Koker 

& Stein-Bachinger, 2013, s. 12). Gården producerar 120 ton getmjölk per år, men saknar eget 

mejeri och har därmed svårt att utöka sitt sortiment samt att tillverka mer nischade produkter 

(ibid.).  

 

DAK är en privat gård, vilket är långt från självklart i en planekonomi som Vitryssland. Sedan 

2011 är DAK inne i en omställningsfas till ekologisk produktion, och delaktig i 

uppbyggnaden av ett nationellt certifieringssystem för ekologiska produkter (Koker & Stein-

Bachinger, 2013). Genom samarbetet med BERAS är förhoppningen att utarbeta miljövänliga 

lantbruksmetoder och att skapa en marknad för sådana produkter (ibid.). Försäljningen av 

gårdens produkter sker via två stycken externa webshoppar och via lokala marknader i Minsk, 

som ligger 20 km från gården (Koker & Stein-Bachinger, 2013). Planerna fram till 2015 är att 

utveckla agroekoturism med utökad försäljning direkt på gården och att eventuellt erbjuda 

övernattning för besökare (op. cit.). Att göra gårdar som är anslutna till BERAS Belarus till 

besöksmål för allmänheten är också ett mål inom BERAS Belarus (Svenska institutet, 2014).  

I turistverksamheter där näringsidkarna ämnar få gästerna att övernatta, t.ex. hotell, spelar det 

omgivande jordbrukslandskapet roll för gästens upplevelse. En studie från Belgien påvisade 

samband mellan mer extensiva jordbruksformer och turisters ökade betalningsvilja för 

övernattningar i sådana områden (Vanslembrouck, Van Huylenbroeck & Van Meensel, 2005). 
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Exempel på korrelationer som författarna fann var naturbeten, synliga djur som går på 

utevistelser samt minskad lokal övergödning. Den ekonomiska hållbarheten i dessa 

jordbrukslandskap kan dock vara bräcklig. De lantbrukare som bidrar till det ovan beskrivna, 

mer turistattraktiva landskapet, är ofta inte desamma som sedan har möjlighet att ta ut ett 

mervärde från de övernattande turisterna (Vanslembrouck, Van Huylenbroeck & Van 

Meensel, 2005). 

 

Syfte och frågeställningar 
Jag har valt att formulera två stycken syften, ett direkt och ett indirekt syfte. Det direkta syftet 

ämnar att uppfyllas i denna uppsats, medan det indirekta inte kommer att uppfyllas under 

tidsramen för inlämningen av denna uppsats. Jag ser dock det indirekta syftet som berättigat 

då det formar denna uppsats bearbetning och tolkning. 

 

Det direkta syftet är att inhämta aktörers kunskap och syn på sin yrkesmässiga verksamhet 

och att därefter syntetisera och diskutera deras svar utifrån en SWOT-liknande analys för 

DAK-gården. Den SWOT-liknande analysen utgår från hur DAK skulle kunna erbjuda 

matturism för svenska turister i Vitryssland.  

 

Det indirekta syftet är att studien används som underlag vid min praktik på DAK-gården i 

september 2014. Med användas menas här att uppsatsen kan nyttjas för att stärka DAK:s 

ekonomiska hållbarhet. 

 

Någon entydig definition av matturism finns som redovisats inte. I denna uppsats syfte menas 

sådan typ av turism där mat helt enkelt står i centrum för en turistaktivitet. Detta skulle kunna 

innebära medverkan av turisten vid någon typ av produktion, provsmakning eller att äta en hel 

måltid. Definitionen av begreppet svensk, i uppsatsens syfte, är endast att det är en person 

som bedöms vara rimlig att den söker upp ett researrangörsföretag som bedriver verksamhet i 

Sverige. Någon ytterligare etnisk eller geografisk definition föreligger alltså inte. 

 

Huruvida den metod jag valt, är tillförlitlig för syftet enligt vissa av de kriterier för 

tillförlitlighet som Bryman (2011, s. 354) satt upp, är också en frågeställning som syftar att 

diskuteras.     
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Metod och material 
Datamaterialet i uppsatsen har utgjorts av kvalitativa intervjuer med organisationer/företag 

representerade av följande personer: 

- Lindspiken, Sten och Louise. 

- BERAS, Holger. 

- Fjärresor, Ludmila. 

Ytterligare beskrivningar av dessa finns i resultatavsnittet. 

 

Metodval 
Vid kursintroduktionen för examensarbetet gav kursansvarig rådet att använda någon/några av 

de metoder som vi studenter kommit i kontakt med under utbildningens gång (Öström, 2014, 

muntlig uppgift). Med bakgrund av detta valdes semistrukturerade intervjuer med 

efterföljande kvalitativ dataanalys som forskningsstrategi. Som första steg i bearbetningen 

valdes kodning och tematisering av det transkriberade materialet och därefter placering av 

resultatet i en SWOT-liknande analys som presenteras i diskussionen. SWOT är en 

förkortning för Strenghts, Weaknesses, Opportunities och Threats, vilka på svenska kan 

översätts till styrkor, svagheter, möjligheter och hot (Roos, Krogh & Roos, 2004, s. 35 & 57). 

För den kvalitativa dataanalysen har ingen definierad, exakt forskningsdesign, för varken 

kodning eller tematisering använts. Detta motiveras med att såväl Patel och Davidsson (2011, 

s. 121-122), Bryman (2011, s. 511 & 528) och Trost (2010, s. 125-127), menar att det vid 

kvalitativ dataanalys, kan få vara upp till författaren att konstruera en analysmetod som bäst 

stämmer överens med syftet.  
 

Val av intervjupersoner 
Urvalet har skett såväl målinriktat som bekvämlighetsstyrt, men samtliga intervjupersoner 

valdes utifrån att de var relevanta utifrån det fördefinierade syftet. Val av intervju med 

Lindspiken kan däremot sägas vara mer bekvämlighetsstyrt jämfört med BERAS och 

Fjärresor. Att Lindspiken valdes berodde delvis på företagets geografiska position i 

förhållande till mig som intervjuare. Att en representant från BERAS skulle finnas med var en 

självklarhet med hänsyn till syftet. Holger var även den person inom BERAS, jag bedömde 

hade störst kunskap om DAK, och där intervjun kunde genomföras på svenska. Utöver 

Fjärresor tillfrågades även en annan representant från researrangörsbranschen som opererar i 

Vitryssland om deltagande i studien, men denna representant svarade aldrig.  
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Med tanke på att urvalet delvis var bekvämlighetstyrt var det extra relevant att formulera 

frågeställningar som medförde att syftet kunde uppfyllas. Detta betonas även av Patel och 

Davidsson (2011, s.59) som skriver att det viktigaste kriteriet för individer som deltar i en 

studie är att de kan bidra till att uppnå forskarens syfte  

 

Skapande av intervjuguide och frågeformulering 

Intervjuteman och underställda frågor till dessa formulerades utifrån syfte, frågeställningar 

och bakgrundslitteratur. För att få variation på frågorna och för att få intervjupersonerna att 

svara djupare konstruerades olika typer av frågor enligt de kategorier som Bryman 

konstituerar (2011, s. 422-423). Dessa kategorier finns återgivna i bilaga 2, 3 och 4. I linje 

med syftet att inhämta olika perspektiv utformades intervjuguiderna olika för respektive 

intervjuperson. Samtliga teman som upprättades i intervjuguiden tog emellertid avstamp i 

texter som publicerats inom måltidskunskap. Teman formulerades bland annat utifrån 

FAMM, Tellström, Gustafsson & Mossbergs produktassociationer (2006, s. 133) samt 

Tellström, Gustafsson och Mossbergs process för tolkning, kommersialisering och innovation 

(2006, s. 349). Teman formulerades även utifrån de kärnvärden som presenterats av Bonow 

och Rytkönen (2013, s. 71). Samtliga författare till dessa texter, förutom Bonow, är eller har 

varit, aktiva forskare inom Måltidskunskap. Vissa teoretiska begrepp som habitus, socialt och 

ekonomiskt kapital (Bourdieu, 1989) har operationaliserats till frågeguiden så att de ska kunna 

förstås av Intervjupersonerna (IP). 

 

Då semistrukturerade intervjuer skall vara flexibla och då uppsatsen var av iterativ karaktär, 

användes information som givits mig från föregående IP i efterföljande intervju under denna 

uppsats. I vilken ordning intervjuerna genomfördes påverkade på så vis vilka frågor jag ställt 

till IP, datum för när intervjuerna genomfördes redovisas under rubriken ”Genomförande”. 

 

SWOT-liknande analys 

Valet att utföra en SWOT-liknande analys gjordes då det ansågs uppfylla det tillämpade 

syftet. Trost (2010, s. 125) menar också att: ”Vid kvalitativa studier finns inte denna 

uppsättning av på förhand definierade tekniker. Här måste fantasin och kreativiteten i ännu 

större utsträckning vara hjälpmedel än vid kvantitativa studier”. SWOT-liknande analys är 

också en metod som jag kommit i kontakt med under kursen Mat, miljö och hållbarhet inom 

Måltidsekologprogrammet. SWOT-analys har även nyttjats som verktyg vid tolkning av 
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kvalitativa intervjuer vid en tidigare publicerad C-uppsats inom måltidskunskap och värdskap 

vid RHS (Schönbeck & Victorin, 2010). 

 

Att jag benämner min metod som SWOT-liknande beror på att en renodlad SWOT-analys 

följer en väldefinierad process, samt förutsätter att analytikern har solid kunskap om 

organisationen/företaget som undersöks (Roos, Krogh & Roos, 2004, s. 203). Någon solid 

kunskap om DAK fanns inte hos mig inför uppsatsens påbörjande, och har på grund av 

språksvårigheter inte kunnat inhämtas under uppsatsens. Med bakgrund av detta analyserades 

endast de externa aspekterna, det vill säga hot och möjligheter. Då en SWOT-analys 

genomförs är det viktigt att ha i åtanke att en viss företeelse kan ses som både en möjlighet 

och ett hot mot organisationen. Ett exempel på detta kan vara graden av specialkunskap hos 

de anställda (Roos, Krogh & Roos, 2004, s. 203). Detta skulle kunna ses som en möjlighet i 

och med att företaget då besitter spetskompetens och kan vara marknadsledande inom sitt 

specifika område. En stark specialisering kan däremot ses som ett hot ifall den typ av produkt 

som företaget är specialiserat på tappar i marknadsvärde och företaget blir tvunget att söka 

annan kompetens (ibid.).  Att hålla i åtanke i detta fall är också att Vitryssland är en 

planekonomi och bör betraktas med något andra glasögon. 

 

Genomförande 
Bestämmande av plats och tidpunkt för intervjuerna beslutades via e-post och telefonsamtal. 

Ledord vid kvalitativa intervjuer är flexibilitet från intervjuarens sida och att denne inte 

hindrar alternativa idéer eller synsätt att uppstå under intervjuerna (Bryman, 2011, s. 419). För 

att försöka förstå innebörden i detta, genomlästes de kriterier som Kvale (1996, s. 148-149) 

formulerat för en framgångsrik intervjuare innan intervjuerna påbörjades. 

 

Intervjuerna utfördes i intervjupersonernas respektive arbetsmiljö. Intervjumiljöerna 

upplevdes av mig som trygga och välbekanta för intervjupersonerna, faktorer som betonas av 

Bryman (2008, s. 421). Inspelningarna skedde med hjälp av den inspelningsfunktion som 

finns i MP3-spelaren av modellen Iriver Spinn. Devisen var inte kopplad till någon form av 

extrern mikrofon utan befann sig under intervjuerna liggandes på ett bord mellan mig och IP. 

Enligt Brymans rekommendationer (2011, s. 422) skrev jag strax efter intervjuernas 

avslutande ned svaren på nedanstående frågor, se bilaga 5.  

- Hur samarbetsvillig och/eller/om nervös var IP under intervjun? 
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- I vilken miljö genomfördes intervjun? T.ex. anmärkningsvärd temperatur, många 

förbipasserande etc.? 

- Ledde intervjun till nya intressanta frågeställningar för studien i sin helhet? Nya 

teorier och blottläggning av kunskapsluckor hos mig själv. 

Svaren på dessa frågor skulle kunna nyttjas i kombination med rådata vid en sekundäranalys, 

se vidare i metoddiskussionen.    

 
Beskrivning av intervjugenomförande – Lindspiken, Sten och Louise 
Intervjun inleddes kl. 10:00 den 25/4-14. Närvarande under hela intervjun fanns även en 

anställd som bistod Louise i gräddningen av bröd, som pågick under hela intervjun. 

Intervjuguiden som formulerades, följdes inte kronologiskt och cirka hälften av frågorna 

ställdes aldrig; utav de genomförda intervjuerna visade denna intervju upp lägst grad av 

standardisering. Att det vid intervjutillfället förekom två IP, var inget vi hade kommit överens 

om. Vid intervjutillfället pratade bägge IP ungefär lika mycket. Intervjuguiden fanns i 

utskriven pappersform. Intervjun resulterade i 1 h och 20 minuters inspelat material. 

  
Beskrivning av intervjugenomförande – BERAS, Holger 
Intervjun inleddes kl. 10:00 den 6/5-14 Närvarande under intervjun fanns, vid 

uppskattningsvis 3-5 minuter, två andra personer som jag inte vet vilka de var. Dessa 

närvarade då de utnyttjade rummet vi befann oss i som sitt arbetsfikarum. Denna intervju 

visade också upp en relativt låg standardisering, uppskattningsvis på mellannivå av de tre 

intervjuerna. Intervjuguiden fanns tillgänglig på min bärbara dator jag hade med mig. 

Intervjun resulterade i 52 minuters inspelat material. 

 
Beskrivning av intervjugenomförande, Fjärresor, Ludmila 
Intervjun inleddes kl. 14:00 den 7/5-14. Jag och Ludmila var de enda närvarande i lokalen, 

tillika företagets kontor och besöksplats för kunder. Ett stort antal frågor i intervjuguiden 

ställdes aldrig, men de som ställdes följde intervjuns turordning och omformulerades inte 

påtagligt. Därför uppvisade denna intervju troligen högst standardisering av de tre 

genomförda intervjuerna. Intervjuguiden fanns tillgänglig på min bärbara dator jag hade med 

mig. Intervjun resulterade i 28 minuters inspelat material. 

 
Transkribering 
Transkriberingen som utfördes var översiktlig/redigerad enligt Tellströms exempel (2013a, 

muntlig uppgift), därmed uteslöts verbala ticks så som hummande och upprepningar. Då 
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intervjupersonerna sa något som i intervjusituationen kunde uppfattas som uppenbart, men 

som vid transkriberingsutdrag kan verka ofullständigt, markerades detta med ”…” 

Transkriberingen utfördes vid olika tillfällen och även mellan det att intervjuerna 

genomfördes. Detta är önskvärt då dels själva transkriberingen tar längre tid än vad många 

uppsatsskrivare föreställer sig. Och dels då transkriberingen är ett tillfälle att upptäcka 

kunskapsluckor och nya tolkningar under forskningsprocessen (Bryman, 2011, s. 429-430).  

Att transkriberingen utfördes mellan olika steg i forskningsdesignen är ytterligare ett exempel 

på studiens iterativa karaktär.  
 

Kvalitativ dataanalys 
Även kodningen av intervjuerna skedde vid olika tillfällen och mellan det att ytterligare 

intervjuer återstod att göras. Detta är ett önskvärt tillvägagångssätt, då det kan öka förståelsen 

för den dittills insamlade data som insamlats, samt det teoretiska urvalet (Bryman, 2011, s. 

523-524). Det finns ingen given standard för hur kvalitativa dataanalyser bör genomföras 

(Bryman, 2011, s. 511; Patel & Davidsson, 2011, s. 121-122). I och med detta blir det dock än 

viktigare att redovisa metoden och den kronologiska följden för kvalitativa dataanalyser (Patel 

& Davidsson, 2011, s. 122). 

 

Vid den första genomläsningen ägnade jag mig åt att ostrukturerat föra reflekterande 

anteckningar i det transkriberade materialet kring följande frågor: ”Vad handlar denna 

information om?”, ”Vad gör människor?”, ”Vilket skeende handlar det om?”. Dessa frågor är 

exempel på sådana som rekommenderas att forskaren ställer sig i ett tidigt stadium av 

kvalitativ dataanalys (Bryman, 2011, s. 523). Därefter följde en på förhand preciserad process, 

vilken redovisas i figur 3.  
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Figur 3. Strecket kan ses som ett filter för mina egna värderingar och val av relation till befintlig litteratur i den 
teoretiska bakgrunden. Nedan följer en förklaring till siffrorna som finns i figuren. 

1) Viss kvantifiering skedde i denna fas då citat som uppfattades ha återkommande 

meningsbäring valdes ut. 27 stycken meningsbärande genererades från Lindspiken, 23 

stycken från BERAS och 25 stycken från Fjärresor. 

2) Varje meningsbärande enhet tilldelades en unik kod som valdes ut godtyckligt av mig.  

3) 4 till 6 koder inom respektive intervju slogs samman till sammanlagt 9 stycken teman. Tre 

stycken av dessa var gemensamma – rummet, mötet och produkten.  

4) Genererade teman syntetiserades tillsammans med bakgrundslitteratur och ett antal nya 

referenser. Hur resultatet förhåller sig till annan litteratur och vad som kan anses vara en 

möjlighet respektive ett hot är min egen tolkning. 

 

Forskningsetisk planering 
Den problematisering som ligger till grund för studiens syfte anser jag vara etiskt 

oproblematisk. Minskad övergödning av Östersjön samt en allmänt minskad miljöpåverkan 

från jordbruket ligger i linje med de svenska miljömålen, vilka är beslutade av regering och 

riksdag, och på så vis även demokratiskt (Naturvårdsverket, 2012). På vilket sätt jordbruket 

ska minska sitt läckage av näringsämnen till Östersjön finns dock olika uppfattningar om. 

Exempelvis finns det de som förespråkar konstgödsel och att lösningen istället är att sluta det 

stora kretsloppet (Kirchmann, Bergström & Andersson, 2008). Uppsatsen syftar emellertid 

inte åt att jämföra olika jordbruksmetoders miljöpåverkan utan utgår från de resultat som 

BERAS presenterat. Intervjupersonerna besitter, utifrån deras yrken, olika kunskaper om 

jordbrukets bidrag till läckage av växtnäringsämnen och miljöpåverkan. Framförallt skiljer sig 

Ludmila i det avseendet. Den bild som presenteras för Ludmila, av hur jordbruket kan och bör 

minska sin miljöpåverkan och sitt läckage av näringsämnen, kan därför sägas vara vinklad. 

Troligen hade forskare (t.ex. Kirchman, Bergström & Andersson, 2008) som förespråkar 

andra jordbruksmetoder än de förespråkade och implementerade inom BERAS, haft 

invändningar mot den bild jag förmedlat.   

Den förberedelse och insamling av data som ligger till grund för uppsatsens resultat och 

diskussion relateras nedan enligt de forskningsetiska aspekter som Vetenskapsrådet tagit fram 
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(Patel & Davidsson, 2011, s. 63). De etiska principer (bilaga 6) som presenterades och 

godkändes av IP har sin grund i nedanstående forskningsetiska aspekter. 

 

Informationskravet   
Vid förfrågan om IP ville delta i studien fick de det typ av informationsblad som 

rekommenderades av kursansvarige (Öström, 2014, muntlig uppgift). Informationsbladet i 

bilaga 7, godkändes även av handledaren innan det skickades ut till IP. Då syfte och 

frågeställningar fortfarande vacklade vid utskicket av informationsbladet medförde detta att 

IP mottog olika versioner av informationsbladet. BERAS mottog det informationsblad som 

återfinns i bilaga 7, medan Lindspiken och Fjärresor mottog det informationsblad som 

återfinns i bilaga 8. I bägge versionerna framgår att deltagandet är helt frivilligt och att 

studiens och intervjuernas etiska principer kommer att presenteras för IP innan intervjuerna 

inleds.  

 

Samtyckeskravet 
Intervjupersonerna hade full frihet att välja att inte bli intervjuade och att avböjande inte 

innebar några repressalier. I informationsbladet samt under intervjuerna tydliggjordes också 

inför intervjupersonerna att de när som helst kunde avbryta intervjun. 

 

Konfidentialitetskravet 
Intervjupersonerna har anonymiserats i såväl transkriptionsmaterialet som i uppsatsen. Dock 

har organisationen BERAS och DAK-gården fått behålla sina verkliga namn, detta då BERAS 

var initiativtagare till uppsatsidén. Förfarandet har godkänts av handledare och av Holger från 

BERAS. Telefonkontakterna med intervjupersonerna inför intervjuerna har delvis skett i det 

offentliga, varför andra personer kunnat uppfatta med vem jag pratat.  

 

Nyttjandekravet 
Intervjupersonerna har vid intervjutillfällena representerat sin yrkesroll och alltså inte sig 

själva som civilpersoner. I informationsbladen (bilaga 7 & 8) framgår att resultatet av studien 

syftar till att höja DAK:s lönsamhet. I de etiska principer (bilaga 6) som presenterats för 

intervjupersonerna framgår att intervjuaren, tillika uppsatsförfattaren, kan komma att använda 

sig av informationen som IP ger under dennes kommande praktik på DAK.  
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Intervjupersonerna informerades via de etiska principerna (bilaga 6) om hur publiceringen av 

uppsatsen skulle komma att ske. I och med dessa godkände även IP att uppsatsen publicerades 

utan att IP granskade det transkriberade materialet. IP lovades att få uppsatsen skickad direkt 

till sina respektive e-postadresser så fort den blivit godkänd.     

 

 

Resultat 
Nedan presenteras resultaten utifrån de teman som genererades av den kvalitativa 

dataanalysen, vilket på så vis är en återspegling av bubbla nr 3 i figur 3. Sammanlagt 

genererades 9 stycken teman: 

- Idealism (Lindspiken) 

- Tidsanda (Lindspiken) 

- Förändringsprocess (BERAS) 

- Skillnader (BERAS) 

- Praktiska omständigheter (Fjärresor) 

- Utvecklingspotential (Fjärresor) 

- Rummet (Lindspiken och BERAS) 

- Mötet (Lindspiken, BERAS och Fjärresor) 

- Produkten (Lindspiken, BERAS och Fjärresor) 

Resultatredovisningen följer den kronologi för vilken intervjuerna utfördes. Matriser för hur 

fullständig abstrahering av teman skett finns förvarade hos mig som uppsatsförfattare, men är 

inte bifogade som bilagor enligt handledarens uppmaning.  

 
Lindspiken – Sten och Louise 
Intervjun skedde med de två ägarna till företaget, Sten och Louise, som drivit företaget sedan 

slutet av 80-talet. Lindspiken är känt för sin fårost tillverkad i eget mejeri från gårdens djur.  

Gården är belägen i en by med färre än 100 bofasta och på gården driver de café och 

butiksverksamhet. I företaget finns 4-7 anställda beroende per säsong.  

 
Idealism 
Då frågor inledningsvis ställdes till IP om företagets historia och nuvarande situation, 

betonades flertalet gånger att de har drivits av idealistiska motiv sedan de började driva 

företaget. Exempel på att det var en nyfikenhet och lust som drev Sten och Louise i början då 

de drev företaget illustrerades med följande citat: ”I början kan man väl tänka sig att, asch, det 
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var bra djur och så och spännande idéer. Och att det var kul och att det gick att försörja sig på 

landsbygden.” Vidare berättade Sten att: ”Men vi står här idag och vi körde 1,5 år utan något 

som helst löneuttag.” Sten och Louise upplevde även att besökarna på gården upplevde att 

Lindspiken stod för frihet, även om Sten och Louise tyckte att detta ibland kunna vara en 

chimär. Att besökarna upplevde att Lindspiken stod för frihet trodde Sten och Louise berodde 

på att besökarna främst var från tätorter till skillnad från Lindspikens lantliga läge. 

Att företaget idag inte heller vill anpassa sig för mycket till marknadsstrategier skulle även 

kunna förstås utav följande som Louise förtäljde ”Vi har liksom ingen affärsplan. Inte att först 

ska vi göra så, sen ska vi göra så och sen ska vi göra så, nä.” 

 

Tidsanda 
Sten och Louise tog vid olika tillfällen upp att deras verksamhet är avhängig idéer och 

konsumtionsmönster i samhället, vilka kan ses som en del av den tidsanda som råder i ett visst 

område vid en viss tid. Louise berättade följande om uppstarten av besöksverksamheten i 

början av 1990-talet: ”På den tiden fanns det inte direkt nån sån här sorts verksamhet.” Hon 

menade också att deras verksamhet till en början möttes med skepsis, bland annat sa hon att: 

”Ja, gårdsmejeri och café på landet, ’Ååh – det är ju löjligt, kaffe kan man ju koka hemma’ 

(var det någon som sa).” Louise trodde alltjämt att det var viktigt för företagets utveckling att 

de var tidiga med den sortens verksamhet de började bedriva. Hon sa att: ”Vi var tidiga med 

mjölkfår, med gårdstillverkning, med mejeri, med gårdscafé, gårdsbutik. Det har också 

betydelse.”. Vad denna betydelse består av preciserades aldrig av Louise eller Sten, men 

Louise tillade också att: ”Det spelar stor roll om man är först eller om det är efterapning.” 

 
Rummet 
Sten och Louise verkar främst gå efter sin egen smak och inspiration när de bestämmer hur 

byggnaderna som besökarna vistas i ska se ut. En bakugn finns monterad i caféet och om den 

berättade Sten så här: ”Så här ser ju inte bakugnar ut här. Det här är en modell uppifrån 

Dalarna och vidare norrut, där man bakar såna där stora tunnbrödskakor.” Då vi tidigare pratat 

om byn där Lindspiken ligger får uttrycket ”här” tolkas som byn eller området, åtminstone i 

motsatsrelation till Dalarna. Några meningar senare tillade han också att ”Så bakugnen har väl 

jag liksom tagit initiativ till. Så det är lite specialkonstruktion, för den är ju ställd mot en 

murstock.”  Lena menade också att de utformat estetiken med små ekonomiska medel i och 

med följande: ”Annars har vi inte gjort så mycket alltså. Fixa till lite bara så att det inte kostar 

nåt.” Ibland händer det att besökare felaktigt tror att Sten och Louise bor i cafébyggnaden, 
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vilket de båda finner dråpligt. Emellertid såg de inget problematiskt i denna föreställning, och 

Louise antydde rent av att det kan vara positivt: ”Då känns det ju som att de kommer hem till 

oss och det är väl inte så dumt. När man tänker ett steg till liksom.” 
 
Då Lindspiken har sina getter på utomhusbete en stor del av året, formar detta landskapet 

redan innan besökarna når själva caféet eller butiken. På landskapsnivå var Sten dock osäker 

på huruvida besökarna lägger märke till det jordbrukslandskap som möter besökarna då de 

anländer till byn där Lindspiken är belägen. Han sa att: ”Folk kanske inte upplever det men 

det är ju öppna åkrar när man kommer in i byn och så där. Man kommer ju in i många byar 

där det är buskar överallt.” 
 
Mötet 
Sten och Louise var noga med att påpeka att alla som jobbar på gården ska vara beredda på att 

prata med gästerna. Detta gäller även de som inte direkt jobbar i den utåtriktade 

verksamheten, det vill säga café eller butik. Lindspiken bjuder också in besökarna att se hur 

den praktiska verksamheten ser ut. Sten sa att: ”Ja, när vi står och mjölkar är det öppet hus för 

besökare då va.”, varpå Louise fyllde i att: ”Det är många som kommer och tycker att det är 

jätteroligt att titta.” Lindspiken erbjuder också guidningar till förbokade grupper. Detta 

förefaller dock inte vara någon prioriterad verksamhet, vilket framgick av följande uttalande 

av Louise: ”Om de vill ha guidning kan vi väl ta det. Och då går vi runt och berättar för dem, 

eller liksom, går runt med dem helt enkelt. Och så brukar vi avsluta med att de får provsmaka 

och handla”. Louise sa också att: ”Bussar är snabba pengar, men det är inte så kul egentligen. 

Det är annat folk, men det beror på vem som arrangerar bussarna också.” Vad som enligt 

Louise gör det mindre roligt med grupper är att grupperna ofta är stressade. Hon förklarade 

att: ”Det finns såna där hetsbussar, där man går runt med ett gäng pensionärer som man tror 

att de ska ta livet av dem.” ”De” syftade här på reseledarna, om vilka hon sedan sa följande: 

”Dåliga reseledare alltså. För mycket program på resorna, men det är ju deras sak liksom.”    

 

Produkten 
Vilka slags produkter som Lindspiken väljer att framställa av den fårmjölk som är deras 

råvara förklarade Sten så här: ”Om man har en råvara, och ska göra nånting av den, så är det 

logiskt välja det som ger det exklusivaste resultatet, eller har möjlighet att ge det exklusivaste 

resultatet. Och en ost av Roqueforttyp räknas ju som det.” Sten sa också att Roquefort-ost 

räknas ”som en utav kungarna av ostar.” Han jämförde även Roquefort-ost med fetaost, som 

enligt honom är en ”primitiv, enkel ost, det är en lågprisvara.” Utifrån Stens resonemang kan 
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därför exklusivitet förstås som dyrt. Då Sten och Louise fick frågan om vilka kärnvärden (se 

bilaga 2) de vill att företaget ska förknippas med, hade de svårt att bestämma sig. Louise sa 

att: ”Levande landsbygd och hantverk säger ju jag. Fast däri ingår ju djuren också. Annars blir 

det ju ingen levande landsbygd”. Sten sa också att: ”Folk upplever att det är en frihet att leva 

så här.” Louise fyllde då i att: ” Ja, de tror det.” Efter ytterligare diskussioner, Sten och Louise 

emellan, om vilka kärnämnen de skulle enas kring, tolkade jag deras diskussion och föreslog 

utifrån deras diskussion att: ”Det låter som hantverk, djuren och levande landsbygd?” Både 

Sten och Louise höll då med, men Sten menade också att ”natur” kunde vara ett kärnvärde. 

Louise menade dock inte att detta var ett utav de främsta kärnvärdena. 

 

BERAS – Holger 
Holger är projektsamordnare för BERAS Belarus och har tidigare även arbetat inom andra 

BERAS-projekt, vilka finns beskrivna i bakgrunden. Holger har besökt DAK vid tre tillfällen. 

Holger är utbildad agronom. Intervjun handlade främst om DAK-gården som drivs av Pjotr 

och Valeria. 

 

Förändringsprocess 
Vid flertalet tillfällen och då frågan egentligen inte direkt togs upp av mig så påpekade Holger 

att DAK är inne i en förändringsprocess. Holger sa att: ”Det som är helt unikt med DAK är ju 

att vi står mitt i att introducera ekologisk odling i ett land där detta totalt inte fanns för ett par 

år sen.” DAK är inne i en jordbrukspraktisk förändring, vilket betonades ytterligare av 

Holger, då han sa att: ”Hur introducerar man en helt ny idé i ett land. Hur gör man? Han 

(Pjotr) ska dessutom bygga upp ett lärcentrum, där det ska komma människor till kurser och 

att lära sig. Så att så småningom kommer det ju att växa fram, men som besökare tror jag att 

skulle jag vilja se det”. Synliga konkreta spår av att det är mycket aktivitet på gården är de 

många byggnationer som pågår. Holger såg en potential i att DAK är inne i en 

förändringsprocess, men var samtidigt försiktig inför hur detta kan gestalta sig estetiskt inför 

besökarna. Vid ett tillfälle sa han att: ”Stora områden är definitivt inte vackra, man ser väldigt 

mycket det skulle behöva göras här. Så det kommer man att få syn på, men man kan också få 

se att här är nånting som är på gång att byggas upp, som är på väg mot nånting, det finns en 

potential.” Holger berättade också om de politiska beslut som ledde fram till att BERAS är 

aktiva i Vitryssland: ”När vi kom dit vårvinter 2012 var omläggningen igång. Då hade han 

(Pjotr) satt igång, och det var då vi fick det här mötet i guvernörspalatset. Där guvernören i 

Minsk, till vår stora överraskning, deklarerade att nu så ska vi satsa på att bygga upp en 
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kompetens för ekologiskt lantbruk i det här landet.” 

 

Skillnader 
Holger jämförde DAK och Vitryssland som land med Sverige vid flertalet tillfällen och inom 

olika områden. En jämförelse gjorde han då vi pratade om arbetsmarknaden i Vitryssland, han 

sa då att: ”Alltså, det är ju betydligt mer fokuserat på lantbruk i Vitryssland, på landet då. Nu 

är vi inne på områden där jag inte är säker hur det går till. Men det är ju den stora 

arbetsgivaren – en kolchos.” Även kulturella skillnader för de som besöker Vitryssland 

omnämndes, han sa att: ”Ja, alltså om man kommer som svensk och inte har varit i 

Vitryssland förut, så är man i lite allmänt chocktillstånd.” Då jag bad Holger att resonera 

kring hur han trodde att det är att vara turist i Vitryssland, framgick att det inte varit i 

turistsyfte han besökt landet. Han sa att: ”Nu är ju inte det där något jag lägger märke till, för 

jag är så van att resa i rysktalande länder. Jag talar språket, känner mig hemma och söker 

liksom inte upp det. Jag känner mig inte på det sättet, men det är klart att det måste va en 

väldigt ovan situation när man kommer som svensk och inte har den banan, det går bara att 

föreställa sig.” Även fast Holger själv alltså inte uppgav att han påverkas så mycket av 

skillnaderna som föreligger då han kommer till Vitryssland, kunde han alltså föreställa sig att 

så är fallet för andra. Då vi pratade om upplevelsen av kolchos- och sovchossystemet och 

huruvida detta skulle kunna vara ett turistmål för svenskar i Vitryssland, sa Holger att: ”Ja, 

fast å andra sidan är det inte heller så hemskt olikt de stora livsmedelsindustrier vi bygger 

upp, alltså de industriella jordbruk vi har här. Det finns ju stora djurgårdar här också, med 

enormt stora stallar. Och det är inte så mycket mer, det är enormt stora stallar och så är det 

mer eller mindre hårdgjorda ytor emellan dem och stor plansilo, jätte-, jättestort.”  

 
Rummet  
Då jag bad Holger att beskriva vägen ut från Minsk till DAK och det omkringliggande 

landskapet, gav han följande beskrivning: ”Ja, det var lite svårt, för det har jag inte varit 

fokuserad på. Men man kommer ut från stan och så kommer man ut på landsbygden, och så 

kommer man ut på en mindre väg och så dyker gården upp.” Efter denna beskrivning antydde 

jag att jag gärna skulle vilja ha en fylligare beskrivning. Holger sa då att han inte varit 

fokuserad på att lägga märke till vägen och vad som kantat den vid de tre tillfällen han besökt 

DAK. DAK verkar alltjämt ha ett relativt skyddat läge från andra mänskliga verksamheter 

med tanke på att Holger sa följande ”Sista vägen till DAK, är så vitt jag kunde se, en väg som 

inte leder nån annanstans än dit. Det är ganska utslängt.” De byggnader som finns på DAK är 
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enligt Holger inte estetiskt tilltalande och han påtalade åter igen att det är mycket 

byggnationer och påbörjade projekt som möter besökaren vid ankomsten till DAK. 

Byggnaderna som finns på DAK var enligt Holger mest inriktade på funktionalitet, om 

ladugården sa han att: ”Det är en väldigt enkel lantbruksbyggnad. Den har inte någon 

påfallande vacker byggstil. Utan det är rakt av en ekonomibyggnad, en ladugård för getter.” 

En byggnad som Holger spontant tyckte var trevlig, är en byggnad som är tveksam huruvida 

den är lämplig som besöksbyggnad, nämligen Pjotr och Valerias hem. Holger sa att: ”Det som 

blev lite trevligare är ju när man kommer in i bostadshuset. Där har jag inte varit så många 

gånger.”    

 

Mötet 
De sociala interaktioner vi pratade om, rörde dels sådana som Holger personligen erfarit på 

DAK, och dels allmänna i utbytet med vitryssar i andra sammanhang. Vid frågan om vilka 

människor Holger träffat på DAK, svarade han följande: ”Jag har inte träffat på några andra 

som jobbar där förutom Pjotr och Valeria faktiskt, och familjen. Det finns andra arbetare där, 

men jag har inte stött på dem.” Angående olika yrkeskategorier sa Holger också att: ”Det som 

man kommer att stöta på lite grann är en social sak. Man drar en tydligare gräns mellan 

människor. Arbetare och ledande, det är väldigt tydligt vilka man säger Ni och Du till och så 

där. De gränslinjerna finns väldigt tydligt där och det är ju en som vi har vant oss av vid att 

dra här i Sverige.” Holger tyckte att han blivit mycket trevligt bemött i Vitryssland när han 

varit där. Hur det är att vara där i engenskap av representant från BERAS sa han följande om: 

”Alltså man blir ju väldigt personligt omhändertagen. Vi har ju kommit som gäst, som 

specialgäst. Jag har ju inte kommit som en turist så där, utan som speciella gäster, så det är 

klart att vi blir väldigt omhändertagna.”. Utan att vara ett exempel från just DAK, tog Holger 

även upp könsroller som han stött på i vitryska kontexter. Han berättade att: ”Det finns vissa 

typiskt manliga uppgifter som kvinnor inte befattar sig med. De könsrollerna är väldigt 

tydliga.” 

 

Produkten 
Holger hade ingen tydlig kunskap om vilka produkter som DAK tillverkar, eller om deras 

mjölk blandas med andra gårdars mjölk eller om prisbilden för DAK:s nuvarande produkter. 

Däremot berättade han att ett gårdsmejeri är under uppförande på DAK: ”När vi kom dit 

första gången, så trodde de att: ’Det här får vi aldrig tillstånd till’ (trodde Pjotr). Det fanns nån 

lag som sa att mejeriet får inte ligga alldeles bredvid gården. Men nu håller de på och bygger 
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upp mejeriet.” Tilläggas bör att första gången Holger besökte DAK var år 2011. De 

mejeriprodukter som Holger ätit av på plats på DAK, bedömde han vara hantverksmässiga 

produkter som inte funnits tillgängliga att köpa. Han sa att: ”De produkter vi fick smaka på 

var ju uppenbart hemgjorda av egen mjölk.” Dessa produkter har han bjudits på av Pjotr och 

Valeria. Holger funderade även över vilken potential som matturism har i Vitryssland utanför 

DAK:s perspektiv. Allmänt trodde han på att husbehovsodlingar kunde vara attraktiva att 

besöka för svenska turister i Vitryssland. Han sa att: ”Där tror jag du hittar nåt intressant ur ett 

gastronomisk synpunkt, för där är det mycket hemlagat. Det som kommer från 

livsmedelsindustrin, ja, det är ju strömlinjeformat.” Vilken utveckling DAK:s produktion 

kommer att följa hänger som sagt mycket på det mejeri som är under konstruktion. Holgers 

bild av Pjotr var att han är öppen för förslag på nya produkter, han sa att ”Så han håller ju på 

och utvecklar olika getmjölksprodukter, ostar, yoghurt, och han har väldigt mycket ögonen 

öppna för sånt.” Då gården är Vitrysslands enda ekologiskt certifierade gård utgick Holger 

från att det är högkvalitativa produkter som DAK kommer att producera. 

 

Fjärresor – Ludmila 
Fjärresor arrangerar resor till ett 10-tal olika länder, främst i före detta Sovjetländer. Företaget 

erbjuder såväl paketresor som hjälp med att boka flygbiljetter och att ordna visum. Ludmila är 

en utav tre personer som arbetar inom företaget, och var även med om att starta upp det. 

Intervjun med Ludmila genererade fyra teman, medan de andra intervjuerna genererade fem, 

vilket också korrelerar också med denna intervjus längd. Ett antal av frågorna i intervjuguiden 

ställdes aldrig, då jag under intervjun blev varse om att Ludmila inte hade kunskap nog att ge 

svar som var relevanta för syftet. För vidare diskussion kring detta, se metod- och 

materialdiskussionen. 

 
Praktiska omständigheter 
Då Vitryssland är ett ovanligt resmål, och ett land som kräver visum för svenskar, handlade en 

del av intervjun om de praktiska omständigheter som omgärdar en turistresa till Vitryssland. 

Fjärresor erbjuder tjänster som rör visumansökan, och visumförfarandet var något som 

upplevdes som oproblematiskt av Ludmila: ”Man behöver ordna många papper innan man 

åker till Vitryssland och sen ansöka om visum. Alltså väl på plats i Minsk eftersom vi inte har 

nåt konsulat i Sverige så måste man göra på det sättet, och det har fungerat jättebra, så kunder 

har sagt att det fungerar jättebra, så det är glädjande”. Att den slutliga visumansökan sker först 

på plats i Vitryssland var något som kunde oroa de kunder som Fjärresor har kontakt med: 
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”Ja, det är ju det, för man tänker att ansöka om visum när man väl kommer på plats, det är inte 

läskigt, men man ställer frågan: ’Kommer jag få ett visum? Kommer det att fungera?’ (kund 

frågar sig). Men det har vi ju sett att det har fungerat jättebra.” Generellt upplevde Ludmila 

Vitryssland som ett enkelt land att vara verksam i för Fjärresor. På frågan hur pass beroende 

företaget är av vitryska myndigheter för verksamheten i Vitryssland, svarade hon att: 

”Ingenting så egentligen. Vi samarbetar ju med partners där som hjälper oss med hotell, man 

behöver ju ordna med vissa dokument innan man åker dit, men annars…”  

 

Utvecklingspotential 
Antalet resenärer som åker till Vitryssland med hjälp av Fjärresor på något sätt, uppskattade 

Ludmila till cirka 60 personer per år. Antalet som åker till Vitryssland med företaget uppvisar 

emellertid en uppåtgående trend, då Ludmila sa följande: ”Nej, men vi har ju i alla fall 

personer som åker ungefär varannan vecka. Förut kanske vi hade nån i månaden eller 

varannan månad. Folk kanske åker mer själva och i sällskap och med vänner och så, så på det 

sättet har det ökat.” Uttrycket ”varannan vecka” ska här förstås som en approximation sett 

över hela året, det går alltså att åka till Vitryssland med Fjärresor året runt. Ludmila 

förklarade att hon sa så för att ge en pedagogisk fingervisning om antalet resenärer. I 

dagsläget (maj 2014) erbjuder företaget diverse utflykter såsom sightseeing i samarbete med 

en fristående operatör i Minsk. Ludmila sa att de är beredda att erbjuda kunderna nya 

utflyktsmål: ”Sen kan vi ju alltid erbjuda mer. Nu har vi ju liksom cityweekend till 

Vitryssland. Skulle man ha måltidsturism, då kanske man skulle rikta sig till andra som är 

intressant, eller företag. Just nu har vi kanske bara skrapat på ytan och tagit det självklara att 

vi kan ordna resor till Vitryssland och inte mer specifikt.” Matturismär också en typ av turism 

som företaget har börjat erbjuda nyligen i Ungern och Ludmila såg också upplevelseturism 

som något positivt: ”Det är alltid intressant att göra nånting annorlunda. Sova på en gård om 

det är möjligt, eller man får vara med folket, laga mat, sånt är ju jättespännande.”  

Avslutningsvis band Ludmila samman en starkare utveckling för Vitryssland som resmål med 

att erbjuda nya utflyktsmål i och med att säga följande: ”Jag tror på Vitryssland och det är kul 

att folk vill resa dit. Och att det är fler som vill resa dit. Och ju mer man kan erbjuda i ett land, 

det är det här som finns, ju mer kan folk få upp ögonen.”   

 

Mötet 
Ludmila gav en viss beskrivning av vilka typer av människor som åker till Vitryssland med 

företaget: ”Ja, både yngre, kanske runt 20-25 som reser dit. Och sedan kanske runt 40-
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årsåldern.” Hon hade svårt att ge några ytterligare socioekonomiska uppgifter om kunderna, 

då företaget inte gör någon systematisk insamling av sådana uppgifter. Ibland får företaget in 

respons från enskilda kunder som helt frivilligt vill uttrycka något över sin upplevelse av 

resan: ”Det är personer som skriver respons så skriver de att maten varit jättebra, och 

människorna och staden, att det varit väldigt positivt. Att det varit fantastiskt, så har många 

skrivit.” Det bör dock tilläggas att det vid transkriberingen är något oklart huruvida detta är 

något som gäller allmänt för företagets resmål, eller om det är något som gäller Vitryssland 

specifikt. Den sociala sammansättningen hos de som åker till Vitryssland beskrev Ludmila så 

här: ”Ja, inga grupper har vi, i alla fall inga större grupper. Men det är ungefär 1 till 6 

personer som åker i grupp, alltså mindre grupper.” Utflykter och guidningar, som arrangeras, 

sker alltjämt privat för sällskapen i samarbete med en extern turistoperatör, dessa guidningar 

erbjuds då på engelska. Ludmila trodde också att det fanns en social aspekt av att kunna 

berätta att man varit i Vitryssland då det är ett ovanligt resmål: ”Vitryssland är kanske inte det 

populäraste resmålet nu, men ju mer folk åker och pratar med varandra: ’Jaha, har du varit 

där?’ (någon säger).”   

 
Produkten 
Under intervjun presenterades aspekterna rummet, mötet och produkten för Ludmila. Därefter 

bad jag henne att välja vilken av dessa som hon tror är viktigast vid matturism, hennes val föll 

då på produkten. Hon motiverade detta med att: ”Jag tror att vi i Sverige är väldigt måna om 

var maten kommer ifrån, det är viktigt för oss.” Ludmila trodde även att förväntningarna kring 

mat och måltider är något som påverkar oss mycket kring hur vi upplever maten i ett land.  Då 

jag bad henne att ge ett konkret exempel på detta så sa hon att: ” Precis. Det är väl det kanske 

att maten var jättegod, för man vet ju inte så mycket, eftersom det är ju inte så många som har 

rest dit. Och man kanske inte bjuds på… Det finns ju många spanska restauranger, tapas, och 

det finns ju…” Till detta citat bör tilläggas att sammanhanget som Ludmila förmodligen 

menade är i en Stockholmsmiljö och dess restaurangutbud. Kundernas okunskap inför vad de 

ska komma att äta i Vitryssland, eller vad vitrysk mat är för något, gav hon även följande 

exempel på: ”Det finns ju inte ens ryska restauranger med liknande maträtter, det finns ju inte 

här i Stockholm. Så då kan man inte smaka på det och då vet man egentligen inte vad det 

finns i landet.” Liknelsen mellan rysk och vitrysk mat gör hon även i och med följande: ”Vi 

har ju liknande mat då, Ryssland, Ukraina, Vitryssland. Det är mycket soppor, pelmeni och 

så.”  

 



35 
 

Resultatdiskussion 
Tolkning av vilka möjligheter och hot som finns för DAK utifrån insamlad data från IP har 

komprimerats i figur 4, varpå denna återkopplas till figur 1. Därefter följer en mer utförlig 

diskussion av möjligheter och hot.  

 

Figur 4. Hela rektangeln skall ses som den översta tårtbiten i figur 1 (se även nedan), d.v.s. som ekonomisk 
hållbarhet. Ifall denna kan säkras torde effekterna kunna spridas nedåt i tårtan, d.v.s. till social och ekonomisk 
hållbarhet. Det tomma utrymmet mellan ovalen och rektangeln skall ses som oidentifierade hot och möjligheter 
som denna studie inte lyckats finna. Den streckade linjen mellan möjligheter och hot skall ses som att 
skiljelinjerna dem emellan kan vara flytande och beror på vilken tolkning som görs.    

 

Figur 1. Hållbar utveckling utifrån ett beroendeperspektiv (Kungliga Tekniska Högskolan, 2014). 

 

Möjligheter 
Kombinationen av att Fjärresor uppger att de upplevt ett ökat intresse för turism i Vitryssland, 

och att DAK beskrivs som en gård öppen för nya sorters verksamheter, torde tala för att 
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matturism på DAK skulle kunna implementeras. Att DAK även är i färd med att anlägga ett 

gårdsmejeri får ses som en styrka då detta torde kunna ge mer nischade produkter att erbjuda 

vid matturism. Just ost är också en typ av livsmedel där det går att hävda terroir och unicitet 

relativt konkret jämfört med andra livsmedel (Ragnar, 2014). Livsmedel med terroir eller 

geografisk indikation är oftast dyrare än motsvarigheterna utan sådana kvaliteter 

(Vandecandelaere et al., 2010, Wramner & Nygård, 2013). På så vis krävs att de mervärden 

som kan skapas av en viss terroir, t.ex. bevarad/förhöjd biologisk mångfald, kommuniceras 

gentemot konsument. Gliessman (2008) menar att sådan kommunikation har störst chans att 

nå konsumenter ju kortare livsmedelskedjan är. Då primärproducenten är densamma som 

försäljaren ges också möjlighet till delande av värderingar och önskemål mellan konsument 

och primärproducent (ibid.). Ett gårdsmejeri för DAK skulle onekligen kunna bidra till att 

korta ned livsmedelskedjan och även att presentera produkterna med tydligare och kraftfullare 

foodways.  

Det nya franska kökets intåg och betoning av lokala råvaror och ursprung istället för 

importerade i den högre svenska gastronomin (Jönsson, 2012), torde gynna utvecklingen av 

matturism för svenskar på DAK, då produkterna eventuellt är sensoriskt okända för svenskar. 

Synergier som uppstår mellan turism och lokal livsmedelsproduktion, kan ofta hänvisas till att 

bägge förmedlar samma känsla till turisterna/besökarna, nämligen platsen (Jönsson, 2012). 

DAK:s relativt isolerade läge skulle kunna användas för att förstörka känslan av plats. Holger 

säger nämligen att: ”Sista vägen till DAK, är så vitt jag kunde se, en väg som inte leder nån 

annanstans än dit. Det är ganska utslängt.” Frånvaron av andra mänskliga verksamheter borde 

därmed kunna förmedla en platsexklusivitet till turisten. Känslan av plats torde därför kunna 

öka gillandet av DAK:s produkter trots att de är sensoriskt och kulturellt främmande för 

svenska matturister i Vitryssland.  

Ett utav de kärnvärden som Sten och Louise på Lindspiken diskuterar är frihet. Besökarna till 

gården verkar förknippa företaget med frihet, trots att Sten och Louise har något svårt att hålla 

med om denna uppfattning. Med västerländska ögon sett är Vitryssland ett ofritt land 

(Freedom House, 2014). I och med att bland annat Freedom House sprider denna information, 

kan svenska turister som besöker Vitryssland därför förväntas ha sådana 

förväntningar/fördomar om landet innan besöket. Ifall DAK önskar inkorporera frihet som ett 

kärnvärde, kan detta därmed anses ha stor sprängkraft. Som svensk turist kan ett sådant 

kärnvärde förmodligen tolkas på flera olika sätt. Ett sätt skulle kunna vara att det väcker 

sympati med de människor som lever i ett ofritt land som Vitryssland. Genom att 
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kommunicera kärnvärdet frihet, skulle DAK kunna bli föremål för en konsumtions-

kanalisering för svenska matturister. Konsumtion av DAK:s produkter skulle kunna vara ett 

uttryck för sympati med den vitryska befolkningen som upplevs som ofri av svenskar. DAK:s 

deltagande i nationsöverskridande projekt inom BERAS kan ses som ett visst uttryck för 

frihet.   

Ludmila uttrycker att matturism är något som hon och företaget ser positivt på, och att de 

även är i färd med att utveckla matturism i andra länder. Detta kan ses som att de följer den 

starka trend för upplevelseindustrin som ökat starkt under andra halvan av 1900-talet i i-

länder. Ludmila nämner specifikt hur attraktivt det kan vara att sova på en gård eller att få 

vara med ”folket” (Ludmilas benämning) och laga mat. Detta är exempel på typiskt 

upplevelseorienterade tjänster där kunden snarare betalar för en process istället för en sak och 

där emotionella värden står i centrum (Mossberg, 2004). Vad som enligt Long (2004) är 

specifikt för matturism är att det är maten/livsmedlet som gör händelsen till en turistaktivitet. 

Genom att förstärka de ritualer, värderingar och sociala strukturer som leder fram till en viss 

måltid eller måltidsordning är det lättare att engagera kunder (Long, 2004). Då 

produktkvalitet bedöms olika från land till land och från kultur till kultur, torde därför så 

kallade foodways vara av än större betydelse för att tillfredsställa svenska turister i 

Vitryssland.  

Holger menar att Pjotr är nytänkande och progressiv med sin verksamhet, vilket hela 

omställningen till att bli en ERA-gård, inte minst visar på, och så även anläggandet av det 

egna mejeriet som pågår. Sten och Louise berättar att en viktig positiv faktor vid etableringen 

av Lindspiken var att de var tidiga i Sverige med gårdsmejeri och lite senare även gårdscafé 

och butik. Att DAK är en av Vitrysslands ledande ekologiska gårdar, kan ses som att de likt 

Lindspiken, en gång i tiden var, är pionjärer, vilket kan vara attraktivt i sig.  

Huruvida de produkter som DAK kommer framställa från det egna mejeriet kommer att 

inneha terroir är inte möjligt att avgöra utifrån denna studie. Däremot är ekologiskt certifierad 

produktion mycket ovanligt i Vitryssland. Det särskiljande i detta torde även underlätta att 

finna terroir i DAK:s produkter. Exempel på sådana som används för ost är botanisk 

sammansättning av bete eller förekomst av specifika mögelkulturer vid efterbearbetning 

(Ragnar, 2013, s. 169). Genom att marknadsföra livsmedel med terroir förstärks kopplingen 

mellan plats och produkt, men på ett mer direkt sensoriskt sätt jämfört med foodways. Då det 

vitryska lantbruket har varit och ännu är inriktat på statlig massproduktion (Landguiden, 

2013), kan terroirargument sägas stå långt ifrån sådana ideal. Pjotrs beskrivna öppenhet för 
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andra perspektiv och DAK:s omställningsfas borde dock tala för att DAK tar till sig en sådan 

produktionsfilosofi. Livsmedel som marknadsförs med terroir eller geografiska indikationer 

har generellt ett högre pris. Lantbrukaren ges också en långsiktig möjliget att ta betalt för den 

biologiska mångfald som lantbruket i vissa fall bidrar med (Vandecandelaere et al., 2010; 

Wramner & Nygård, 2013). 

Övergödning och medföljande bottendöd i Östersjön har ökat starkt under det senaste seklet 

(Carstensen et al., 2014). Att då föra fram att BERAS drivs enligt specifika miljöhänsyn som 

har positiva effekter för Östersjöns ekologiska status är ett kraftfullt säljargument. Speciellt i 

tider då försäljningen av ekologiskt certifierade produkter är större än någonsin i Sverige 

(Ryegård & Ryegård, 2014) och då miljö- och klimatfrågan ansågs som den viktigaste 

politiska frågan i EU-parlamentsvalet 2014 för svenskarna (Europaportalen, 2014). Ludmila 

tror att själva produkten är den viktigaste aspekten för svenskar vid måltidsturism, hon menar 

att svenskar är måna om att veta livsmedels ursprung. Vitryssland lider fortfarande av 

odlingsrestriktioner på mark som blev radioaktivt kontaminerad sedan Tjernobylolyckan 

(Svenska läkare mot kärnvapen, 2008). Då svenska matturister eventuellt förknippar vitrysk 

livsmedelsproduktion med hälsorisker på grund av radioaktivitet, torde DAK:s ekologiska 

profil kunna motverka viss neofobi hos dessa. 

 

Kulturellt kapital är något som Bourdieu (1989) menar att vi förvärvar oss genom sociala 

relationer och delvis omedvetet. Användandet av en strukturerad modell byggd på empiri för 

kommersiella måltider, som FAMM, skulle kunna ha förmågan att blottlägga skillnader i 

värderingar av kulturellt kapital. I utvecklingen av matturism på DAK för svenska turister i 

Vitryssland, torde skillnader i kulturellt kapital mellan generella svenska och vitryska habitus 

kunna uppenbaras och även överbryggas.   

 

Hot 
Sten och Louise drevs av idealism vid uppstarten av Lindspiken, de tog heller inte ut någon 

lön under 1,5 år medan de drev företaget. Även fast det krävs stor individuell kompetens för 

att göra något sådant kan den ekonomiska hållbarheten i att driva ett företag på idealistiska 

grunder ifrågasättas. Bilden av att de drevs av idealistiska motiv, verkar även finnas kvar och 

uppskattas ännu av besökarna på gården. Louise berättar bland annat att vissa besökare tror att 

de bor inne i café- och butiksbyggnaden, vilket alltså inte är fallet. Då svenska matturister 

stundtals har denna idealistiska och romantiska bild, vilken på sätt och vis kan stämma, är 

frågan dock hur väl den bilden stämmer in på vitryska primärproducenter som DAK. Holger 
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berättar förvisso att Pjotr är nytänkande och öppen för nya verksamheter på gården, men om 

drivkrafterna bakom detta är idealism är tveksamt. Här skulle alltså svenska turisters 

förväntningar på matturism som idealistisk kunna visa upp en diskrepans jämfört med Pjotrs 

mer pragmatiska inställning, Såväl gillandet av måltiden som helhetsupplevelsen påverkas av 

vilka förväntningar som finns hos besökaren, som kan vara såväl en restaurangkund eller 

matturist. Då förväntningar inte infrias leder det oftast till mindre gillande (Prim, 2013; 

Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 2006).  

Sten menar att det är naturligt för Lindspiken att tillverka just Roquefort-ost, då den är 

högförädlad och ger ett exklusivt resultat. Som exempel på en motsatt ost nämner han fetaost, 

som han ser som en primitiv lågprisvara. Ett liknande resonemang och produktionsinriktning 

vid matturism för svenskar på DAK är tänkbart, men samtidigt kan det stå i konflikt med 

målet inom BERAS Belarus att få lokalbefolkningen att äta av gårdens produkter (Svenska 

institutet, 2014). En slitning mellan detta mål och att erbjuda matturism för svenska turister 

skulle kunna innebära att matturism för svenskar får ge vika för billigare och primitivare 

produkter. Vitryska hushåll spenderar redan en betydligt större andel pengar på mat jämfört 

med svenskar (Centrum för konsumtionsvetenskap, 2011; Landguiden, 2013), och det kan 

tänkas vara svårt att förmå vitryssar att lägga en ännu större andel av sina pengar på just mat. 

Därmed skulle en intressekonflikt uppstå i DAK:s produktionsinriktning.   

Var på DAK som själva matturistaktiviteterna skulle kunna äga rum har inte denna studie 

klarlagt. Det första visuella intrycket av gården, kan ses som en del av aspekten rummet i 

FAMM. Holger menar att DAK är en funktionalitetsinriktad gård och att byggnaderna man 

som besökare först möts av inte är vackra. Gården är även relativt stor med sina drygt 200 

getter (Koker, Stein-Bachinger, 2013), vilket skulle kunna ge en för storskalig känsla. Holger 

beskriver också att han tror att industrialiserade och strömlinjeformade produkter är mindre 

intressanta för svenska matturister. Att första intrycket av DAK förefaller vara så pass 

funktionsinriktat sätt kan vara extra svårt att påverka utifrån FAMM, då utomhusmiljöer ofta 

är svåra att påverka på kort sikt (Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 2006).  

Extensiva jordbruksformer, som är positiva ur ett miljöperspektiv, t.ex. att bevara ett öppet 

landskap med hjälp av betande djur, är Sten tveksam till om besökarna lägger märke till. 

Åtminstone inte innan besökarna nått Lindspiken och ännu är i byn där gården ligger, men 

vars landskapsutformning alltjämt påverkas av Lindspikens betande djur. Då DAK är en 

ERA-gård innebär det mycket betesdjur i utedrift (Granstedt, 2013), vilket kan leda till ökad 

betalningsvilja hos turister (Vanslembrouck, Van Huylenbroeck och Van Meensel, 2005). 
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Stens uppfattning av hur svenska matturister som besöker Lindspiken, uppfattar landskapet, 

styrker dock inte en sådan slutsats.  

Sten och Louise förlitar sig till sin egen smak och tycke vid den estetiska gestaltningen av 

café och butik. Utifrån Bourdieus (1989) teorier hade det kunnat ses som att de förlitar sig på 

sitt kulturella kapital snarare än ekonomiskt kapital. Detta skulle kunna vara problematiskt, då 

skillnaden i habitus mellan Pjotr och svenska turister kan förväntas vara större än den mellan 

Sten och Louise och deras kunder. Olika habitus värderar kulturellt kapital olika och 

tolkningar av kulturellt kapital uttryckt i smak, skulle kunna utgöra ett problem. Då kulturellt 

kapital värderas olika beroende på habitus skulle det kunna innebära att Pjotrs tolkning av 

t.ex. hantverk är en helt annan än den som de svenska turisterna har innan besöket.  

Holger nämner också att det finns tydligare skiljelinjer mellan både yrkesroller och könsroller 

i Vitryssland, än vad det gör i Sverige och att det finns tydliga uppgifter som kvinnor inte alls 

förväntas vilja eller kunna utföra. Stereotypa köns- och yrkesroller skulle kunna vara 

problematiska då matturister på Lindspiken uppskattar att få möta flera olika yrkesroller vid 

besöket. Att som turist få delta i till exempel livsmedelsproduktion, vilket är karakteristiskt 

för upplevelseorienterade tjänster (Mossberg, 2004), skulle kunna försvåras utifrån Holgers 

resonemang om yrkesrollsindelning. Att Holger inte träffat några andra som jobbar på gården 

vid sina besök på DAK, förutom Pjotr och Valeria, antyder också att det verkar finnas en 

tydlig yrkesindelning. Den typ av upplevelseturism Ludmila beskriver som att ”få vara med 

folket” skulle därmed kunna svårliggöras. 

 

Med tanke på de många byggnationer och projekt som pågår på gården kan det verka 

tveksamt huruvida matturism anpassad för just svenska turister är något som Pjotr väljer att 

prioritera. Antalet svenska turister som åker till Vitryssland med Fjärresor uppskattas av 

Ludmila till ca 60 stycken per år, det kan därför vara svårt att motivera att det är ekonomiskt 

hållbart för Pjotr att satsa specifikt på svenska matturister. Det är uppenbart att det för en gård 

av DAK:s storlek med över 200 getter, inte finns några större summor att tjäna på svenska 

turister som besöker gården.         

 
Metod- och materialdiskussion 
För bedömning av kvalitativa studiers metodologi används ofta begreppet tillförlitlighet, 

vilket skiljer sig från de begrepp och måttstockar som används vid bedömning av kvantitativa 
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studier (Guba & Lincoln, 1994). De delkriterier inom begreppet tillförlitlighet som diskuteras 

nedan är överförbarhet och trovärdighet, till dessa kommer även ett antal andra kriterier som 

inte direkt räknas med i begreppet tillförlitlighet.    

 

Transparens 
Tidigare kritiserades kvalitativa forskare för generellt låg transparens, och sedan dess har 

betydelsen av transparens inom kvalitativ forskning ökat (Bryman, 2011, s. 374). En hög 

transparens i studiens process, underlättar även sekundäranalys av insamlad data, vilket 

diskuteras särskilt under egen rubrik nedan. 

Hela urvalsprocessen av IP har inte redovisats, utan blott hur kontakt togs med de som jag 

önskade skulle delta i studien. De sociala inre processer hos mig och de sociala yttre 

interaktioner, som ledde mig fram till att kontakta just dessa IP har inte redovisas. Emellanåt 

har jag redovisat att urvalet var målinriktat och att studien hade en tillämpad 

forskningsstrategi.  

Dataanalysens steg har redovisats, men figur 3 kan ge sken av en alltför fördefinierad och 

kronologisk modell av hur bearbetningen skedde.  Emellertid är det vid kvalitativa 

undersökningar vanligt med en iterativ arbetsgång (Bryman, 2011, s. 511), vilket denna 

uppsats också är ett exempel på. Kontexten för intervjuerna hade kunnat beskrivas närmre, till 

exempel vad intervjupersonerna hade för planer att göra under dagen för intervjun, om de 

kände sig friska, om de var hungriga och så vidare. Utifrån andra publicerade C-uppsatser 

inom Måltidskunskap och värdskap (Adolfsson & Kenne, 2013; Schönbeck & Victorin, 

2010), ansågs sådan information dock ej nödvändig. Likaså har min egen sinnesstämning och 

livssituation inte redovisats vid utförandet av den kvalitativa dataanalysen. Detta må låta 

banalt, men Tellström menar på att sådana faktorer är av särskild vikt inom Måltidskunskap 

(2013b, muntlig uppgift). Han grundar detta på att mat och måltid anknyter till mättnad och 

hunger och därmed påverkar forskarens värderingar i stunden, speciellt om 

undersökningsobjektet dessutom är mat och måltid. 

 

Spårbarhet 
I linje med de forskningsetiska aspekterna har intervjupersonerna anonymiserats, vilket 

medför lägre transparens än då forskningsobjektet inte utgörs av människor (Bryman, 2011, 

Patel & Davidsson, 2011). 
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De inspelade intervjuerna och dess transkriberade utskrifter finns förvarade hos mig och utom 

räckhåll för obehöriga. Materialet kommer inte att spridas, men huruvida materialet kommer 

att bevaras efter uppsatsens godkännande är oklart. Handledaren har heller inte uttryck att det 

finns några krav på bevarandet av sådant material efter uppsatsens godkännande (Pipping 

Ekström, 2014, muntlig uppgift). 

 

Överförbarhet 
Uppsatsens syfte och metod stämmer väl överens med att kvalitativa studier är inriktade på att 

undersöka det kontextuellt unika och på att samla in breda och djupa svar som är svåra att 

kvantifiera (Bryman, 2011, s. 355). I syftet nämns att studien utgår från en specifik gård, 

DAK, och även den SWOT-likande analysen som diskuteras utgår från DAK. På så vis är 

såväl resultat som diskussion svåra att validera eller generalisera till andra gårdar än just 

DAK. Anledningen till att det är svenska turister som är föremål för matturism i denna 

uppsats, är att det främst är till dessa som Fjärresor säljer sina resor och tjänster. Även andra 

grupptillhörigheter, som t.ex. yrkesgrupper eller kön, hade kunnat analyseras, men 

omfattningen av turismen i Vitryssland ansågs av mig vara alltför liten för att utföra en sådan 

segmentering. 

Trots att det insamlade materialet är svårt att generalisera, kan kvalitativa studier alltjämt vara 

överförbara till andra kontexter genom att de utgör så kallade tjocka beskrivningar (Bryman, 

2011, s. 355). Andra miljöer där uppsatsens tjocka beskrivningar skulle kunna vara till nytta 

är på andra vitryska matgårdar som vill erbjuda matturism, eller för att undersöka hur andra 

grupper än svenskar ser på matturism i Vitryssland.   

 

Trovärdighet 
Såväl vilka intervjufrågor jag valde att ställa i de semistrukturerade intervjuerna, samt vad 

intervjupersonerna valde att svara kan ses som ett ytterst snävt perspektiv för det formulerade 

syftet. När dessutom min tolkning av vad intervjupersonerna sagt tillfördes, blev det 

uppenbart att uppsatsen bara är ett av flera perspektiv på verkligheten. För att ta reda på hur 

trovärdigt resultatet är, kan personer med en livshistoria och livssituation som liknar IP:s, få 

komma med synpunkter på IP:s svar (Bryman, 2011). För BERAS hade detta förmodligen 

varit svårt att åstadkomma, då jag bedömer att det inte finns en motsvarighet till Holgers 

yrkesroll i Sverige. För Fjärresor hade det också varit svårt att inhämta ett sådant perspektiv, 

då det finns ytterst få företag i Sverige som erbjuder resor/resetjänster till Vitryssland. Att låta 

en liknande aktör som Lindspiken bedöma trovärdigheten i Lindspikens svar hade 
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förmodligen varit mest relevant och genomförbart att utföra. I Sverige finns minst ett 20-tal 

företag som likt Lindspiken bedriver matturism med mejeriprodukter i centrum på gården.  

Även de faktiska intervjupersonerna kan under forskningsprojektet låtas komma med 

synpunkter på forskarens tolkning av deras svar för att på så sätt vägleda forskaren om dennes 

trovärdighet i resultat och diskussion (Bryman, 2011, s. 354). Någon sådan 

respondentvalidering har dock inte utförts. Enligt de etiska aspekterna har intervjupersonerna 

emellertid utlovats att få ta del av den godkända uppsatsen. Ifall intervjupersonerna då ger 

respons på uppsatsen torde detta kunna bidra till att uppfylla det indirekta syftet om DAK:s 

lönsamhet.        

 

Sekundäranalys 
Vid sekundäranalys av insamlad data, i det här fallet intervjuer, tillåts en annan person att 

bearbeta och tolka materialet (Bryman, 2011). Sekundäranalys kan därmed ge upphov till 

andra teorier och slutsatser, då det visat sig uppenbart att forskare nästan alltid lägger an sina 

egna värderingar vid bearbetning och tolkning (Bryman, 2011, s. 44). I september 2014 har 

jag en inplanerad praktik på DAK-gården i samarbete med BERAS Belarus. Antagligen har 

detta påverkat tolkningen av meningsbärande enheter och teman och vad jag valt att se som 

möjligheter respektive hot. Jag är medveten om att det finns tydliga, positiva effekter för min 

egen livssituation ifall jag främst belyser möjligheterna för DAK att implementera matturism 

för svenska turister i Vitryssland. För att överbrygga detta förhållningssätt hade därför 

sekundäranalys varit mycket givande.      

Sekundäranalys av kvalitativa data försvåras dock av att den som utför sekundäranalys inte 

kan återuppleva den sociala kontext som intervjun genomfördes i (Bryman, 2011, s. 535). De 

reflektionsblad (se bilaga 5), som beskriver respektive intervjus kontext borde därför kunna 

vara till användning vid sekundäranalys. Trots att IP anonymiseras, kan det även finnas etiska 

problem med att utföra en sekundäranalys då IP kanske inte godkänner att sekundäranalys 

utförs. I uppsatsens etiska aspekter som operationaliserades till etiska principer för IP, 

framgår det inte med tydlighet ifall intervjupersonerna godkänner sekundäranalys av det 

transkriberade materialet.   

 

Praktiska synpunkter 
Som Bryman (2011) konstaterar så ska all samhällsvetenskaplig forskning skapas utifrån 

spännvidden mellan det ideala och det genomförbara. Då Holger på sätt och vis fick agera 
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ställföreträdare för frågor som rörde DAK:s produktion, miljö och sociala förhållanden, hade 

det istället varit idealt att intervjua DAK:s ägare direkt. Att DAK:s ägare inte kunde intervjuas 

berodde på språksvårigheter, då en intervju med DAK:s ägare Pjotr hade fått ske på ryska. 

Förvisso har jag kunskaper i ryska språket, men jag bedömde dem som allt för knappa i en 

intervjusituation. Under intervjun hade det därför varit svårt att skapa ett djup, och även fast 

Pjotr kanske hade lämnat tjocka beskrivningar, hade dessa varit svåra för mig att bearbeta och 

tolka. Den kommunikativa validiteten hade blivit lidande.  

Inspelningsdevisen upplevdes hålla god kvalitet, dock visade sig vissa ord vara ohörbara vid 

transkriberingen, vilket berodde på att Louise befann sig för långt från mikrofonen, samt att 

det pågick brödbakning samtidigt. Att sådana problem skulle kunna uppstå misstänktes redan 

vid intervjusituationen, men att kräva av Louise att hon skulle upphöra med sin brödbakning, 

bedömdes vid intervjutillfället kunna medföra att hon skulle vilja avbryta intervjun. Ett tydligt 

exempel på spännvidden mellan det ideala och det genomförbara. 

Intervjuernas längd skiljde sig markant åt, då intervjun med Sten och Louise visade sig bli 

mer än dubbelt så lång jämfört med intervjun med Ludmila. Skälen till detta kan vara flera, 

men främst berodde detta på att Sten och Louise helt enkelt hade längre svar att avge på 

frågorna jag ställde. En ytterligare orsak skulle kunna vara att jag tidigare träffat Sten och 

Louise personligen, vilket kan ha etablerat en mer personlig kontakt. Att relationen mellan 

intervjuare och intervjuperson påverkar intervjuer har bekräftats flertalet gånger i andra 

kvalitativa intervjuer (Bryman, 2011). Att intervjun med Ludmila blev så pass mycket kortare 

berodde också på att hon hade svårt att ge tjocka beskrivningar. När jag vid intervjutillfället 

märkte detta, struntade jag i att ställa ett flertal frågor som upplevdes som irrelevanta utifrån 

de svar jag märkte att jag kunde förvänta mig. Detta bör främst ses som mitt egna 

forskningsstartegiska problem, en bättre inläsning om Fjärresors verksamhet hade kunnat 

motverka det stora interna bortfallet vid intervjun med Ludmila.    

 

Metodens relevans för måltidskunskap och värdskap 
I såväl intervjuguiden som konstruerades, samt teman som genererades av det transkriberade 

materialet fanns tre av fem FAMM-aspekter med. FAMM som modell förklarades även för 

Holger. Holger hade redan i korrespondensen innan intervjun uttryckt intresse för FAMM, 

och vid intervjutillfället fick jag tillfälle att förklara modellen närmre. Detta kan ses som att 
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jag bidrog till att sprida kunskap om modellen till såväl nya praktiska som vetenskapliga 

områden.  

Måltidskunskap och värdskap är ett mångvetenskapligt ämne, vilket inte minst bevisas av den 

bredd av forskningsstrategier och forskningsdesign som används av studenter som skriver 

examensarbete i ämnet vid RHS (Öström, 2014, muntlig uppgift). Att använda sig av 

kvalitativa intervjuer med efterföljande kvalitativ dataanalys, som jag gjort, är en metod som 

används av såväl studenter och forskare aktiva vid RHS, t.ex. Jonsson (2002) Förmodligen 

hade det varit svårt att få tillgång till DAK:s produkter under uppsatsens tidsram på grund av 

praktiska omständigheter. Sensoriska tester ansågs därmed inte vara en rimlig metod, trots att 

sådana hade kunnat vara relevanta utifrån de syften som formulerades. Emellertid har studiens 

resultat och diskussion väckt frågor som skulle kunna ge upphov till en deduktivt utformad 

sensoriskt studie rörande foodways eller kärnvärden och upplevt gillande för DAK:s 

produkter.     

 

Forskningsetisk uppföljning 
De forskningsetiska aspekterna som beskrivits, har följts för denna studie. Konstateras kan att 

vissa av de etiska principer som lästes upp vid intervjutillfället för IP, behövde förklaras 

ytterligare. Även efter att jag förklarat vad som avsågs med vissa av de etiska principerna är 

min bedömning att IP inte verkade helt införstådda med vad som avsågs. Trots detta så 

godkände samtliga IP samtliga etiska principer. Ett alternativt tillvägagångssätt att förmedla 

de etiska principerna på, hade kunnat vara att inkludera dessa i informationsbladen som i 

förväg skickades ut till IP. I informationsbladen som skickades ut fanns endast en kort 

sammanfattning av de etiska principerna inkluderade. Dock fick jag intrycket av att såväl Sten 

och Louise som Ludmila inte hade läst igenom informationsbladet särskilt noggrant, och de 

uttryckte även att de upplevde informationsbladet som formellt. Att inkludera samtliga etiska 

principer i informationsbladet hade på så vis kunnat bidra till att skapa ett ytterligare 

språkpsykologiskt avstånd mellan mig som intervjuare och IP. Sådana avstånd har visat sig 

påverka relationen mellan intervjuare och IP och i förlängningen vad IP säger i intervjuer 

(Bryman, 2011). 

Samtliga privatpersoner har anonymiserats i studien, men dock inte nätverket och projekten 

inom BERAS samt gården DAK. BERAS Belarus, är som framkommit i resultatet, ett 
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godkänt projekt av vitryska myndigheter, vilket medförde att jag inte ansåg mig nödgad att 

anonymisera DAK.  

I seminariegrupperna som funnits under kursen för denna uppsats har jag vid minst ett tillfälle 

nämnt Lindspikens egentliga namn till seminariedeltagarna. Sten och Louise utryckte 

muntligen att de inte såg några problem med att deras företagsnamn offentliggjordes så länge 

inga rådata förvrängdes. Dock strider mitt avslöjande mot de forskningsetiska aspekterna jag 

själv stipulerat. 

 

Slutsatser 
Att inhämta information från ett målinriktat urval intervjupersoner har uppnåtts, då 

intervjupersonerna bidrog med ny kunskap som jag inte tidigare kände till. Vilket 

inomvetenskapligt värde som informationen bidrog med har jag ej låtit analysera, men 

däremot kan den ha ett utomvetenskapligt värde. Så torde särskilt vara fallet om det indirekta 

syftet uppnås, det vill säga att uppsatsen kommer till användning vid min kommande praktik 

på DAK.  

Holger nämner exempelvis att det finns tydligare skiljelinjer mellan både könsroller och 

yrkesroller i Vitryssland, än vad det gör i Sverige. I kontrast till detta berättar Sten och Louise 

att alla yrkesroller på Lindspiken förväntas ha kundkontakt och att detta är något som 

uppskattas av besökarna. Sten och Louise säger också att de främst går efter egen smak och 

omdöme vid den estetiska gestaltningen av måltidsrummet på gården, vilket skulle kunna 

tolkas som att de förlitar sig på sitt kulturella kapital. Genom att utnyttja en strukturerad 

modell som FAMM vid utformningen av matturism för svenska turister i Vitryssland torde 

problem rörande olika tolkningar av kulturellt kapital mellan generella svenska och vitryska 

habitus kunna överbryggas. Slutligen bör nämnas att tolkning av intervjumaterial och 

indelning i möjligheter och hot har skett mot bakgrund av att jag som uppsatsförfattare har en 

inplanerad praktik på DAK i september 2014. Det finns personliga skäl för mig att framställa 

matturism för svenskar i Vitryssland som fördelaktigt.  
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Praktisk användning och vidare forskning 
Huruvida det föreligger en diskrepans mellan kärnvärden som producenten vill förmedla och 

vilka som uppfattas av turisten, skulle kunna vara en relevant frågeställning för vidare 

forskning. Genom att relatera matturisters upplevda kärnvärden med gillande eller preferens i 

sensoriska konsumenttest skulle även en sådan frågeställning kunna besvara vilka typer av 

kärnvärden som skänker matturisten störst sensoriskt gillande. Sådana data skulle även kunna 

korreleras med vilka kärnvärden som producenten av matturism faktiskt vill förmedla till 

turisterna. Ifall matturism på DAK för svenska turister i Vitryssland implementeras, är dessa 

frågeställningar sådana som skulle kunna undersökas under min praktik på gården.  

Att uppsatsen kommer att påverka mig och har givit mig kunskaper som är relevanta inför 

min praktik på DAK i september 2014 ser jag som självklart. Om den även kan bidra till att 

implementera matturism för svenska turister i Vitryssland återstår att se.  
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Bilaga 2  

Intervjuguide - Lindspiken 
 

Förkortningar för typ av fråga, för vidare förklaring och definiton se Bryman (2011, s. 422-

423). 

IF=Inledande fråga 

UF=Uppföljningsfråga 

SF=Sonderingsfråga 

PF=Preciserande fråga 

DF=Direkt fråga 

StF=Strukturerande fråga 

TF=Tolkande fråga 

(Bryman, 2011, s. 422-423) 

 

Tema 1 – Livssituation, företagssituation och historia 

- (IF) Vad fick dig/er att börja med det här företaget? 

- (UF) Kändes det självklart att du/ni skulle jobba med det här? 

- (IF) Arbetar ni målinriktat eller tar ni saker och ting mer som de kommer? 

- (DF) Ge en övergriplig beskrivning av var era besökare kommer ifrån geografiskt? 

- (PF) För hur många besökare är ni huvudanledningen till att gästerna gjort en resa från 

sina hem?  

Tema 2 – Rummet 

- (IF) Hur går det till när ni bestämmer er för hur gestaltningen av kaféet ska se ut? 

- (UF) Bestämmer/tillverkar ni själva skyltar, färgsättning, belysning med mera? 

- (DF) Påverkar kundernas omdöme om kaféets inredning och dekoration hur ni väljer 

att gestalta det? 

- (SF) Systematiserar ni isf dessa omdömen/recensioner på något sätt? 

- (DF) Vad är meningen med Salmonella-boken? 

- (StF) Om vi nu rör oss ut från själva kaféet.. När och var vill ni att besökarna ska 

känna att de kommit fram till Lindspiken? 



 

Tema 3 – Mötet 

- (IF) Vilka adjektiv tror du/ni beskriver bäst hur ni uppfattas till humöret av era 

besökare? 

- (DF) Kan det vara jobbigt att le eller att vara glad? 

- (DF) Hur många inom företaget finns det som kan komma i kontakt med gästerna? 

- (SF) Uppmuntrar ni samtliga inom företaget att konversera med besökarna? 

- (DF) Behandlar ni era gäster olika? 

- (SF) Är det svårt att ta ställning till hur/om detta bör göras? 

- (IF) Hur upplever ni det är att ta emot grupper? 

Tema 4 – Produkten 

- (DF) Hur många olika produkter har ni i sortimentet normalt? 

- (SF) Finns dessa produkter som ett svar på vad marknaden efterfrågar eller vad ni har 

möjlighet att producera? 

- (DF) Finns det vissa produkter som är bättre att sälja på plats på gården jämfört med 

att leverera till återförsäljare? 

- (IF) Vilka kontexter verkar påverka besökarnas omdöme om smaken mest? 

- (DF) Hur vet ni vad besökarna tycker om kvaliteten på era produkter? 

Tema 5 – Tolkning, kommersialisering och innovation  

- (IF) Vad är autencitet för ert företag? 

- (UF) Anser du/ni att det finns någon skillnad mellan autencitet och transparens? 

- (IF) Varifrån hämtar ni kunskap om den berättelse ni vill förmedla tillsammans med 

era produkter? 

- (DF) Finns det vissa områden i berättelsen om er produkt där ni känner att ni 

förfinar/förändrar historiska skeden som rör området, mejeriet, djuren, för att det 

bättre stämmer överens med gästernas förväntningar? 

Tema 6 – Kärnvärden 

(DF) Vilka av följande kärnvärden vill ni främst att ert företag ska förknippas med: 

• Hantverk 

• Djuren 

• Frihet 



 

• Turism 

• Tradition 

• Natur 

• Levande landsbygd 

(TF) Menar du/ni att detta alltså är hur ni själva vill att företaget ska uppfattas och nödvändigtvis inte 

vilken betydelse det har för besökarna 



 

Bilaga 3 

Intervjuguide - BERAS 

IF=Inledande fråga 

UF=Uppföljningsfråga 

SF=Sonderingsfråga 

PF=Preciserande fråga 

DF=Direkt fråga 

StF=Strukturerande fråga 

TF=Tolkande fråga 

(Bryman, 2011, s. 422-423) 

 

Tema 1 – Bakgrund  

- (IF) Vilka är dina huvudsakliga sysslor inom BERAS Belarus? 
- (DF) Skulle du tro att du är den person som kan mest om DAK vid ett samtal som förs 

på svenska? 
- (IF)Kan du beskriva hur det gick till när DAK kom med i BERAS-projektet? 

Tema 2 – Rummet 

- (IF) Vad kan du säga om vägen som leder ut från Minsk till DAK? 
- (IF) Vad tror du att svenskar uppmärksammar som det mest anmärkningsvärda då de 

anländer till DAK? Tänk svenskar generellt. 
- (IF) Vilken arkitektonisk stil skulle du säga att byggnaderna på DAK har? 
- (DF) Finns det några andra mänskliga verksamheter intill DAK som påverkar första 

intrycket av gården? 

Tema 3 – Mötet 

- (IF)Kan du beskriva hur personalsituationen ser ut på DAK? 
- (UF) Hur har din kontakt med personalen förutom Dimitrij varit? Har de varit 

reserverade, nonchalanta, tillmötesgående, glada, stolta osv? 
- (IF) Hur upplever du vitrysk service i allmänhet? 
- (UF) Tror du att detta är en bild du delar med andra svenskar som besöker landet 

Tema 4 – Produkten 

- (DF) Vilka produkter tillverkas för närvarande av DAK? 
- (IF) Vad vet du om planerna för det mejeri som är på gång att byggas? 
- (DF) Vilka av DAK:s produkter tror du att svenskar har lättast, respektive svårast att 

acceptera smakmässigt? 



 

Tema 5 - Vitryssland 

- (DF) Varför tror du att DAK producerar de produkter de faktiskt gör? Är det ett svar 
på människors efterfrågan eller är det för att de främst är praktiskt genomförbara? 

- (IF) Vad är det viktigaste att känna till om hur planekonomin påverkar DAK? 
- (IF) Hur står sig DAK:s produkter i en prisjämförelse med dels vitryska 

motsvarigheter och dels svenska? 
- (IF) Vad upplever du att vitryssar har för relation till Östersjön? 

Tema 6 – Kärnvärden 

(DF) Vilka av följande kärnvärden skulle du säga att DAK och dess produkter främst vill förknippas 

med: 

• Hantverk 

• Djuren 

• Frihet 

• Hälsa 

• Tradition 

• Natur 

• Levande landsbygd 

(TF) Kan det vara problematiskt att DAK här har en viss önskan om att framstå på ett visst sätt inför 

vitryssar och på ett visst sätt inför besökande svenskar? 



 

Bilaga 4 

Intervjuguide - Fjärresor 
 

IF=Inledande fråga 

UF=Uppföljningsfråga 

SF=Sonderingsfråga 

PF=Preciserande fråga 

DF=Direkt fråga 

StF=Strukturerande fråga 

TF=Tolkande fråga 

(Bryman, 2011, s. 422-423) 

 

Tema 1 – Företagssituation och företagshistoria 

- (IF)Hur länge har ert företag funnits? 

- (IF) Hur kom det sig att du började jobba på det här företaget? 

- (UF) Utbildning, kontakter, tillfälligheter mm? 

- (DF)Hur påverkas ni konkret i företaget av det som har hänt i Ukraina? 

- (UF) Hur påverkas turismen i Vitryssland av det inträffade i Ukraina? 

 

Tema 2 – Vitryssland 

- (IF) Vad fick er att börja med resor till Vitryssland? 

- (IF) Hur starkt beroende är ni av vitryska myndigheter för att bedriva er verksamhet i 

Vitryssland? 

- (TF) Korruption, mutor, kontakter, tydlighet, snabbhet? 

- Hur långsiktigt går det att planera för er turistverksamhet i Vitryssland? 

Tema 3 – Era kunder 

- (IF)Kan du ge en beskrivning av de turister som åker till Vitryssland med er? 

- (UF, TF) Nyfikna, galna, nostalgiska, ungdomliga, kundsegment?  

- (UF) Hur många åker till Vitryssland med er per år? 



 

- (UF) Vart åt går trenden? 

- (DF) Skulle du säga att man som turist är starkt beroende av att åka mha en turistbyrå 

för att anordna en turistresa till Vitryssland?  

- (IF) Varför åker de flesta till Vitryssland? 

- (DF) Vilka utflyktsmål erbjuder ni till era kunder som besöker Vitryssland idag? 

Tema 4 – Matturism och ekoturism 

- (DF) Erbjuder ni någon typ av måltidsturism i dagsläget? 

- (DF) Vilka förväntningar på maten upplever ni att turisterna som åker till Vitryssland 

har? 

- (DF)Vad vet du/företaget om vitrysk måltidskultur? 

- (SF) Varför intresse/ointresse? 

- (IF) Vad betyder autencitet för de av era turister som åker till Vitryssland 

- (DF) Hur pass insatta i miljöfrågor tror du att de av era gäster som besöker Vitryssland 

är? 

- (SF) Östersjön, i relation till andra resmål? 

Tema 5 – FAMM 

- (DF) Vilken av följande aspekter tror du har störst möjlighet att göra turister i 

Vitryssland tillfredsställda vid en måltidssituation? 

• Rummet? 

• Mötet? 

• Produkten? 

(UF) Varför tror du det? 

 



 

Bilaga 5 

Utvärdering Intervjuer 

 

Lindspiken 

Hur samaberbetsvillig och/eller/om nervös IP var under intervjun? 

IP mindes väl vårt överenskomna möte. Louise var tillsammans med en annan anställd 

upptagen med att baka hällbröd för försäljning. Sten pratade i telefon när jag mötte honom. 

Första kontakten bestod av att jag erbjöds kaffe bröd och en ost från gården. Dessa händelser 

ser jag som tecken på informalitet. IP betonade att det var en stressig årstid med arbetet. Att 

de ändå hade tid för en intervju ser jag därför som extra god samarbetsvilja. 

 

I vilken miljö intervjun genomfördes? T.ec anmärkningsvärd temperatur, många 
förbipasserande, exceptionell ljud etc.? 

Inne i kaféets serveringsdel medan gräddning av bröd pågick. Vi talade om miljön som 

intervjun utspelade sig i och viss inspiration till frågor under intervjun erhölls av t.ex. 

väggmålningar. Temperaturen var relativt låg, vilket medförde att jag satt med på jacka på 

mig under intervjun. Detta kan ha givit mig ett stressat intryck och att jag ”var på väg”. Visst 

slammer hördes från brödbakningen, men aldrig så pass att det behövde överröstas.  

 

Ifall intervjun ledde till nya intressanta frågeställningar för studien i sin helhet? Nya 
teorier och blottläggning av kunskapsluckor hos mig. 

Frågan rörande autencitet kunde ha ställts om äkthet istället. IP tog efter den inspelade 

intervuns slut upp att äkthet är viktigt, men att en vitrysk äkthet är något helt annat än 

Lindspikens äkthet. Egentligen tror jag att det blir hela min slutsats. IP tog upp huruvida det 

är en riklig konstgödselgiva som förorsakat att det kan leda till rikligt läckage av kväve och 

fosfor från DAK:s marker. Jag svarade att jag inte visste, jag bör kolla upp detta.



 

BERAS 

Hur samaberbetsvillig och/eller/om nervös IP var under intervjun? 

Då Holger var den som från början fick mig att välja problematisering och även inpirerade 

mig till syfte, så vore det förstås märkligt om han inte vore samarbetsvillig. Vi hade inte 

kommit överens om hur lång tid intervjun skulle ta, utan bestämde enbart att den skulle börja 

kl 10:00. Holger uppgav att han på sistone haft mycket att göra inom BERAS Belarus, vilket 

gjort honom tvungen att arbeta mer än vanligt. Som konkret exempel på Holgers 

samarbetsvilja kan sägas att han avböjde mobilsamtal under intervjuns gång då dennes telefon 

ringde.   

I vilken miljö intervjun genomfördes? T.ec anmärkningsvärd temperatur, många 
förbipasserande, exceptionell ljud etc.? 

I BERAS sammanträdesrum, tillika fikarum. Jag och Holger satt vid ett ovalt bord som 

uppskattningsvis rymde 20 personer, vilket gav en något enslig känsla. I rummet fanns även 

mycket litteratur som anknöt till BERAS, vilket på så vis gav rummet en seriös och 

vetenskaplig inramning.  

Innan intervjun påbörjades fanns även tre andra personer närvarande. Dessa jobbade på något 

sätt i byggnaden, men deras exakta roller vet jag inte. En utav dessa var Holgers fru, med 

vilken jag även samtalade. Anledningen till att dessa fanns närvarande var att Holger hade 

gemensam fika med dessa kl 10, vilket jag uppfattade var en rutin. Under fikat förtärdes kex, 

bröd, kaffe och te, och jag själv utgjorde inget undantag. Majoriteten av de livsmedel som 

fanns på bordet var ekologiskt certifierade. Jag fortsatte även med att dricka kaffe och äta kex 

när intervjun börjat spelas in.                                  

Ledde intervjun till nya intressanta frågeställningar för studien i sin helhet? Nya 
teorier och blottläggning av kunskapsluckor hos mig. 

Viktigt att få vissa faktauppgifter om DAK, men som inte direkt upprättade några nya 

hypoteser. Det var intressant att höra om hur Holger såg på måltidsturism i Vitryssland. På 

förhand delade vi inte samma uppfattning om vad som kan vara attraktivt för svenska turister i 

Vitryssland. Jag kände att mina frågor var dragna åt det sociologiska och antropologiska 

hållet, vilket jag tror förvånade Holger lite grann. Även den låga graden av strukturering och 

standardisering uppfattade jag som att Holger var förvånad över. Jag kände mig därför nödgad 

att förklara för Holger varför mina frågor var formulerade som de var medan intervjun pågick. 



 

Fjärresor 

Hur samaberbetsvillig och/eller/om nervös IP var under intervjun? 

Eventuellt kände IP inte igen mig direkt då jag kom på avtalad tid, men som förvisson var 

minst 3 veckor sedan den bestämdes. IP uppgav dock att hon kom ihåg vårt möte, och det 

finns egentligen ingen anledning för mig att misstro henne. Jag gav IP en ytterligare 

redogörelse kring intervjun och uppsatsen. Jag förklarade också att det senare kunde finnas 

möjligheter till att förverkliga ett samarbete mellan DAK och IP:s företag då jag genomför 

min praktik på DAK i september. IP gav ett vaket och intresserat intryck. IP nekade även ett 

telefonsamtal som inkom, vilket kan ses som ett konkret tecken på att hon prioriterade 

intervjun. Även positivt att IP verkade ha ett visst personligt intresse för mat och 

livsmedelskedjor då hon gav exempel på skolmatsprojekt med ursprung.  

I vilken miljö intervjun genomfördes? T.ec anmärkningsvärd temperatur, många 
förbipasserande, exceptionell ljud etc.? 

På kontoret för Fjärresor beläget i centrala Stockholm. IP satt vid sitt arbetsbord, medan jag 

troligen satt i den position som kunden har vid diskussion rörande resor och köp av resor. 

Avståndet mellan oss var ca 1,5 meter Kontoret var ljust, fräscht och sparsamt inrett. Ingen 

annan fanns närvarande på kontoret, varken annan personal eller kunder. Jag erbjöds dryck 

och jag valde kaffe som jag sedan drack medan intervjun pågick.  

Ifall intervjun ledde till nya intressanta frågeställningar för studien i sin helhet? Nya 
teorier och blottläggning av kunskapsluckor hos mig. 

Det mest anmärkningsvärda svaret tycker jag var att IP tyckte att produkten var viktigast för 

svenska turister i Vitryssland som ev. skulle ägna sig åt måltidsturism. Detta gick emot de 

tankar jag närt om att lägga stor tonvikt vid foodways. IP motiverade detta med att hon 

upplever att svenskar bryr sig mycket om ursprung, miljö och kvalitet. Även intressant att 

veta att Fjärresor redan erbjuder matturism på andra destinationer. IP var den utav samtliga IP 

som var mest angelägen om att intervjun anonymiseras och att företagets namn inte utnyttjas. 



 

Bilaga 6 

Etiska principer 

Muntligt godkännande krävs för vart och ett av följande påståenden: 

1) Godkänner du/ni att denna intervju spelas in? 

1) Har du/ni som kommer att vara respondent för denna intervju fått ta del av samt förstått 

intervjuns och studiens syfte? 

2) Har du uppfattat att ditt/ert deltagande i denna studie är helt frivilligt? 

3) Har du/ni uppfattat att du/ni när som helst kan avbryta intervjun? 

4) Har du/ni uppfattat att författaren har rätt att använda intervjun till uppsatsen? 

5) Har du/ni uppfattat att de uppgifter som lämnas under intervjun om namn på personer och 

ert företag kommer att anonymiseras? 

6) Har du/ni uppfattat att studien kan komma att användas i andra sammanhang såsom min 

praktik på en vitrysk getgård? 

7) Har du/ni uppfattat att studien kommer att publiceras offentligt via Örebro universitets 

hemsida? 

8) Har du/ni uppfattat att ni kommer att få studien er tillsänd så fort den blivit godkänd av 

examinator vid Restaurang- och hotellhögskolan? 



 

Bilaga 7 

Informationsblad 

Jag heter Elias Kvarnbäck och läser mitt tredje år som Måltidsekolog. För att examineras som 
Måltidsekolog krävs ett examensarbete, tillika C-uppsats, som består av 10 veckors studier. 
Jag skriver sin uppsats inom ämnet Måltidskunskap och värdskap vid Restaurang- och 
hotellhögskolan i Grythyttan 

 
Om examensarbetet 
Huvudfrågeställningen för examensarbetet är följande: Vilka kärnvärden säljs och 
kommuniceras tillsammans med produkter framställda av svenska primärproducenter? I första 
hand avses i detta fall småskaliga/hantverksmässiga producenter. Vidare kommer 
intervjupersonerna att tillfrågas om hur de ser på hur omgivningen och det personliga mötet 
påverkar konsumenternas uppfattning om produkterna. Till detta kommer intervjupersonerna 
även att tillfrågas om vilka miljövårdsinsatser de står för och hur de ser på kommunikationen 
av dessa. Det genererade resultatet kommer sedan att diskuteras utifrån hur pass överförbart 
det är till vitryska förhållanden. 

Intervjuerna kommer att vara relativt öppna och frågorna komma att anpassas efter 
situationen. Varje intervju beräknas ta 40-50 minuter och kan komma att utföras såväl via 
telefon eller fysiskt möte beroende på praktiska omständigheter. Innan intervjuerna påbörjas 
presenterar författaren, tillika intervjuaren, studiens och intervjuernas etiska principer och 
frågar intervjupersonerna om de godkänner dessa. Intervjupersonerna har också rätt att när 
som helst avbryta intervjuerna.  

 

Samarbetspartner för examensarbetet är organisationen BERAS (Baltic Ecological Recycling 
Agriculture and Society) som delfinansieras av EU. BERAS främsta syfte har varit att 
undersöka och exemplifiera hur jordbruk kan bidra till minskat läckage av näringsämnen till 
Östersjön. Vitrysslands jordbruk har avrinningsområden som via floder mynnar ut i Östersjön 
och dess jordbruksproduktion äger på så vis relevans för Östersjöns miljösituation. Uppsatsen 
är tänkt att kunna gagna den i Vitryssland anslutna BERAS-gården. Därmed borde även dess 
läckage av näringsämnen till Östersjön kunna minska och eventuellt även övergödningen av 
Östersjön.  

 

Kontakt och vidare information 

Uppsatsens författare: Elias Kvarnbäck (även författare till denna 
information) elias@kvarnback.se  070-4055481 

Handledare för uppsatsen: Marianne Pipping-Ekström marianne.p-e@telia.com  031-141435   

Ansvarig för kursen Examensarbete: Åsa Öström asa.ostrom@oru.se  019-302011

mailto:elias@kvarnback.se
mailto:marianne.p-e@telia.com
mailto:asa.ostrom@oru.se


 

Bilaga 8 

Informationsblad 

Jag heter Elias Kvarnbäck och läser mitt tredje år som Måltidsekolog. För att examineras som 
Måltidsekolog krävs ett examensarbete, tillika C-uppsats, som består av 10 veckors studier. 
Jag skriver min uppsats inom ämnet Måltidskunskap och värdskap vid Restaurang- och 
hotellhögskolan i Grythyttan 
Om examensarbetet 
Huvudfrågeställningen för examensarbetet är följande: Vilka motiv skulle kunna finnas för 
svenska turister som besöker Vitryssland att besöka getgården DAK? För att få svar på detta 
och ge flera perspektiv på frågeställningen behöver tre till fyra personer intervjuas. En eller 
två personer som känner till DAK:s förutsättningar för att ta emot turister, hur deras 
produktion ser ut, samt hur en sådan verksamhet skulle påverka BERAS (om BERAS se 
längre ned). En andra person som känner till hur marknaden för turism i Vitryssland ser ut och 
om vilka svårigheter och möjligheter som finns för att bedriva en sådan typ av agroekoturism. 
En tredje person skulle vara en svensk producent som bedriver högkvalitativ 
mejeriverksamhet och direktförsäljning av sina produkter i Sverige. 

Intervjuerna kommer att vara relativt öppna och frågorna kan komma att anpassas efter 
situationen. Varje intervju beräknas ta 40-50 minuter. Innan intervjuerna påbörjas presenterar 
jag studiens och intervjuernas etiska principer och frågar intervjupersonerna om de godkänner 
dessa. Intervjupersonerna har också rätt att när som helst avbryta intervjuerna.  

Samarbetspartner för examensarbetet är organisationen BERAS (Baltic Ecological Recycling 
Agriculture and Society) som delfinansieras av EU. BERAS främsta syfte är att undersöka 
och exemplifiera hur jordbruk kan bidra till minskat läckage av näringsämnen till Östersjön. 
Vitrysslands jordbruk har avrinningsområden som via floder mynnar ut i Östersjön och dess 
jordbruksproduktion äger på så vis relevans för Östersjöns miljösituation. Uppsatsen är tänkt 
att kunna gagna den i Vitryssland anslutna BERAS-gården. Därmed borde även dess läckage 
av näringsämnen till Östersjön kunna minska och eventuellt även övergödningen av 
Östersjön.  

Kontakt och vidare information 
Uppsatsens författare: Elias Kvarnbäck (även författare till denna 
information) elias@kvarnback.se  070-4055481 

Handledare för uppsatsen: Marianne Pipping-Ekström marianne.p-e@telia.com  031-141435   

Ansvarig för kursen Examensarbete: Åsa Öström asa.ostrom@oru.se  019-302011 

mailto:elias@kvarnback.se
mailto:marianne.p-e@telia.com
mailto:asa.ostrom@oru.se
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