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Förord 
 
En viktig strategi för att främja tillväxten på landsbygden i andra EU-länder har varit att 
ursprungsmärka (”certifiera”) lokalt producerade livsmedel enligt ett system som utvecklats 
inom ramen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Märkningarna ”Skyddad 
ursprungsbeteckning” (SUB), ”Skyddad geografisk beteckning”(SGB) och ”Garanterad 
traditionell specialitet” (GTS) har med framgång använts inom EU för att främja lönsamheten 
i enskilda landsbygdsföretag. 
 
Medan bland annat Italien har ett par hundra ursprungsmärkta livsmedel, varav Prosciutto di 
Parma (parmaskinka) och Parmigiano Reggiano (parmesanost) hör till de mest kända, finns i 
Sverige bara enstaka produkter med skyddat namn. Svecia, Skånsk spettekaka respektive 
Bruna bönor från Öland är SGB-registrerade; Hushållsost och Falukorv får märkas med GTS 
medan endast Kalixlöjrom hittills fått rätt till SUB-certifiering, dvs. den som innebär högst 
krav, men också starkast skydd. 
 
Många frågar sig varför det har gått så trögt i Sverige. Kan ursprungsmärkningen även här bli 
ett verktyg för ökad lönsamhet hos svenska landsbygdsföretag och därmed bidra till 
landsbygdsutveckling i Sverige? Under ett heldagsseminarium diskuterade forskare, 
rådgivare, lantbrukare och företrädare för konsumenter och myndigheter vad EU-märkning 
innebär för konsumenter och producenter; hur certifieringen genomförs och vilka möjligheter 
den medför och följande är en sammanställning av föredragen och diskussionen under dagen. 
Seminariet arrangerades i samarbete mellan Södertörns högskola, KK-stiftelsen, 
Hushållningssällskapens Förbund och Kungl. Skogs- och lantbruksakademien (KSLA). 
 
 
 
Svante Nilsson 
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Inledning 
 
Regeringen presenterade sommaren 2008 en vision om att Sverige ska bli Europas nya 
matland. I en handlingsplan för att förverkliga regeringens vision framhålls att en satsning på 
Sverige som ett matland förväntas ge ”10 000 nya jobb genom god mat och upplevelser”. 
Detta skall åstadkommas genom att utnyttja Sveriges specifika förutsättningar, bl.a. det 
geografiska läget, den unika naturen och den höga miljömedvetenheten. Särskilt framhålls det 
ökande intresset för det mångskiftande svenska matarvet, inte minst lokal och regional 
matkultur, liksom det svenska landskapets natur- och kulturvärden, lokal och regional 
livsmedelsproduktion, upplevelseturism samt en levande landsbygd. De har alla ett klart 
samband med varandra. 
 
I handlingsplanen pekas fem fokusområden för särskilda satsningar ut, bl.a. råvaruproduktion, 
livsmedelsförädling och turism. Särskilda medel har också avsatts för ändamålet inom ramen 
för Landsbygdsprogrammet.(Jordbruksdepartementet 2009)  
 
I en rapport från Jordbruksdepartementet om Sverige som det nya matlandet framhålls bl.a. 
följande: 
 
”Om man gifter ihop livsmedelsbranschen, som har mycket stor regional spridning, och 
turistnäringen, en av de snabbast växande branscherna, så finns det uppenbart en stor 
potential! Utrymme bör alltså finnas för fler entreprenörer på landsbygden som kan vara med 
och driva utvecklingen mot ett bra utbud av matupplevelser av bra kvalité som motsvarar 
besökarnas förväntningar. ” (Jordbruksdepartementet 2008) 
 
Den nya strategin betonar att betydande potential finns för en utveckling av hela kedjan från 
produktion och förädling av livsmedel till försäljning och matupplevelser i vackra natur- och 
kulturmiljöer. Inte minst kan nya utvecklingsmöjligheter uppstå genom att man kopplar 
samman produktions- och förädlingsleden med turism och möjligheter till matupplevelser. 
Måltider utgör viktiga delar av de flesta besöksupplevelser och kan många gånger vara 
huvudanledningen till att besök äger rum. En förstärkt utveckling på dessa områden kräver 
mer av entreprenörskap och samverkan mellan olika aktörer, både beträffande 
livsmedelsbranschen och turistnäringen.(Jordbruksdepartementet 2008) 
 
Regeringen har på ett tydligt sätt definierat vad som avses som landsbygdsutveckling inom 
ramen för ”Sverige det Nya Matlandet”, genom att sätta konkreta mål och i vissa avseenden 
också kvantifierade mål för tillväxt och kvalitet inom (1) den offentliga maten, (2) 
primärproduktionen, (3) förädlad mat, (4) matturism, samt (5) restaurangnäringen. Några av 
de viktigaste målen är ökad lönsamhet, ökad kvalitet, förenklade regler, fler svenska 
restauranger med stjärnor i Guide Michelin, samt en ökning av antalet övernattningar på 
landsbygden.(Regeringskansliet 2010)  
 
I flera andra EU länder har skyddade ursprungsbeteckningar använts som viktiga verktyg i 
liknande strategier. Det allra tydligaste och kanske också relevantast för Sverige är Österrikes 
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”Genussland Österreich” (Österrikes motsvarighet till det Nya Matlandet), där ett stort antal 
livsmedel har valts ut, certifierats som skyddade ursprungsbeteckningar och sedan använts 
som galjonsprodukter och draglok i arbetet för regional utveckling i sina respektive regioner. 
Eftersom vi i Sverige har en tämligen begränsad erfarenhet av och kunskap om 
ursprungsbeteckningar, är syftet med denna artikel att dels beskriva vad dessa beteckningar är 
och sedan också försöka svara på frågan om dessa skulle kunna vara ett bidrag i att uppfylla 
strategin om det Nya Matlandet. 

Några viktiga begrepp 
 
Satsningen på det Nya Matlandet berör flera olika politikområden, två viktiga sådana är 
politiken för landsbygdsutveckling och politiken för tillväxt. Även om man i praktiken ofta 
skiljer dessa åt semantiskt, som om de vore två helt skilda områden, är de intimt förknippade 
med varandra. Landsbygdsutveckling definieras ofta utifrån ett antal målsättningar som 
omfattar att tillgodose befolkningens behov av livsmedel, skapa sysselsättning, ge möjlighet 
för rekreation och bevara viktiga kultur- och naturvärden för framtida generationer. Oavsett 
hur landsbygdsutveckling definieras är tillväxt och därmed också entreprenörskap av 
avgörande betydelse för att uppnå landsbygdsutveckling. Entreprenörskap sammankopplas 
som regel med fenomen som nyföretagande, tillväxt, innovation, förnyelse och omvandling. I 
ekonomisk teori definieras entreprenörskap som en funktion som uppstår när innovationer 
utvecklas i form av produkter eller tjänster som kan säljas på en marknad. En innovation kan 
bestå av nya produktionsmetoder, nya marknader, nya resurser eller nya 
organisationer/organisationsformer (Henrekson m fl 2007). Entreprenörskap står också i 
centrum i Matlandet strategin. Två viktiga mål anges, att stärka konkurrenskraften för svensk 
livsmedelsproduktion (i små och stora företag), samt att öka sysselsättningen. 
 
Men att kunna främja entreprenörskap på landsbygden kan vara en svår uppgift. En viktig 
anledning är att livsmedelssektorn kännetecknas av en hög centraliseringsgrad. Detta 
försvårar småföretagens möjlighet att konkurrera på marknaden. Även om det teoretiskt sett 
råder fri konkurrens, blir marknadens dynamik i praktiken monopolistisk till sin karaktär, då 
storleken på dominerande företag förhindrar konkurrens på lika villkor. Livsmedelssektorn är 
också kraftigt reglerad och lantbruket subventioneras. Detta kan bidra till att incitamenten för 
entreprenörskap minskar. Ett viktigt sätt för att stimulera entreprenörskap och/eller 
företagande är därför utvecklingen av policyinstrument som kan garantera att ekonomiska 
incitament uppstår.  
 
Medvetenheten om entreprenörskapets betydelse för tillväxt och sysselsättning präglar idag 
näringspolitiken i många länder. Entreprenörskap sammankopplas som regel med fenomen 
som nyföretagande, tillväxt, innovation, förnyelse och omvandling.  
 
Entreprenörsbegreppet används frekvent och ibland också på ett motsägelsefullt och oprecist 
sätt. Vi kommer inte i denna artikel att diskutera entreprenörsbegreppet. Det är ändå viktigt att 
definiera vad vi menar med entreprenörskap i just detta fall, eftersom det är ett för 
resonemanget viktigt bakomliggande begrepp. En av de vanligaste definitionerna av 
entreprenörskap i Sverige är den som togs fram av Tillväxtverket (då NUTEK): 
"Entreprenörskap är en dynamisk och social process, där individer, enskilt eller i samarbete, 
identifierar möjligheter och gör något med dem för att omforma idéer till praktiska och 
målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella eller ekonomiska sammanhang” 
(www.tillvaxtverket.se). Innovationer är centrala för entreprenörskap och de kan beskrivas som 
nyheter inom teknik- och produktutveckling, kundnära, organisatoriska eller 
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marknadsskapande innovationer till exempel nya försäljningsorganisationer, företagstjänster, 
nya dimensioner av en verksamhet, till exempel genom att konsumera jordbruk- och 
upplevelseindustrier, utbildning eller varumärken.  
 
Skapandet av starka varumärken kan vara ett användbart entreprenöriellt redskap för företag. 
Varumärken hjälper företag att differentiera sina produkter och därmed konkurrera på sin 
marknad. Dagens allt mer globaliserade livsmedelssektor kännetecknas av marknader med 
monopolistiska eller oligopolistiska strukturer.1

Terroir - Kopplingen mellan produktionsplats och produktegenskaper  

 Detta gör att småföretag har svårt att 
konkurrera på lika villkor. Att stärka småföretagets konkurrenskraft genom att etablera ett 
slagkraftigt varumärke är dessutom svårt eftersom kostnaden för att etablera ett eget 
varumärke blir ett oöverstigligt hinder. Som ett led i att underlätta för småskaliga 
livsmedelsproducenter i den primära sektorn och inom förädlingsledet utvecklade EU ett 
kvalitetssystem som utifrån kollektiva och frivilliga immateriella rättigheter, s. k. geografiska 
indikationer (GI) utvecklade certifieringarna Skyddad Ursprungsbeteckning (SUB), Skyddad 
Geografisk beteckning (SGB) och Garanterad traditionell specialitet (GTS). Dessa 
immateriella rättigheter har samma praktiska funktion som ett varumärke, dvs. de hjälper 
producenten att differentiera sig på sin marknad. Men de skiljer sig från ett varumärke genom 
att de har en bestämd koppling till en plats, medan ett varumärke kopplas till en produkt eller 
ett företag. En fördel med geografiska beteckningar är att de möjliggör att företaget delar 
kostnaden för marknadsdifferentiering med andra likasinnade företag, samtidigt som 
produktionen inte kan flyttas till andra platser. 

 
Ett viktigt begrepp i detta sammanhang är begreppet terroir. Begreppet, som ursprungligen 
kommer från den Europeiska vinsektorn har under senare år kommit att användas för att 
beskriva och stärka många olika livsmedels varumärke, image och konkurrenskraft. Från att 
enbart ha använts för att geografiskt avgränsa ett vinområde, har det kommit att bli ett verktyg 
för politik och för den territoriella organiseringen av landskapet som alltmer förklaras utifrån 
komplicerade vetenskapliga undersökningar, ett konkurrensmedel som används i 
valoriseringen och patrimoniseringen olika sorters livsmedel, som ett internationellt handels- 
och handelspolitiskt verktyg, som ett ledord i antiglobaliseringsdebatten, terroirism har blivit 
en världsrörelse vars ledord är begrepp som används för att uttrycka den nationella och 
regionala stoltheten i relation till de egna kulinariska rötterna. (se exempelvis Trubek 2008, 
Guy 2004, Scruton 2007, m fl) Begreppets användning begränsas inte längre till Europa, utan 
används numera över hela världen. FAO har exempelvis utifrån praktiska erfarenheter världen 
över utvecklat en arbetsmetod för att stärka primärproducenterna världen över (Vandecalaere 
m.fl. 2010). Begreppets uppsegling i debatten har även gett upphov till en motreaktion i den 
akademiska debatten som menar att terroir har blivit ett verktyg för monopolskapande som 
leder till handelshinder och konflikter (Josling 2006). Denna förändring i synsätt från att 
uppfatta territoriet som en stödverksamhet till att värdera det som en resurs förklarar den vikt 
som läggs vid högkvalitativa livsmedel, särskilt av de så kallade "produits du terroir" (terroir 
produkter). Terroir hänvisar till "en kombination av naturliga faktorer (mark, vatten, lutning, 
höjd över havet, vegetation, mikroklimat) och humana (tradition och praxis för odling) som 
ger en unik karaktär på maten och som avspeglas på varje liten ort. Hur maten odlas, är 
uppfödd, och tillagad är av betydelse för detta begrepp. Kopplingen mellan produktionsplats 
och produktegenskaper blir här en nyckelfråga. Olika definitioner av terroir förekommer. 
Alla inkluderar dock huvudkomponenterna produkten, landskapet där denna produceras och 
den mänskliga faktorn. 
                                                           
1 Ett oligopol är en situation som uppstår på marknaden när det bara finns ett fåtal och ofta dominerande företag. 
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Landskapet innefattar olika specifika naturförhållanden som krävs för eller som gynnsamt 
påverkar produktionen. Den mänskliga faktorn innefattar produktionssättet i vid bemärkelse. 
Många gånger krävs lokal kunskap och hantverksskicklighet. Ofta inkluderas här också 
produktens historia, know-how, nedärvda färdigheter, koppling till traditioner etc. Betoningen 
av de olika komponenterna kan variera från fall till fall beroende på omständigheterna.  
 
I norra Europa är jordbruk och livsmedelsförädling till stor del storskaliga, industriella och 
inriktade på bulkproduktion. Här är terroir närmast ett musealt begrepp som primärt hänger 
samman med ursprunglighet och tradition i lokal produktion och beredning. Sådana livsmedel 
uppfattas allt mer som kulturminnen. Samtidigt ökar medvetenheten om den ekonomiska 
potentialen av traditionell produktion (inkl. återupptäckten av äldre produkter). Ideella 
organisationer – ofta delar av den s.k. alternativrörelsen – spelar en viktig roll för denna 
utveckling. 
 
I södra Europa finns betydande områden, där primärproduktionen inte industrialiserats på 
samma sätt som i norr. Jordbruksproduktion, livsmedelsförädling och matkultur uppvisar 
fortfarande traditionella drag. Bevarande av traditionella produkter och tillverkningssätt har 
allt mer blivit en möjlighet till utveckling, ofta baserad på vetenskapliga och tekniska 
framsteg. Här blir terroir mer av ett modernt, teknokratiskt begrepp som fått mycket av sin 
status genom kopplingen till EU-certifieringen. 

Vad är en geografisk ursprungsbeteckning? 

Grunddefinitionen av SUB och SGB finns att hämta i definitionen av geografiska indikationer 
(GI). En geografisk indikation (GI) är en privat och frivillig standard som har registrerats av 
producentgrupper eller av lokala myndigheter genom den nationella administrationen såsom 
en immateriell rättighet. GIs är en kvalitetsstämpel som bidrar till att främja och bevara 
värdefull kunskap, tradition, mångfald och kvalitet för lokalt förankrade råvaror och 
bearbetade livsmedel. GIs skapar en differentiering för livsmedlet genom att signalera de 
specifika och distinkta kvalitetsegenskaper som väsentligen kan tillskrivas produktens 
ursprung, då produkten tillverkas inom ett avgränsat geografiskt område. Vanligen är sådana 
särdrag redan erkända av konsumenter på lokal, nationell, och ibland även på internationell 
nivå. GIs tilldelar lagligt skydd för geografiskt förankrade produktnamn och förhindrar 
otillbörlig och otillåten användning av den geografiska indikationen för produkter från andra 
regioner”. Det ses således som ett lämpligt marknadsföringsverktyg för lokal, regional och 
internationell handel med traditionella lokala livsmedel.(FAO 2010) 

Geografiska indikationer, eller geografiska ursprungsbeteckningar fick ett första 
internationellt regelverk genom ”Lissabonavtalet om skydd för ursprungsappellationer och 
deras internationella registrering” (Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of 
Origin and their International Registration) som fick sin utformning 1958 och som började 
tillämpas 1966 under överinseende av World Intellectual Property Organization (WIPO 
2010). Skydd för geografiska ursprungsbeteckningar regleras numera även under TRIPS 
avtalets paragraf 22-24. (Reppetto m fl 2010) Idag finns det 818 produkter registrerade som 
geografiska ursprungsbeteckningar i WIPOs databas och de flesta av dessa livsmedel är 
Europeiska.(WIPO 2010) 
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EU:s ursprungs- eller särartsskydd för geografiskt eller traditionellt 
präglade livsmedel 
 
Skapandet av den gemensamma jordbrukspolitiken, CAP, innebar att omfattande politiska och 
ekonomiska åtgärder skulle komma att utvecklas över tiden med syfte att effektivisera 
livsmedelsproduktionen, men också för att förbättra levnadsförhållandena för 
landsbygdsbefolkningen. Ett av målen med bildandet av den Europeiska Unionen (då 
Europeiska Gemenskapen) var skapandet av den gemensamma marknaden. Utvecklingen av 
en gemensam marknad avsåg och avser att uppnå en gemensam europeisk optimal allokering 
och användning av resurser som bland annat skall leda till priskonvergens både på faktor- 
såväl som på varumarknader. Konvergens ses av EU som en positiv kraft som ska minimera 
risken för ekonomisk och social sårbarhet och bidra till att stärka den Europeiska 
konkurrenskraften genom en effektivare allokering av resurser. Om man ser till hela den 
samlade ekonomiska effekten är en effektivare användning av resurser en idé som stöds av 
allt fler av gemenskapens invånare. Detta har dock över tid inneburit att konkurrensen 
förändrats i takt med att marknaderna blir allt mer globaliserade, samtidigt som 
medlemsländerna i det europeiska samarbetet blir allt fler. 
  
Den första utvidgningen av den gemensamma marknaden ägde rum år 1973, då Danmark, 
Irland och England blev medlemmar. Assymetrierna avseende produktionsstruktur och 
effektivitet mellan de olika medlemsländernas jordbruks- och livsmedelssektorer ledde till att 
utvidgningen förändrade konkurrensen inom den dåvarande Europeiska gemenskapen, detta 
gällde hela livsmedelssektorn i allmänhet och mejerisektorn i synnerhet där exempelvis det 
danska fokuset på storskalig exportorienterad produktion helt skilde sig från exempelvis den 
italienska strukturen. Under 1980-talet blev också Grekland, Spanien och Portugal 
medlemmar och 1995 utvidgades Unionen ytterligare då Finland, Sverige och Österrike blev 
medlemmar. Poängen med denna översikt är inte att göra en djupdykning i EU:s historia, utan 
att visa på att marknadsvillkoren och därmed också att villkoren för att konkurrera inom den 
gemensamma marknaden förändrades. De generösa jordbruksstöden bland annat i form av 
produktionsstöd och exportsubventioner är ytterligare en faktor bakom en kraftig 
effektivisering och därmed en ökad konkurrens inom EU. 
 
Men också förändrade förutsättningar för produktion genom bland annat höjda oljepriser och 
en överproduktion av basvaror såsom mjölk, vete och vin ledde till en intensifiering av 
konkurrensen och en accelerering av strukturomvandlingen inom livsmedelssektorn. Men 
detta är ingalunda ett europeiskt fenomen, det är en global verklighet. (Rytkönen 2009) 
Återkommande årlig statistik visar att antalet mejerier och mjölkgårdar sjunkit dramatiskt i 
antal över hela världen, samtidigt som storleken på kvarvarande företag och gårdar har ökat, 
samt att produktiviteten har stigit dramatiskt. (IDF 2001 och 2009)  
 
Utvecklingen av SUB, SGB och GTS hänger samman med globala förändringar och det 
ökade konkurrenstrycket inom den gemensamma marknaden under konvergensprocessen. 
Frankrike, Italien och Spanien ledde arbetet med att utveckla SUB, SGB och GTS som ett led 
i att skydda och bevara den småskaliga produktionen av ost och andra traditionella livsmedel 
som allvarligt hotades av det ökande konkurrenstrycket.(Casabianca 2010 och Lainz 2009) 
Det var främst Danmark som genom en aggressiv exportorientering hotade att slå ut den 
småskaliga produktionen i Södra Europa. Eduardo Lainz, kvalitetschef på ODECA 
(Kantabriens myndighet för livsmedelskvalitet) menade att: “Den danska osten 
översvämmade hela Europa, osten var billigare och den var också god, vi var tvingade att 
göra något för att förhindra att våra ostproducenter försvann”.(Lainz 2009)  
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Inför det svenska EU-medlemskapet publicerade Industriförbundet i samarbete med 
Livsmedelsföretagarna och kommerskollegiet en gemensam analys av konsekvenserna av ett 
svenskt EU-medlemskap. En viktig slutsats var att den svenska marknaden skulle bli 
intressantare för flera exportörer, men att det sannolikt var danska producenter som skulle 
komma att positionera sig starkast. Ett av argumenten var att: 
”De danska företagen ser redan på den svenska marknaden som sin hemmamarknad. Detta 
gäller i synnerhet baslivsmedel”.(Kleen m fl 1993, 78) Situationen i Sverige har således inte 
skilt sig från situationen i övriga Europa. Vår strategi för att bemöta detta har däremot varit 
lite annorlunda. 
 
Figur 1. Logotyper för SUB, SGB och GTS 
 
 

 
 
 
 
EU:s ursprungs- och särartsskydd omfattar tre typer av märkningar, varav två är 
ursprungsmärkningar och en tredje är ett särartsskydd. Dessa är skyddad ursprungsbeteckning 
SUB), skyddad geografisk beteckning (SGB) samt garanterad traditionell specialitet (GTS). 
Den sistnämnda är ett särartsskydd och regleras genom förordning (EG) nr 509/2006.2

Tabell 1. Översikt över certifieringar per land 

 
Eftersom SUB, SGB och GTS inte enbart är ett skydd utan också i hög utsträckning en 
kvalitetscertifering kommer termen certifiering att användas fortsättningsvis. 

Land Totalt antal SUB SGB GTS 
Italien 223 137 84 2 
Frankrike 181 81 100 0 
Spanien 146 78 65 3 
Portugal 116 58 58 0 
Grekland 87 64 23 0 

                                                           
2 EU fick ett gemensamt system för att registrera, certifiera och skydda geografiska ursprungsbeteckningar 
genom rådets förordning (EEG) nr 2081/92 av den 14 juli 1992 om skydd för geografiska och 
ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel. Förordningen har sedan förändrats och 
nuvarande skydd av geografiska ursprungsbeteckningar regleras under förordningen (EG) nr 510/2006. 
Genom förordningen kan ett livsmedel få ensamrätt till sitt namn på grundval av sitt geografiska ursprung. 
Vin och sprit är undantagna från detta skydd eftersom de omfattas av ett annat regelverk. 
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Tyskland 79 30 49 0 
Storbritannien 36 16 18 2 
Tjeckien 25 6 19 0 
Polen 18 5 12 6 
Österrike 13 8 5 0 
Holland 7 5 1 1 
Finland 6 3 1 1 
Ungern 6 4 3 0 
Sverige 6 1 3 2 
Irland 4 1 3 0 
Slovenien 4 1 1 3 
Slovakien 4 0 4 0 
Danmark 3 0 3 0 
Belgien 13 3 5 5 
Övriga 20 3 7 3 
Samtliga länder 998 504 464 30 

Källa http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html 2011-02-15 

Vilken typ av certifiering som kan användas beror på länken mellan livsmedlet och det 
geografiska/historiska ursprunget. Det är inte enbart Europeiska livsmedel som kan omfattas 
av certifieringen, det gäller också livsmedel från övriga världen. Godkända livsmedel har rätt 
att använda den logotyp som vardera certifiering har. Det är viktigt att framhålla att 
certifieringen också är en kvalitetsgaranti för konsumenterna. SUB, SGB och GTS klassas 
därför av EU i huvudsak som kvalitetscertifieringar 

Att de flesta certifieringarna innehas av Italien, Frankrike, Spanien, Portugal, Grekland och 
Tyskland är ingen slump. EU:s ursprungs- och särartsskydd utvecklades med det franska 
kvalitetscertifieringssystemet som modell och utifrån den historiska erfarenhet som dessa 
länder har från certifiering och reglering av vin. Utvecklingen av alla de politiska och 
finansiella verktyg som skapats under årens lopp inom ramen för CAP kan delvis förklaras 
utifrån ett historiskt perspektiv, som är viktig att känna till för att kunna förstå bakgrunden till 
och syftet med varje verktyg. Detta gäller i synnerhet tillkomsten av SUB, SGB och GTS.  

SUB, SGB samt GTS som kvalitetsstämpel för livsmedel 

SUB, SGB och GTS är inte bara avsedda att användas som producent/produktskydd. En 
mycket viktig aspekt av certifieringarna är att de också är viktiga verktyg i EU:s strategi för 
livsmedelskvalitet. Strategin bygger på tre axlar/dimensioner, nämligen livsmedelssäkerhet 
och hygien, miljöaspekter och djurskydd, samt tradition/historia och mervärde. Dessa utgör 
grunden i en sammanhängande strategi. Kvalitetspolitiken och dess verktyg omfattar således 
även konsumentperspektivet genom att garantera att det är rätt produkt, rätt kvalitet, i rätt 
kvantitet till rätt priser som erbjuds. Det skall också vara ett verktyg för global 
konkurrens.(EU 2010) Certifieringarna är således viktiga verktyg för att hjälpa konsumenten 
att skilja mellan ”äkta” vara och kopior. Genom certifieringens utformning förhindras också 
en urlakning av kvalitetsnivån, eftersom certifieringen kan återkallas om produkten inte lever 
upp till den kvalitet som anges i certifieringens specifikation. SUB, SGB och GTS omfattar i 
olika grad de tre dimensionerna i EU:s kvalitetsstrategi. Samtliga certifieringar omfattar 
livsmedelssäkerhet och hygien, SUB som också är den högsta kvalitetsstämpel som ett 

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html�
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livsmedel kan få inom EU. Det omfattar höga krav på miljö och djurskydd, samt 
tradition/historia och mervärde. SGB omfattar också tradition/historia och mervärde, men har 
enbart konventionella krav på miljö och djurskydd. GTS omfattar ett minimalt krav på 
tradition/historia och inga krav på miljö och djurskydd.  

Vad är SUB, SGB och GTS? 

Nedan följer en beskrivning av certifieringarna, samt en översikt över kraven för att kunna få 
en certifiering. 

 Skyddad ursprungsbeteckning       

”Skyddad ursprungsbeteckning (SUB) är ett ortnamn som används för att beteckna en 
produkt. Livsmedlet ska vara framställt på orten och dess kvalitet eller egenskaper ska vara 
väsentligt beroende av de förhållanden som karaktäriserar orten. Ett exempel på en produkt 
med skyddad ursprungsbeteckning är den franska Roquefortosten”.(EU Upplysningen 2010) 
 
Ursprungsbeteckning avser produkter vars insatsvaror och produktionsprocess har en stark 
förankring till den plats där varan produceras och som ger livsmedlet sitt namn. Ett exempel 
på en sådan vara är Parmeggiano Reggiano osten, som har fått sitt namn av området mellan 
Parma och Reggio i norra Italien.  
 
Följande kriterier bör uppfyllas för att SUB skyddet skall kunna erhållas: 

1. Hela produktionsprocessen, från råvaror till färdig vara bör ske inom det avgränsade 
geografiska område som livsmedlet förankras till.  

2. Att produktens kvalitet och/eller egenskaper såsom färg, smak, doft, med mera, kan 
knytas till geografiska omgivningen på produktens ursprungsplats. Detta omfattar 
naturliga och mänskliga faktorer, t.ex. klimat, jordmån och lokal sakkunskap. 

3. Produkten skall bevisligen ha producerats på samma sätt och på samma plats under 
minst 25 år. 

4. SUB får endast sökas av producentgrupper (men också andra aktörer kan ingå), som 
för ändamålet betraktas som en fysisk person. Undantagsvis kan SUB sökas av en 
enskild person då han/hon är bevisligen den enda i området som vill lämna 
ansökan.(Rådets förordning 510/2006 och 1898/2006) 

Det är vanligt i andra EU länder att de producentgrupper som ansöker om certifieringen i ett 
tidigt skede formaliserar sitt samarbete genom att bli juridisk person. Till en ansökan om SUB 
bör bland annat bifogas en produktspecifikation (inklusive beskrivning över råvaror och var 
och hur dessa produceras), beskrivning över produktionsprocessen, en motivering för den 
geografiska avgränsningen, en historisk rapport som fastställer produktens historiska länk till 
platsen, samt en naturvetenskaplig rapport som fastställer länken mellan produktens 
egenskaper och produktionsplatsens naturgivna förutsättningar. Den sistnämnda är det 
svåraste kriteriet att uppfylla. Länken kan exempelvis fastställas genom att livsmedlets 
sensoriska egenskaper kan länkas till förhållanden i jordmån, växtlighet, vattenkvalitet, 
klimat, eller förekomsten av vissa smakförhöjande (goda) bakterier på beredningsplatsen. 
Detta görs genom exempelvis en kombination av markinventering, användning av biokemiska 
analyser, samt exempelvis användningen av smakpaneler för att beskriva egenskaperna. Ett 
välkänt europeiskt exempel på SUB skyddad vara är Parmiggiano Reggiano, som tillverkas 
mellan städerna Parma och Reggio. Ostens textur, smak och färg har härletts betesmarkerna 
som består av gammal sjöbotten. Detta ger det naturliga färska bete som korna äter 
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särpräglade egenskaper som ger mjölken och i slutändan osten en särskild 
karaktär.(Studiebesök Parma 2007)  

För att kunna ansöka och behålla en SUB certifiering krävs därför en samordnad insats som 
knyter samman producentgruppen med olika typer av experter som kan bidra med 
administrativa och vetenskapliga kompetenser som producenterna vanligen saknar. I 
exempelvis Frankrike, Spanien och Österrike har statliga initiativ uppmuntrat och bistått 
producentgrupper med att koordinera insatserna under certifieringsprocessens gång och i vissa 
fall även med efterkontrollen av skyddet. Idag finns totalt 504 registrerade SUB, 46 
publicerade ansökningar som för närvarande bereds, samt 109 inlämnade ansökningar som för 
närvarande väntar på att behandlas av kommissionen. En produkt som nyligen har fått sin 
certifiering godkänd är Kalixlöjrom.(DOOR, 2011) Ett av de största problemen med 
certifieringsförfarandet är att det vanligen tar väldigt lång tid att slutföra 
certifieringsprocessen. Det kan i vissa fall också vara tämligen byråkratiskt. Därför genomförs 
för närvarande en revidering av systemet och enligt Leo Jager, jurist vid Livsmedelsverket är 
regelförenklingar att vänta inom de närmaste månaderna. 

Skyddad geografisk beteckning  
”Skyddad geografisk beteckning (SGB) är även det ett ortnamn som används för att beteckna 
en produkt. Livsmedlet ska åtminstone delvis vara framställt på orten och det ska ha viss 
kvalitet, anseende eller annan egenskap som är beroende av orten. Sveciaost och skånsk 
spettekaka är svenska produkter med skyddade geografiska beteckningar” (Livsmedelsverket 
(a) 2011) 
 
Skyddad geografisk beteckning är i likhet med ursprungsbeteckning ett skydd som kopplar ett 
livsmedel till den region där varan produceras. Kraven för SGB är dock lägre än för SUB, 
vilket gör att flera produkter kan komma i fråga för detta skydd. Denna kategori av skydd 
kom till eftersom många livsmedel som ansågs värda att skydda inte kunde komma i fråga för 
en SUB. Skälet var att moderniseringen av jordbruket och livsmedelsproduktionen hade lett 
till en förändring av en del av produktionsprocessen. En produkt med SGB bör bland annat 
uppfylla följande krav/kriterier:  

1. Beredningsprocessen måste ha ägt rum inom det geografiska område som ger 
produkten sitt namn och som produkten kopplas till. Råvarorna kan däremot 
produceras i en annan region. 

2. Ett samband mellan produkten och produktionsområdet måste fastställas. Detta 
omfattar den särpräglade smaken, ett traditionellt recept, produktens historia, samt 
dess förankring i den lokala kulinariska traditionen.  

3. Produkten skall bevisligen ha producerats på samma sätt och på samma plats under 
minst 25 år. 

4. SUB får endast sökas av grupper, som för ändamålet betraktas som en fysisk person. 
Undantagsvis kan SUB sökas av en enskild person då han/hon är bevisligen den enda i 
området som vill lämna ansökan (Rådets förordning 510/2006 och 1898/2006) 

Ett välkänt och erkänt exempel på SGB är Parmaskinkan, som bereds och lagras i Parma, men 
vars huvudsakliga insatsvara, skinkan kan produceras någon annanstans. SGB skyddet vilar 
på produktens rykte som motiveras av produktens geografiska ursprung. Av de två svenska 
produkter som innehar SGB, skånsk spettekaka och Sveciaost är det bara spettekakan som 
uppfyller de egentliga kraven på geografisk avgränsning. I Sveciaostens produktspecifikation, 
punkt C beskrivs det geografiska området som: ” Svecia tillverkas i de låglänta delarna av 
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Sverige”.(Rådets förordning 2081/92 och Livsmedelsverket (b)) En sådan generell 
avgränsning är inte förenlig med regelverkets egentliga mening. Att Svecias geografiska 
avgränsning accepterades var enligt Stefan Ernlund på livsmedelsverket, en eftergift från EU 
för att stimulera flera ansökningar från svensk sida (Ernlund och Ionescu 2009).  

Även om kraven för att erhålla ett SGB skydd är lägre än för ett SUB skydd, kräver även 
denna att olika kompetenser koordineras för att de krav som skyddet ställer skall kunna 
verifieras vid ansökningstillfället och kontrolleras när skyddet väl erhållits. I Frankrike 
exempelvis koordineras arbetet för att bistå producenter med ansökningar om SUB och SGB 
av INAO. Det är också den myndighet som utför den nationella handläggningen av 
ansökningar om ursprungs- och geografiska beteckningar. Idag finns totalt 464 registrerade 
SGB, och flera som är under eller väntar på behandling (DOOR databas). 

Garanterad traditionell specialitet 

Garanterad traditionell specialitet (GTS) används för livsmedel som består av råvaror som har 
en traditionell sammansättning eller som framställs genom traditionella tillverkningsmetoder. 
Enligt förordningen (EG) nr 509/2006 som reglerar GTS understryks att de livsmedel som 
kommer i fråga för en GTS ”tillverkas genom användning av hävdvunnen råmaterial, 
kännetecknas av hävdvunnen sammansättning, eller har producerats och/eller förädlats på ett 
sätt som återspeglar hävdvunnet bruk vad gäller produktion och/eller förädling”. 
(Livsmedelsverket 2010 (c )) 

Vanligen ansöks GTS genom att de sökande använder sig av ett traditionellt recept. Det är 
något lättare att få jämfört med SUB och SGB, men det ger också ett relativt lågt skydd. Idag 
finns totalt 30 registrerade GTS, 8 publicerade, samt 6 inlämnade ansökningar som väntar på 
behandling (DOOR databas).  

En viktig anledning till det låga intresset för att använda GTS är att de flesta producenter inte 
anser att det är värt ansträngningen med att registrera ett skydd som kan användas av vem 
som helst, även på andra platser. Trots att GTS är tänkt att användas av grupper av 
producenter har certifieringen kunnat erhållas också av stora livsmedelsföretag, vars enda 
syfte har varit att blockera ansökningar inom SUB och SGB skydden (Wirsig m fl 2010). GTS 
har också använts som ett partiellt skydd mot utländsk konkurrens, den svenska hushållsosten 
exempelvis har blivit skyddad inom kategorin GTS för att bättre kunna stå emot 
konkurrenstrycket från importerad ost, men eftersom endast receptet är skyddat kan vem som 
helst använda sig av märkningen. Eftersom skyddet är obefintligt och det ändå kostar att 
certifiera produkten har det för hushållsostens del inte medfört några fördelar alls(Larsson 
2010). En annan anledning till det låga intresset är att GTS inte är en geografisk indikation i 
dess egentliga mening. Eftersom syftet och mekanismerna bakom GTS kraftigt skiljer sig åt 
från SUB och SGB kommer fortsättningsvis endast de två senare att diskuteras.  

Hur handläggs ansökningar om SUB, SGB och GTS i Sverige?  

I Sverige handläggs ansökningar om SUB, SGB och GTS av Livsmedelsverket (SLV). Vid 
tidpunkten för mötet hade SLV en jurist som på 10 procent av sin tjänst (en halv dag i veckan) 
skulle arbeta med dessa arbetsuppgifter. Som en jämförelse kan nämnas att Frankrike har en 
hel myndighet som enbart ägnar sig åt denna arbetsuppgift, INAO. Där finns cirka 300 
heltidsanställda. Utöver den anställda personalen finns 5 nationella kommittéer som består av 
lekmän och experter. I de nationella kommittéerna prövas och behandlas samtliga 
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invändningar mot ansökningar. Kort efter att mötet på KSLA ägde rum ökade 
resurstilldelningen från Landsbygdsdepartementet till SLV för att arbeta med denna fråga.  

I Sverige måste en grupp producenter inkomma med en ansökan. Efter att ansökan registrerats 
ges den svenska allmänheten möjlighet att inkomma med invändningar. När 
invändningsperioden avslutats fattar SLV ett beslut om att avslå eller gå vidare. Om det blir 
ett positivt beslut skickas ansökan vidare till EU. SLV kan fatta beslut om tillfälligt nationellt 
skydd eller anpassningsperiod i väntan på att den riktiga ansökan skall bli behandlad, vilket 
kan ta ganska många år. För Kalixlöjrom som nyligen erhöll SUB märkning tog hela 
processen fyra år. Det finns dock exempel från Finland då processen tagit nästan åtta år. När 
ansökan kommit till EU bedöms den av Kommissionen. 

Om kommissionen godkänner ansökan offentliggörs den i EU:s officiella tidning. Efter 
publicering ges möjlighet till invändningar från andra medlemsländer. Finns inga 
invändningar registreras ansökan. Vid invändningar görs ett försök till samråd. Om man inte 
kan komma överrens fattar kommissionen beslut efter en omröstning i en kommitté med 
representanter från samtliga medlemsländer. 

SUB och SGB ger produktnamnet skydd mot direkt eller indirekt kommersiell användning av 
det certifierade namnet för produkter som inte är jämförbara eller mot otillbörligt utnyttjande 
av den certifierade varans prestige. Det skyddar även mot användningen av namn som 
associerar till produkten genom tillägg t.ex. stil, typ, eller metod. Namnet skyddas också från 
falsk eller vilseledande ursprungsbeteckning genom kvalitetsinformation på förpackningen, 
reklammaterial eller dokument som relaterar till produkten och som kan ge ett falskt intryck i 
relation till dess ursprung. Det finns dock ett undantag i artikel 3 i förordning 510/2006, 
nämligen att det i undantagsfall inte går att förhindra användningen av produktnamn som 
delar samma stavning och samma uttal av produktnamnet som det certifierade namnet, men 
som har en annorlunda betydelse.(London Economics 2008) 

Certifieringen av en produkt påverkas också av ”Samexistensregeln”. Denna regel finns 
beskriven i detalj i artikel 13, i rådets förordning 510/2006. När ett varumärke ställs i konflikt 
med ett namn som registreras som SUB/SGB får varumärket fortsätta att användas om 
varumärket registrerats, ansökts om, eller etablerats för användning i god tro innan SUB/SGB 
certifieringen blivit skyddad i det aktuella landets nationella system, eller före 1 januari 1996, 
eller om det inte finns grund för dess återkallelse eller annullering genom direktivet 
89/1004/EEC från den 21 december 1998. Kommissionen kan även ge tillåtelse för 
användning av ett varumärke när samtliga villkor för regeltillämpningen uppfylls och då det 
visas att syftet med varumärket inte är att nyttja den certifierade produktens goda renommé 
och då det inte föreligger risk för att konsumenter skall vilseledas.(Rådets förordning 
510/2006 och London Economics 2008) 

Kontrollsystemet 

Medlemsländerna är skyldiga att verkställa och garantera att reglerna kring användande av det 
certifierade namnet efterlevs. Detta skall ske enligt rådets förordning 510/2006, samt 
882/2004.( Rådets förordning 510/2006 samt 882/2004) Den exklusiva rätten att använda ett 
certifierat namn kan också återkallas om kommissionen vid kontroll kommer fram till att 
villkoren för certifieringen inte längre uppfylls, eller om en fysisk eller juridisk person med ett 
legitimt intresse begär att certifieringen annulleras, samt ger giltiga skäl för detta. 
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Inom EU bedrivs kontrollen av Medlemsländerna, inte av kommissionen. Det är både 
myndigheter och privata kontrollorgan som sköter detta. EU har en förteckning över 
kontrollorganisationerna som finns, och det ser mycket olika ut i varje land. 

Kontrollen i Sverige skall skötas av SLV och kommunerna och inte av privata kontrollorgan. 
Men frågan restes under mötet om det svenska systemet är anpassat för att klara uppgiften. På 
kommunnivå sköts livsmedelskontrollen av miljö- och hälsoskyddskontoret, den 
kontrollfunktion som tillämpats har därmed fokuserat på hygienaspekter, livsmedelssäkerhet 
och inte omfattat skydd av ursprung och fastställande av äkthet. Även om SLV i detta 
avseende kanske har mer erfarenhet av att arbeta med fastställande av varors äkthet är 
erfarenheten och kunskapen långt ifrån tillräcklig. Enligt Norrbottens Kustfiskareförbunds 
representanter Kjell Strömbäck och Reinhold Andefors har erfarenheten hittills visat att 
resurserna är otillräckliga. Det handlar både om att skjuta till nya resurser, att koordinera 
insatserna på ett annat sätt, men också att utbilda poliser och lokala inspektörer i de regelverk 
som omfattas av SUB och SGB, men också i produktkunskap så att de skall kunna avgöra 
skillnaden mellan äkta vara och kopior. 

Behöver vi SUB, SGB och GTS? 

Frågan är faktiskt mycket befogad. SUB, SGB och GTS är okända för konsumenter, 
detaljhandeln och för producenterna. Kan vi då ha nytta av ännu fler certifieringar och 
märkningar? 

Vi har i Sverige sedan länge tillämpat en rad olika certifieringar i syfte att för konsumenten 
garantera att livsmedlen är miljövänliga, sunda och hälsosamma. Några exempel på dessa är 
Krav och Nyckelhålet. Dessa mycket vanliga certifieringar förmedlar associationer om varans 
beskaffenhet, men de säger ingenting om vem producenten är eller var producenten finns. Den 
lojalitet som byggs upp från konsumenten avser därför endast varans beskaffenhet och den 
känslomässiga kopplingen och därmed lojaliteten till produkten omfattar därför själva 
certifieringen (t ex Krav, nyckelhålet, m fl). Vad som skiljer dessa ”vanliga svenska” 
certifieringar från främst EU:s ursprungsbeteckningar är att de senare fokuserar på var och av 
vem livsmedlen är producerade, de omfattar livsmedlens kulturhistoria och anknytning till 
platsen.  

Det är viktigt att poängtera att samtliga ovan nämnda certifieringar uppfyller viktiga 
funktioner och står inte i konflikt med varandra. De svenska miljöcertifieringarna har varit 
och är viktiga verktyg för producenter för att kunna tillgodose konsumenternas efterfrågan på 
miljövänliga livsmedel och för konsumenter ett enkelt och bra sätt att kunna göra bra och 
miljövänliga val i vardagen.  

Till skillnad från de ”svenska certifieringarna” omfattar exempelvis SUB många av 
produktionskedjans länkar. Detta kan med fördel användas för produkter som är mer 
bearbetade och som produceras i mindre skala. Men det är viktigt att poängtera att även om de 
länder som i större utsträckning använder sig av främst SUB och SGB vill förmedla en 
lokalromantisk bild av SUB varor, så är verkligheten ibland långt ifrån småskalig. Comté ost, 
Prosciutto di Parma, Fetaost är några exempel på SUB-märkta livsmedel som produceras 
storskaligt och vars produktion och försäljning organiseras i stora konsortier.3

                                                           
3 Det förekommer att en del av produktionen sker i mindre skala, exempelvis mjölkframställningen, medan 
bearbetning, lagring, försäljning organiseras i större skala. 

 En viktig 
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anledning till att vissa produkter trots de inskränkningar som lagstiftningen omfattar ändå 
produceras i större skala är att regelverket tillämpas på ett mer generöst sätt i början och 
tillämpningen har skärpts i takt med att allt fler produkter erhåller SUB och SGB. De länder 
som hade ett eget nationellt ursprungsmärkningssystem när EU:s gemensamma regelverk 
trädde i kraft fick möjlighet att tillämpa ett ”fast-track” förfarande för de produkter som var 
certifierade i det nationella systemet. Detta medförde att vissa produkter som egentligen inte 
uppfyller kraven för SUB blev godkända. En viktig anledning till att vissa länder valde att 
genomdriva certifiering är att främst SUB och SGB kan användas som verktyg för att uppfylla 
många olika funktioner. Några av dessa är att säkra tillväxt i befintliga (och nya) företag på 
landsbygden, att ge konsumenten ett verktyg för att identifiera kvalitet, att ge producenten, 
och då särskilt primärproducenten ett skydd mot strukturomvandlingen, att om det tillämpas 
enligt lagens andemening bidra till exempelvis bevarande av biologisk mångfald och av 
kulturella värden i en region. Nedan följer i sammandrag en översikt av de erfarenheter, samt 
för- och nackdelar som presenterades under mötet. 

SUB certifiering som verktyg för regional utveckling - Fallet Gailtaler 
Almkäse 

Österrike blev medlem av EU 1 januari 1995. Redan innan medlemskapet formaliserades 
vidtog Österrikiska myndigheter åtgärder för att förstärka landsbygdsföretagens 
konkurrenskraft. Ett av de verktyg som användes var SUB och SGB certifieringen av ett 
flertal livsmedel. Denna fallstudie handlar om hur ett kooperativ bestående av 13 
ostproducerande fäbodar, lyckades med att skapa ett starkt varumärke genom att få sin 
produkt SUB-märkt. Detta resulterade i ökad lönsamhet för företagen och stärkte deras 
förmåga att överleva. Genom att arrangera matrelaterade fester sammanknöts turism, 
gastronomi och handel vilket skapade ett betydande regionalt mervärde. Fäbodkooperativets 
idag regionalt och nationellt välkända produkt marknadsförs under varumärket ”Gailtaler 
Almkäse”. Produktens namn relaterar till en glest befolkad dalgång ”Gailtal” i delstaten 
Kärnten i södra Österrike. 

Projektet ”Gailtaler Almkäse” anses av lokala aktörer ha förhindrat nedläggningar av 
jordbruksföretag och arbetsplatser samt lyckats med att skapa ny verksamhet inom 
turistnäring, gastronomi och handel. Den sammantagna årliga produktionen av ost är relativt 
blygsam och uppgår årligen till ca 60 000 ton. Själva ostproduktionens mervärdeskapande 
funktion anses vara betydande för de 13 producerande familjeföretagen genom att 
nedläggning av jordbruk förhindras. För regionen bedöms ostproduktionens ekonomiska 
betydelse som relativt ringa. Det som är ekonomiskt betydelsefullt för regionen är ett 
mervärde som skapas genom matrelaterade kringaktiviteter, samt dess positiva inverkan på 
turismsektorn, restaurangnäringen, samt hantverkssektorn. I Gailtal har man genom att 
anordna kulinariska fester lyckats knyta samman produktionen av lokalt producerade 
livsmedel med turism, gastronomi, handel och hantverk. Därigenom har man genererat ett 
regionalt mervärde som enligt många bedömare vida överstiger det värde som frambringats av 
själva osttillverkningen. Marknadsföringsåtgärderna initierades och sköttes – i likhet med den 
tidigare. 

Gammal ost säljs med nya metoder 
EU reformerade sin innovationspolitik i början av 1990-talet. Tidigare hade satsningarna legat 
på forskning och teknisk utveckling hos (industriella) företag. Satsningarna förväntades 
automatiskt resultera i innovationer och ge ekonomisk effekt på marknaden. Utvärderingar 
visade dock att forskningen inte omvandlades till nya produkter och marknadsandelar i 
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tillräckligt omfattning. Målet för den nya innovationspolitiken blev att regionerna skulle få 
hjälp till självhjälp. Den regionala och lokala nivån ansågs som den bästa enheten för att 
arbeta fram och tillämpa innovationsskapande åtgärder. På denna nivå – menade man – var 
det lättast att interagera med framförallt små företag. Det ansågs också viktigt att utgå från 
regionens specifika förutsättningar och behov. Det fanns inga recept för företagsekonomisk 
framgång och faktorer som kunde skapa tillväxt. Projekten skulle vara resultaten av regionala 
initiativ och inte läggas på regioner uppifrån. Nätverk skulle etableras både inom regionen, 
mellan företag och den offentliga administrationen samt mellan regioner. För att i 
innovationssammanhang viktiga resurser som humankapital och teknisk utveckling skulle 
kunna utvecklas och omvandlas till ekonomisk framgång ansågs det vara viktigt att det 
skapades effektiva regionala och nationella stödsystem. Dessa uppfattningar var spridda inom 
EU när Österrike 1995 fick sitt medlemskap (Gratzer 2011). 
 
Innovationsskapande insatser började ses som ett allt viktigare inslag i EU:s regionalpolitik. 
En hög innovationspotential i den europeiska ekonomin sågs i allt högre grad som en viktig 
förutsättning för att skapa välstånd. Detta antogs vara speciellt viktigt för agrara och 
industriellt mindre utvecklade regioner som hade uppvisat relativt lägre innovationskapacitet 
än mer utvecklade industriella regioner. För att undvika utslagning borde företag uppmuntras 
att skapa konkurrensfördelar baserade på produktion av bättre och annorlunda varor och 
tjänster. På samma sätt uppmanades stater att tillhandahålla nationella, regionala och lokala 
stödsystem (Gratzer 2011). Dessa uppfattningar var spridda när man i Kärnten på den statliga 
nivån utvecklade en strategi för att utveckla eftersatta regioner. I syfte att förbereda agrara 
organisationer och andra jordbruksintressenter på ett förestående EU-tillträde startade 
delstaten 1989 ett bolag: Kärntner Agrarmarketing AG. Bolagets syfte var att öka 
produktionen av mervärde hos jordbruksproducenter och eftersatta regioner samt att skaffa 
subventioner för planering av livsmedelsrelaterade projekt inför Österrikes tillträde till EU. 
Gailtaler Käse blev snart ett av det nya lobbybolagets stora projekt. Bolaget förberedde det 
mesta. Ett första steg var att aktivera lokala aktivitetsgrupper, att skaffa subventioner för att 
finansiera deras verksamhet och att distribuera dessa medel. Enligt den dåvarande 
projektledaren för ansökan om EU-certifiering av Gailtaler Almkäse initierades ansökan 
genom en förfrågan från delstatsregeringen i Kärnten om tänkbara potentiella 
certifieringskandidater bland regionala livsmedel. Förfrågan riktades till jordbrukare, 
gastronomer och företagare inom turistbranschen. Av delstatens anvisningar framgick tydligt 
att man bara fick föreslå ett fåtal produkter. Svaren utvärderades och man enades kring 
Gailtaler Almkäse och Gailtaler Speck (en rökt skinka). Initiativet övergick nu till regional 
nivå. Lokala aktivitetsgrupper och nätverk mellan olika intressenter skapades. Ansökningarna 
var ganska omfattande och komplicerade. De inblandade företagen skulle aldrig ha klarat 
detta ensamma varför de fick hjälp av ett konsultbolag. Kostnaderna för ansökningarna bars 
upp av österrikiska nationalstaten och delstatsregeringen i Kärnten samt motfinansierades av 
olika EU-fonder. Ansökan för osten ansågs vara en av de bästa och framhävs fortfarande i 
olika sammanhang som ”best practice”. Ansträngningarna belönades med att två produkter 
från Hermagor, nämligen Gailtaler Almkäse och Gailtaler Speck, certifierades (med SUB och 
SGB) år 1996 respektive år 2006. För osten fick man ganska omgående ett SUB-certifikat 
men för skinkan visade det sig vara svårare. Dessa två produkter blev till delstatens 
gallionsprodukter i marknadsföringen av andra regionala livsmedel. 

Regionalekonomiska kringeffekter 
Statens och företagarnas intresseorganisationer har i Österrike utifrån regionalekonomiska 
tillväxtambitioner visat en stark vilja att stödja initieringen och utvecklingen av aktiviteter 
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som regionala och lokala matfester. Man har strävat efter att skapa så många evenemang kring 
regionalt producerade livsmedel som möjligt och – i syfte att förlänga turistsäsongen.  
Det största är Projektet ”Kärntner Herbst” som anordnas i oktober varje år och är en symbios 
mellan kultur, näringsliv och turism. Det är 74 kommuner som arrangerade 120 evenemang i 
samverkan med restauranger, bönder, hantverkare, handel, och folkloristiska organisationer. 
Antal besökare år 2009 var: 220 000. Det andra stora evenemanget är Genusswinterwochen 
under Jan/febr där gastronomin erbjuder lokala specialiteter. Man har också försökt att 
utveckla en årstidsrelaterad kultur av matfester tex. • Käseanstich (provsmakning av årets 
första ost), Ostvandringar mellan fäbodarna, Käsegolf, Cykelturer med ostprovning både på 
den italienska och den österrikiska sidan, Käsefest (15 000 till 20 000 besökare), Honungsfest, 
Speckfest (28 000 besökare), Brödfest, Örtfest, Kålfest, Friggafest (majsgröt med stekt fläsk), 
samt Pollentafest (cirka 10 000 besökare). 
  
Gailtaler Speckfest är något som berör den andra certifierade produkten och där är 20 
jordbruksföretag och ett slakteri inblandade och de tillverkar cirka 20 ton Gailtaler Speck per 
år. På festen som varar under 2 dagar säljs 10 ton skinka, tre tusen salamikorvar, samt 15 000 
lufttorkade, hemmagjorda korvar. Festens ekonomiska mervärde uppskattas till 1 miljon Euro 
och antalet besökare uppgick till cirka 28 000 under 2009, varav två tusen av dessa även köpte 
övernattning. 

EU-certifieringens för- och nackdelar i Gailtal 
På frågan om vilka för- respektive nackdelar som fanns med en ansökan om ett EU-certifikat fick vi av 
de flesta inblandade aktörerna svaren att de regionalekonomiska effekterna sågs som enbart 
positiva. Man tolkade EU-certifieringen och den därmed möjliggjorda marknadsföringen av 
andra lokalt producerade livsmedel som en motstrategi mot globaliseringens negativa effekter. 
Många tyckte att nedläggning av befintliga jordbruksföretag hade hindrats och att andra 
befintliga företag har kunnat utvecklas samtidigt som nya jobb har kunnat skapas inom turism 
och därmed sammanhängande verksamheter. Inte helt oväntat uppskattades de subventioner 
(från EU, nationalstat, delstat) som hade erhållits för investering, för produktion, för 
arrangemang av matrelaterade evenemang och för marknadsföring. Hos producenterna fanns 
en medvetenhet om att EU-certifikatet skapade ett lokalt monopol vilket möjliggjorde 
överenskommelser om kartellpriser och resulterade prispremier. Viktig var också skyddet av 
varumärket Gailtaler Almkäse som ett EU-certifikat garanterar. Bland nackdelarna nämnde 
man de initialt höga kostnaderna för ett ansökningsförfarande och kostnader för 
kvalitetskontroll.  
 
Avslutningsvis ställdes frågan om det var värt all möda som var förknippad med att ansöka 
om ursprungsbeteckning för Gailtaler Almkäse till en av nyckelaktörerna och man fick 
följande svar: ’Tänk dig: vad finns förutom ost i Kötschach? Ingenting! Om inte Gailtaler 
Almkäse funnits hade vi ingenting! Det vi gjorde var helt enkelt att vi marknadsförde en 
gammal produkt med nya metoder. Osten produceras ju i stort sett med samma metoder som 
på 1700-talet. Den är fortfarande gjord för hand. Kontrollerna har blivit flera och osten har 
fått bättre kvalitet/…/ Men det är stor skillnad mot förr då bönderna dåsade och inte 
åtgärdade någonting. Nu förstår de att de inte kan fortsätta med detta och att de blir 
uteslutna om de inte rättar till eventuella missförhållanden. Mitt svar på frågan är att EU-
certifikatet för osten är obetalbar! Den fyller också en viktig funktion som ett sändebud för 
hela regionen”(Lackner Herman föreståndare för fäbodskooperativet i Gailtal under ca 30 år). 
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Kan ett område som saknar tidigare erfarenheter av SUB etablera sig i 
konkurrens med Frankrike och Italien? – Fallet Kantabrien 
 
Inför EU-inträdet 1987 stod Spaniens mejerisektor inför ett stort dilemma. Å ena sidan hade 
närmaste grannen i norr, Frankrike, ett stort urval av högkvalitativa jordbruks- och 
livsmedelsprodukter som bygger på en rik och internationellt erkänd kulinarisk tradition med 
ett starkt varumärke som följd, å andra sidan hade länder som England och Danmark en mera 
industrialiserad mejerisektor som inriktade sig på en storskalig, standardiserad och billig 
mejeriproduktion med en aggressiv exportorientering. Hur skulle Spaniens mejerinäring klara 
EU-inträdet och konkurrensen med de starkare grannarna? Svaret gavs delvis av de regler som 
redan började ta form i det Europeiska arbetet. Det gällde att på ett smidigt sätt förbereda sig 
för ett starkt negativt omvandlingstryck genom att modernisera jordbruket och utnyttja alla 
medel som EU-inträdet erbjöd. Den valda strategin blev att kopiera Frankrikes system för att 
certifiera livsmedel genom inrättandet av ett nationellt system för geografiska 
ursprungsbeteckningar som ett sätt att valorisera de spanska produkter som riskerade att slås 
ut. Det nya systemet kom att regleras inom ramen för förordning 1573/1985 (den modifierade 
versionen av förordning 25/1970) och fick två kvalitetsbeteckningar, nämligen Generisk 
Kvalitets beteckning och Specifik Kvalitetsbeteckning (FEOGA 1993). 
 
I Kantabrien var situationen mer akut än i andra delar av landet. Regionen ligger inklämd 
mellan Spaniens starka mejerifäste i Asturien, resten av kulinariska Spanien och Frankrike i 
norr. Som ett sätt att lösa problemet initierades processen för att certifiera de 
hantverksmässigt framställda kantabriska ostarna. Produkterna saknade ett erkännande bland 
konsumenterna och användes av producenterna som bytesvaror på de lokala 
söndagsmarknaderna. Beslutet att arbeta med ost byggde på att ost ansågs ha potential för att 
kunna bevara arbetstillfällen på landsbygden. Initialt arbetade man med endast en ost, Queso 
Nata de Cantabria4

Från bytesvara till kommersiellt mervärde 

. Denna ost tillverkas till 100 procent av pastöriserad komjölk i låglänt och 
kustnära terräng med mjölk från främst frisiska kor. Utifrån beskrivningen kan man 
ifrågasätta om just denna ost skulle uppfylla dagens kriterier för att erhålla ett SUB, men 
eftersom den uppfyllde kriterierna inom den ursprungliga nationella lagstiftningen kunde den 
erhålla sin märkning när EU-lagstiftningen trädde ikraft 1996. När myndigheterna utvärderade 
erfarenheten med den första produkten visade resultatet på att certifieringen fungerade bra, 
man beslöt därför att även SUB-certifiera andra livsmedel. Två av dessa blev ostarna 
Quesucos de Liébana och Picón Bejes Tresviso. Dessa produceras i ett extensivt bergsbaserat 
betessystem, med blandmjölk från kor, får och getter som tillhör några av regionens 
ursprungsraser. Beredningen sker enligt en flerhundraårig tradition och lagringen sker i 
grottor. Vissa av ostarna röks med lokala vedsorter. 

Arbetet med kvalitetscertifieringarna kan grovt indelas i två distinkta faser som omfattar 
perioden mellan 1985 och 1999, samt 2000 till idag. Under den första fasen initierades ett 
samarbete mellan den regionala regeringen och en förening som några år tidigare startats av 
kända kockar i syfte att sprida kunskap om osten som ett kulturarv (Cofradia del Queso de 
Cantabria), representanter för turismorganisationer, avelsföreningar, samt ostproducenter. 
Man genomförde en marknadsföringskampanj för att stärka ostens anseende hos den lokala 
befolkningen och etablera en trogen konsumentskara inom Kantabrien (Puentes Herboso 
1995:34 samt 212-213 och Lainz 2009). Export ansågs som ett orealistiskt alternativ. Syftet 

                                                           
4 Certifierad 28 oktober 1985, registrerad som SUB enligt förordning R.CEE 1107/96 den 12 juni 1996 efter 
”Fast-track” 
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med den genomförda marknadsföringen var att valorisera, dvs. öka värdet (i detta fall skapa 
ett värde) för produkten i konsumentens ögon. Det hela byggde på inrättande av 
återkommande ostutställningar, en marknadsföringskampanj med storytelling som byggde på 
Kantabriens egna historia. Samarbetsorganisationen stimulerade också utgivningen av att ett 
flertal böcker och kataloger om ost publicerades, men det viktigaste var att arbetet med att 
erhålla Generisk Kvalitets Beteckning (den dåvarande spanska motsvarigheten till SUB) 
organiserades med ett brett deltagande av intressenter från myndigheter, restauranger, turism 
och inte minst producenterna själva. Några andra viktiga aktiviteter var utvecklingen av 
universitetskurser i hantverksmässig ostproduktion. Detta har bidragit till att indoktrinera 
producenterna om vikten av att ständigt vara upptagen med upprätthållande av kvaliteten.  
 
De kantabriska ostarna säljs numera över hela regionen både genom delikatessaffärer och 
inom dagligvaruhandeln. Produkterna skyltas oftast särskilt, även i dagligvaruhandelns 
lågprisaffärer (Inventering av dagligvaruhandeln i Kantabrien 2009). Det är även möjligt att 
äta ostbricka på många av traktens restauranger och osten ingår även som ingrediens i många 
traditionella rätter. Restaurangerna har återkommande ostfestivaler då ett flertal restauranger 
går samman och uppmärksammar osten i sina menyer under en hel vecka (Kantabriens 
turistbyrå 2009).   

Regionalekonomiska och övriga effekter  
Eftersom osten har blivit en integrerad del av olika verksamheter, snarare än draglok för 
specifika aktiviteter där ett värde kan avgränsas, som i fallet Gailtal, har myndigheterna 
istället använt antalet bevarade företag som mått. Som jämförelse kan nämnas att de 
industriellt framställda produkterna nästan helt upphört att existera. Den officiella statistiken 
visar att certifieringen tycks bidra till att bromsa strukturrationaliseringen, dock inte stoppa 
den helt.  
  
Antalet direkta intressenter uppgick under 2009 till 55 mjölkleverantörer och 22 ostmejerier. 
Produktionen är relativt liten men dess främsta ekonomiska fördel är att producenterna finns 
spridda på landsbydgdens bergstrakter där andra arbetstillfällen och inkomstmöjligheter 
saknas. Primärproducenterna får en högre ersättning för sin mjölk än vad en ”vanlig” 
mjölkproducent får. Verksamheten kombineras ofta med andra aktiviteter, t ex. 
köttproduktion, detta gör att primärproducenterna kan bibehålla sin produktion.  
 
SUB och SGB ger även ett antal icke-ekonomiska effekter som är värda att beakta. 
Betesdriften bidrar till att bevara öppna landskap och därmed också unika växtarter. Att detta 
är fallet visas av ett antal svenska erfarenheter där antalet unika arter har kartlagts inom 
Natura 2000 direktivet och där sambandet mellan antalet arter och betesdrift framgår tydligt.5

 

  
De Kantabriska myndigheterna har dock valt att värdera de öppna landskapen ur ett annat 
perspektiv. Det finns nämligen ett starkt samband mellan igenväxta områden och 
skogsbränder eftersom dessa betydligt oftare drabbas av skogsbränder.  

Ett ytterligare värde av SUB Quesucos de Liébana och Picón Bejes Tresviso är att 
produktspecifikationen omfattar mjölk från en lokal koras (Tudanca) och en importerad 
(Pardo Alpina), samt av två lokala getraser (Pirenáica och Cabra de los Picos de Europa), 
samt en ras av lokala får (Lacha).(Consejeria 2009). En certifiering som omfattar lokala och 
traditionella raser bidrar till deras bevarande genom att ge rasen ett kommersiellt värde. Detta 
kan ses som ett viktigt bidrag till att motverka den genetiska koncentration som 

                                                           
5 Se exempelvis Natura 2000 specifikation för Myhrbodarna i Jämtland. 
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boskapsdriften i övrigt kännetecknas av. Den extensiva karaktären av produktionen bidrar 
också till att ge djuren ett betydligt längre liv. Mellan 1955 och 1982 minskade populationen 
av Tudanca från 28 000 till 10 000 djur. Andra mindre lokala raser som i statistiken klumpas 
ihop under ”övriga”, minskade från 691 000 till 31 000 under samma period. Vissa, till 
exempel Mantequera Leonesa och Murciana försvann helt, medan frisiska kor ökade i antal 
från 358 000 till  
1 271 000 under samma period (Garcia-Dory, m. fl. 1988 ). Således utgör certifieringen av 
Quesúcos de Liebana och Picón Bejes Tresviso en positiv kraft för att kunna bevara den 
biologiska mångfalden.  
 
De negativa effekterna började bli synliga främst under certifieringens andra fas. Redan från 
början var kostnaderna för att etablera certifieringen höga, men den efterföljande kontrollen 
blev så småningom ett problem. Erfarenheten visar att producenterna inte var rustade att 
hantera den byråkrati som certifieringen ledde till. Det förändrade regelverk när certifieringen 
antogs av EU, i kombination med producenternas brist på erfarenhet och tid för att arbeta med 
regleringen och kontrollen av certifieringen, ledde till bildandet av en ny myndighet, vars 
främsta uppgift blev att utföra kontrollen av samtliga certifieringar, att aktivt koordinera 
arbetet med certifiering och marknadsföring av lokala livsmedel, samt att tillämpa den 
europeiska kvalitetscertifieringspolitiken i Kantabrien, ODECA (Oficina de calidad 
alimentaria). 

Vilka för- och nackdelar visar det Kantabriska fallet? 
I Kantabrien lyckades man skapa en marknad för produkter vars värde tidigare kunde 
ifrågasättas. Certifieringen, genom marknadsföringskampanjen har även bidragit till den 
regionala stoltheten och till att skapa en bild av regionen som knyter an till en kulinarisk 
tradition som tidigare hade varit tämligen okänd. Denna bild används numera i syfte att 
marknadsföra regionen gentemot turister och omvärlden, men det allra viktigaste var att man 
valde att skapa ett utrymme på hemmamarknaden som annars med säkerhet skulle ha gått till 
importerade livsmedel. Även bidraget till bevarandet av lokala djurraser måste ses som ett 
plus. Det främsta minuset har varit kostnaden under etableringsfasen och även i nuläge då 
kontrollen av certifieringen finansieras genom skattemedel. De kantabriska myndigheterna 
förklarar sig nöjda med resultatet även om kostnaden för detta förblir okänt för allmänheten. 
Det är svårt att jämföra Sverige med Spanien, men det finns en lärdom som kan vara av värde, 
nämligen att det går att etablera sig på marknader för premiumvaror genom att leta efter eller 
skapa alternativa nischer som importerade konkurrenter aldrig kommer att kunna erövra. 

Kan EU-certifiering vara till nytta för den svenska konsumenten? 
 
Sverige har i forskningen benämnts som en ”matöken”.(Fonte m. fl 2006) En anledning till 
detta är att livsmedelssektorn kännetecknas av en långtgående strukturrationalisering och 
centralisering. Lokala variationer i livsmedelsutbudet antas därför förekomma i mycket 
mindre utsträckning än i andra länder. Trots detta kan vi konstatera att en lokalt förankrad 
produkt har ett större värde för konsumenten idag än jämfört med för bara 5 eller 10 år sedan. 
Därmed inte sagt att flertalet kunder väljer lokala alternativ. Dessutom skiljer sig definitionen 
av det ”lokala” från tillfälle till tillfälle. Vid företeelser som till exempel Bondens Marknad 
kan livsmedlen som säljs ha färdats några hundra kilometer. Butiker använder begreppet 
väldigt olika och även kunderna verkar vara något förvirrade.  
 
Det är många parametrar som påverkar kundens köp, men det finns en ökad uppmärksamhet 
och förfrågan i butik av produkter med lokal identitet. Skälen är många. Det finns en ökad 
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medvetenhet om miljö och klimat vilket gör att korta transporter känns rätt, det finns ett 
behov av att känna tillit till att produkten gynnar de som känns bekanta, där man känner till 
trakten och producenten, man värnar om sin trakt/region och dess arbetstillfällen – en sorts 
patriotism – i första hand på landsbygden och det finns dessutom ett ökat intresse för det 
exklusiva, hantverksmässiga och delikata. Premiumprodukter är ett växande segment i 
handeln. Det finns ett flertal olika typer av varumärken och märkningar tar också fasta på 
detta, till exempel Änglamark, NU – Norrländskt Utmärkt, Äkta Vara och Prima. Christina 
Möller som har en bakgrund inom livsmedelssektorn bidrog till diskussionen genom att ge ett 
konsumentperspektiv på nyttan eller behovet av nya certifieringar. Hennes inlägg finns som 
ett sammandrag nedan. 
 
Enligt Christina Möller saknar vi i Sverige vana av att handla lokala produkter. Den svenska 
regionala matkulturen har aldrig varit en del av den moderna livsmedelshandeln. Jämför man 
med länder som Frankrike, och inte minst Italien, så finns en folklig kunskap om den lokala 
mattraditionen som påverkar köpen. I Italien handlar man på marknader, men även i 
stormarknader och övriga detaljhandeln är det viktigt att erbjuda produkter från trakten. Ostar, 
charkuterier och inte minst vin är tydliga exempel på det. Det är också vanligare att man 
handlar färsk mat varje dag. Det är fortfarande en levande tradition att gå till slaktaren, 
grönsaksbutiken och bageriet varje dag.  
 
I Sverige vilar våra mattraditioner på att vi fick konservera maten för den långa vintern. Att 
äta färsk mat varje dag var inte fråga. Maten var föda och överlevnad till vardags och den 
kunde transporteras och förvaras. Det har säkert bidragit till att vi har en mindre levande 
regional matkultur och framför allt har det påverkat våra inköpsvanor. Att handla rationellt 
och skapa förråd i kyl och frys ligger oss därför nära. Det innebär att de produkter som kan 
komma ifråga för en EU-certifiering av något slag, i mindre utsträckning representerar 
regionala kulturer och i större utsträckning är enskilda produkter med en lokal förankring.  
Det innebär inte att EU-certifieringen är oviktig eller onödig. Däremot kanske den inte har så 
stor betydelse för konsumenten. 
 
Eftersom det i högre utsträckning är miljö- och klimatengagemang som driver intresset för 
lokala produkter så spelar det fysiska avståndet mellan producent och konsument en viktig 
roll i efterfrågan på miljövänliga livsmedel. Ett tydligt exempel är de lokala mejeriföretag 
som växer fram. Detsamma gäller omsorgen om regionen och trakten. Om det är behovet av 
tillit som driver utvecklingen så spelar det ju inte så stor roll var produkten är framställts, utan 
mer av vem och hur. Då kan även utländska produkter vara intressanta. Företaget Zeta är ett 
exempel på detta. Om det är intresset för det exklusiva och goda som driver utveckling är det 
främst hantverket och smaken som är i fokus. Christina Möller menade därför att produktens 
koppling till den lokala matkulturen är relativt oviktig för konsumenterna, utan att det är andra 
argument som avgör om man köper lokalproducerat.  
 
EU-certifiering kan bidra till att uppmärksamma lokala specialiteter och öka intresset för dem. 
Detta kan bidra till att väcka konsumenternas intresse för ett område eller ett produktslag. 
Sannolikt har Västerbottensostens status spillt över på all svensk hårdost och bidragit till att 
lyfta intresset för andra norrländska ostar. Idag är det allt vanligare att svenska hårdostar får 
plats på ostbrickan. Svensk sjömat (fisk och skaldjur) har bidragit till ett ökat intresse för 
surströmming. Löjrommen från Kalix kan säkert göra att norrländsk rom i stort 
uppmärksammas mer av konsumenterna och blir något åtråvärt och intressant. Även om den 
inte kommer just från Kalix. 
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Miljö- och klimatintresset samt behovet av tillit till produkten är de stora drivkrafterna för 
intresset kring produkter med lokal identitet i Sverige. I de länder där den 
ursprungsmärkningen har sitt ursprung – Frankrike och Italien – är EU-märkningen en del av 
en levande regional matkultur. Avslutningsvis menade Christina Möller att EU-certifieringen 
är en mindre strategiskt viktig märkning för svenska konsumenter. De märkningar som har 
funnits hittills har inte heller haft någon större betydelse för de produkter som varit aktuella – 
Svecia, som innehar märkningen skyddad geografisk beteckning, samt Hushållsost och 
Falukorv, som innehaft märkningen garanterad traditionell specialitet. Märkningen har således 
hittills varit okänt. Därmed inte sagt att EU-certifieringen är betydelselös eller saknar vikt för 
utvecklingen av en lokalt förankrad livsmedelsproduktion.  
 
Möllers slutsatser stöds av tidigare forskning som visar att mervärdet av ett SUB och ett SGB 
kommer först när konsumenten kan identifiera certifieringen. Den svenska osten Svecia är ett 
skolexempel på detta (London Economics 2008, samt Rytkönen 2011). Avseende GTS 
certifieringen verkar problemet vara ännu större. Det finns en samstämmighet om att GTS 
certifieringen är verkningslös för producenterna eftersom sambandet till produktionsplats, 
produkt, med mera saknas. Istället är det vanligtvis ett recept som certifieras, vilket gör att 
certifieringen, som kostar att etablera blir verkningslös. EU-kommissionen har därför varit på 
väg att avskaffa GTS, men efter den senaste revisionen av systemet beslöt man att ge den en 
chans till. 

Nyttan med ursprungsmärkning för producenten  
 
Under seminariet presenterades två helt olika inlägg om nyttan för producenterna. Den första 
presenterades av Magnus Börjesson som konstaterade att ett gemensamt drag för den strategi 
som tillämpas av länder som flitigt använt sig av SUB och SGB är att den kombinerar målen 
att bevara en levande landsbygd och att skapa tillväxt genom att främja entreprenörskap i 
befintliga företag. Den svenska strategin har bland annat betonat vikten av att uppfylla det 
miljömässiga hållbarhetsmålet – vilket måste anses som nödvändigt för att klara befintliga 
och framtida behov av livsmedelssuveränitet och livsmedelssäkerhet. Dessa certifieringar 
kännetecknas av produktmärkningar som garanterar kvalitet och livsmedelssäkerhet (bl.a. 
genom effektiva spårningssystem), samt värnar om miljön. SUB och SGB däremot fokuserar 
på varans ursprung och kulturen kring produkten. Detta gör att producenten, eller i alla fall 
platsen blir synlig för konsumenten. Detta skulle kunna underlätta producentens arbete med 
marknadsdifferentiering eftersom ursprunget blir det viktigaste verktyget för att skydda 
producenten och garantera kvaliteten för konsumenten.  
 
De ständiga krav som marknaden ställer på primärproducenterna har lett till uppkomsten av 
en helt ny strategi som kombinerar myndigheternas krav på spårningssystem, med 
konsumentens ökade känslomässiga behov av att veta var maten kommer ifrån. 
För flera mindre mejerier kan producenten genom ett effektivt spårningssysten alltid se från 
vilka gårdar mjölken kommer i dennes företag. I fallet Östgötamjölk är gårdarna så stora att 
mjölken från en gård ofta räcker till för att ”fylla en mjölkbil”. Samtidigt har bilen flera, 
separata tankar, vilket betyder att när den hämtar mjölk från flera gårdar, kan varje gård ändå 
få ”sin egen” tank. ”Mjölken från våra gårdar hålls sedan åtskild från mjölken från 
Emåmejeriets egna gårdar. Det innebär att konsumenten på förpackningen, vid 
datummärkningen, alltid kan se varifrån mjölken kommer”. Spårbarheten blir allt viktigare 
eftersom mjölkbranschen är en förtroendebransch. Detta menade Magnus Börjesson. Han 
ansåg också att en märkning av den typ som redan används inom vinsektorn också skulle 
hjälpa bönderna att förbli synliga och stoppa uppköp. 



24 (34) 
 

 
Det andra producentinlägget gjordes av Ann Klensmeden, en av landets riktiga gårdsmejeri 
pionjärerna. Anns gård, Åsbergets getgård ligger i Jämtland och startades i början på 1980-
talet. Tillsammans med Marie Hansson och Tord Andersson från Bränna Getgård, samt Gert 
och Gunilla Andersson på Raftsjöhöjdens gårdsmejeri bildade Ann Klensmeden Jämtlands 
Ostsyndikat. Syftet med föreningen var att ursprungsskydda osten Vålåloffen och med hjälp av 
Charlotte Fogelberg Lagerberg från SLU i Uppsala och en handläggare från länsstyrelsen. 
Inspirationen till ursprungsmärkningen hämtades från en resa som gruppen gjorde till 
Frankrike och arbetet med att dokumentera ostens historia tillsammans med Milko, som äger 
varumärket Vålåloffen genomfördes. Ansökan färdigställdes men lämnades aldrig in. 
Erfarenheten med Vålåloffen är intressant av flera anledningar. Först och främst har de genom 
sitt arbete för ursprungsmärkning samlat en erfarenhet om hur man ansöker om SUB. 
Eftersom osten hade slutat att tillverkas av Milko har gruppen även genomgått en erfarenhet 
av hur en gammal ost kan återskapas. Sedan har även ställningstagandena som gjorts ett värde 
för andra i liknande situation. Trots att ansökan färdigställdes lämnades den aldrig till SLV. 
 
Ann berättade att när hon var liten fanns Vålåloffen, späckost och budost – det var det man åt. 
Vålåloffen tillverkades fram till 1973 på mejeriet i Undersåker. Den har ingen lång historia, 
den började tillverkas på 50-talet. Mejeriet i Undersåker hade problem med att ostarna sprack 
innan de hann ut i butiken. En av mejeristerna, en norrman fick i uppdrag att ta fram en ost 
som kunde bli färdig att säljas innan den sprack. Han hittade på osten, det blev en limpa (en 
loff) och fick namnet efter Vålådalen där den tillverkades – det blev Vålåloffen. Man 
producerade och sålde 500-600 ton per år. Jämtarna åt Vålåloffen till frukost och den jämtska 
själen saknade Vålåloffen efter att den upphörde 1973.  
 
Ostmejeristerna fick många förfrågningar om att tillverka Vålåloffen från konsumenterna, 
men det var svårt att veta hur den skulle tillverkas. De fick tips om att kontakta Arne Berlin, 
som var mejerist när han var ung och som hade ystat Vålåloffen för 50 år sedan. Han bidrog 
till ostens återskapande med sin know-how. Milko som äger varumärket skrev ett avtal med 
syndikatet som ger dem möjlighet att nyttja varumärket. Eftersom osten kräver mycket 
arbetsinsatser t.ex. skall osten handtvättas, kostar den att tillverka. Handtvätten innebär att 
Milko inte kan göra osten själv i sin helmekaniserade fabrik.  
 
Ann menar att man måste jobba så fruktansvärt långsiktigt med ursprungsskydd, först måste 
man få folk att fatta att det är något häftigt med osten. Det räcker inte att vi säger det till alla 
kunder vi träffar. Det hade kostat för mycket att skydda osten, det skulle ha varit svårt. Vi kan 
inte bevaka vad andra gör, om andra vill fuska, det har vi inte råd med.  
Ann Klensmedens resonemang kan dels ses som ett resultat av att ursprungsmärkningen är 
okänd för svenska producenter. Att fatta beslutet om att investera i certifieringen blir därför 
ett svårt dilemma att ta ställning till. Erfarenheten visar också att avsaknaden av en myndighet 
som aktivt arbetar med att stödja denna typ av satsning är en ytterligare dimension.  

Erfarenheter från Sveriges första SUB certifierade livsmedel Kalixlöjrom 

2006 lämnades en ansökan om SUB skydd för Kalixlöjrom in av Norrbottens 
kustfiskarförbund till Länsstyrelsen som sedermera skickade den vidare till EU där den 
slutgiltigt godkändes 2011. Därmed är Kalixlöjrom den första svenska produkten med 
märkningen skyddad ursprungs beteckning (SUB). 
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Vad är det då som gör att denna produkt har fått detta skydd? Det beror på att från Haparanda 
norra skärgård till strax söder om Piteå skapar det enorma färskvattenflödet från 
Norrlandsälvarna Torne, Kalix, Lule och Pite älv världens största bräckvattenskärgård. Det är 
således naturen själv som begränsar siklöjans utbredningsområde längs norra 
Bottenvikskusten och anledningen till att Kalixlöjrom endast kan utvinnas från Haparanda i 
norr till Piteå i söder. På finska sidan av Bottenviken är tillflödet av sötvatten lågt och den 
steniga, långgrunda botten ogynnsam för siklöjorna att leka på. Av den anledningen trålas det 
inte heller efter siklöja och det begränsade fisket sker heller inte för rommens skull 
 
Det rena bräckvattnets låga salthalt, gynnsamma bottenförhållanden och rätt vattentemperatur, 
gör norra Bottenvikskusten till en unik växtplats för siklöjan med den åtråvärda 
Kalixlöjrommen. Bara där lever de särskilda växter och organismer som utgör siklöjans 
basföda och ger löjrommen dess unika smak och det är där, och bara där, som siklöjan ger 
ifrån sig den exklusiva och djupt gulröda kaviar som kallas Kalixlöjrom.  
 
Siklöjan, Coregonus albula, är en laxfisk som återfinns på många ställen i världen. Siklöjan 
blir sällan över 20 centimeter lång och lever i sötvattensjöar och lätt bräckta vattendrag. 
Vattnets salthalt får dock inte överskrida 3 ppm (part per million) då siklöjans kroppsceller 
inte kan upprätthålla den interna saltbalansen vid högre koncentration. Siklöjan är en ädelfisk 
men benämns ofta kort och gott för löja, även av fiskarna själva. Siklöjan ska dock inte 
förväxlas med vanlig löja, vilken tillhör släktet karpfiskar, där exempelvis mört och braxen 
ingår. Siklöjan fiskas på relativt grunt vatten inomskärs under leken, som infaller mellan 20:e 
september och sista oktober. Det kommersiella fisket sker av licensierade yrkesfiskare med 
moderna häcktrålare. Licenserna utfärdas av Fiskeriverket och yrkesfiskarna företräds av 
Norrbottens Kustfiskareförbund.  
 
Att utvinna romen är ett hantverk i ordets rätta bemärkelse. Det finns ingen maskin som kan 
ersätta fingerfärdigheten hos en löjromsklämmare. Varje siklöja innehåller runt två teskedar 
rom. När rommen sedan varsamt sköljts, silats och torkats i kyla över natten, ska den saltas 
och paketeras. 
 
Gastronomiska bedömare anser att Kalixlöjrom har en enastående smak och färg. Men även 
rent vetenskapligt är Kalixlöjrom unik och innehåller exempelvis mer av och andra mineraler 
än löjrom som utvinns på annat håll. Produkten uppfyller således alla de krav som specificeras 
för en SUB märkning.  
 
Själva certifieringsprocessen tog fyra år, men trots den långa processen har erfarenheten 
bidragit med värdefull kunskap för SLV och för andra svenska producenter om hur man går 
tillväga. Något som i eftrehand visar sig vara ett olöst problem är att Kalixlöjromen är en 
åtråvärd vara med ett högt marknadsvärde, därmed är den ständigt utsatt för 
varumärkesförfalskningar. Under mötet berättade Kjell Strömbäck och Reinhold Anderfors att 
stora mängder falsk rom kommer från Ryssland och smugglas in med hjälp av kriminella 
nätverk bl.a. Hells angels. Tyvärr är kunskapen bland de lokala poliserna om hur man skall 
hantera den falska romen mycket låg. Den rom som kommer kan vara svår att skilja från den 
äkta om man inte är expert och det händer att varorna som beslagtas körs ut till de handlare 
som beställt dem trots att de skall förstöras.  
 
I andra länder där varumärkesförfalskning är ett stort problem t.ex. i Italien, har man börjat 
utbilda speciella smakpoliser som kan känna skillnad på de äkta och de förfalskade varorna 
genom att smaka och lukta på dem. Detta vore ett sätt även för den svenska polisen som ett 
led i att hindra att SUB märkningen urlakas.  
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Nyttan med ursprungsmärkning för handeln 
 
Vi har redan konstaterat att ursprungsmärkningen är relativt okänd i Sverige. Trots detta säljs 
det idag ett stort antal livsmedel som bär på denna certifiering. Under mötet konstaterades att 
en märkning har betydelse för handeln om den leder till att värdet på varan ökar.  
Dagligvaruhandeln har traditionellt varit en distributionsorganisation. Därför har handeln 
utvecklat en kompetens att distribuera stora mängder varor på ett kostnadseffektivt sätt. Det 
finns en industriell logik bakom handelns sätt att fungera, något som under lång tid har 
uppskattats av kunderna. Detta påverkar och skapar tankemönster. 
 
Även när det växer fram en efterfrågan på produkter som har en högre kvalitet, lokal 
förankring, är hantverksmässigt tillverkade o.s.v. hanteras de utifrån distributiva 
tankemönster. Lokala producenter vill in i ICAs och Konsums hyllor.  
 
Jan Moback från konsultföretaget Oliven berättade utifrån sin erfarenhet av att försöka sätta 
samman ett sortiment av skärgårdsprodukter. Han konstaterade att de ville bygga ett 
distributionsnät, men att det saknades produkter. De varor man försökte arbeta med var såldes 
slut på den lokala marknaden. Det fanns i och för sig för få producenter. Varubrist var således 
ett problem för dagligvaruhandeln. Ett annat problem var att producenten inte kunde ta 
tillräckligt betalt.  
 
Särskilt inte om varorna hamnade i ICAs och Coops hyllor. Där är de nämligen riktigt 
skickliga på att förhandla om priset. Låga priser har skapat dagligvaruhandelns framgång. Det 
var dessutom svårt för producenter, handlare och konsumenter att förstå att varorna hade ett 
högre värde. Oftast är det producenten själv som är nyckeln till värdet. För att kunna 
”förflytta” värdet från producenten till konsumenten måste således producenten vara 
medveten om värdet. Ett annat villkor är att man väljer ett distributionssätt för sitt värde. För 
att skapa eller höja värdet av en vara behövs dessutom att en dialog växer fram med kunden. 
Inte nödvändigtvis mellan kund och säljare, det kan även vara en inre dialog som kunden för 
med sig själv. Några vanliga verktyg för att kunna utveckla en dialog kan vara skylt eller en 
förpackning som leder till att kunden sätter varan i ett sammanhang som förhoppningsvis 
skapar ett intresse och ett värde. Ju mer intressant, desto större värde. Ett annat verktyg är 
”storytelling”. Det är en beskrivning av varans ursprung, betydelse och användning, den talar 
om vilka sociala och känslomässiga värden konsumenten kan få ut av varan.  
En märkning kan också vara ett verktyg i dialogen med kunden och den kan bidra till 
skapandet av ett värde om den kommunicerar rätt saker. Men det finns en inflation i 
märkningar menar Jan Moback, om den skall hjälpa kunden att se måste den sticka ut. Idag finns 
det risk för att den försvinner i mängden. En viktig konkurrent om att få kunden att Se är 
varumärket. Ett värdefullt varumärke skapar förhoppningar i sig och ger kunden en snabbstart 
in i ett intresse för produkten. Även butiken kan bidra till värdeöverföringen från producent 
till konsument. Men dagligvaruhandeln är inte duktig på värdelogistik. Den har utvecklat 
varulogistiken till en konst. 
 
Moback menade att det idag växer fram ett nytt segment inom handeln – den så kallade nya 
mathandeln. Det är ett spektrum av uttryck som bygger på att lyfta fram andra värden än ren 
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funktion. Tidigare omgärdades livsmedelsspecialisthandelns ordning ur ett råvarutänk, nu 
omgärdas det i huvudsak av värden såsom hälsa, bekvämlighet, tillit, ekologi, samt närhet till 
bonden. Vidare ansåg Moback att sortimentet är det som handeln anser vara mest 
profilskapande eftersom det bidrar till butikens varumärke. Därför menade han att det finns en 
risk för att ursprungsmärkningen blir en del av det industriella tänkandet, nämligen funktion, 
produktion, metoder, mått och att värdeskapandet riskerar att hamna i bakvatten.  
 
Om ursprungsmärkning ska vara en tillgång för handeln, måste den bli ett tydligt redskap för 
värdeskapandet. Själva märkningen är bara symbolen för något som är betydligt mer 
omfattande och resurskrävande, nämligen kommunikationen kring produkten.  
 
Slutsats: 
 
EU-märkningen har relevans för handeln om den är ett redskap för värdeskapandet och bidrar 
till att förflytta det från producenten till konsumenten. Att beskriva värdet, hur det ska 
förflyttas – kommuniceras – och vilken typ av handel som kan bidra till det är grundläggande 
frågor.  
 

Vad skiljer SUB och SGB från ett varumärke? 

SUB och SGB fungerar och används som en kollektiv certifiering av livsmedel som utgör en 
gemensam ekonomisk och kulturell tillgång för en plats och dess invånare. För att förstå den 
funktion som SUB och SGB fyller kan det vara lämpligt att jämföra det med ett varumärke. 
Ett varumärke är ett kännetecken använt av ett företag för att särskilja sina produkter från 
varor och tjänster som tillverkas av andra företag. Det ger ägaren rätten att exkludera andra 
från att använda varumärket. Ett varumärke består ofta av ett fantasifullt eller i alla fall ett 
påhittat ord som inte behöver ha en annan egenskap är att det är unikt för varumärket. Ett 
ursprungsskydd eller geografisk indikation talar om för konsumenten att varan har tillverkats 
på en viss plats och att den har vissa egenskaper som helt och hållet beror på 
produktionsplatsen. Det kan användas av alla producenter som vill tillverka produkten inom 
det område som ursprungsskyddet har avgränsats till och vars produkter delar samma 
egenskaper. Till skillnad från ett varumärke, kommer namnet vanligen att visa en tydlig 
anknytning till den plats där vara produceras.(WIPO 2010) 

På en världsmarknad där livsmedelsföretagen blir allt färre, större och starkare har 
varumärken kommit att bli en allt viktigare ekonomisk resurs. Starka varumärken uppfattas 
som en central strategisk resurs. Varumärket kan till exempel tas upp till enorma belopp i 
företagsvärderingar eftersom de utgör grunden i företagens kommunikation med kunden. Ett 
varumärke hjälper konsumenten att identifiera och köpa en produkt eller tjänst som tillhör ett 
visst företag, men som kan vara tillverkat var som helst i världen. Ett ursprungs- och 
särartsskydd talar om för konsumenten att varan upprätthåller en viss kvalitet eftersom 
produkten tillverkats på en viss plats. Båda har samma funktion i kommunikationen med 
kunden, men de kommunicerar olika saker.(Se exempelvis Aaker 1996 och Da Silva Lopes 
2007) 

Att kunna kommunicera effektivt med sina kunder och kunna skapa en känslomässig relation 
till konsumenten som gör att kunden är villig att köpa en vara framför en annan har också 
blivit allt viktigare för små rurala livsmedelsföretag. Men det kan vara svårt för småskaliga 
livsmedelsproducenter att ha de personella och ekonomiska resurser som krävs för att 
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registrera ett varumärke. Kollektiva kvalitets/ursprungsmärkningar som SUB eller SGB är ett 
alternativ som stärker varans profil inför konsumenterna och som kräver mindre egna insatser. 
Ett gemensamt särdrag för SUB och SGB är att de är kopplade till produkten, dess ursprung, 
dess plats i den lokala/regionala kulinariska traditionen och till den traditionella kunskap som 
bidragit till dess tillkomst och bevarande under långa perioder. Till skillnad från “vanliga” 
industriellt tillverkade livsmedel, är de livsmedel som kan certifieras, särskilt genom SUB och 
SGB, ekonomiska och kulturella tillgångar för lokalsamhällen och dess invånare.  

Finns det andra konstaterade för- och nackdelar med SUB och SGB? 
 
Under mötets gång konstaterades ett antal för- och nackdelar med SUB och SGB. Men det 
finns även forskning om vilken nytta dessa märkningar har lett till i andra länder. Det har 
tidigare genomförts två relativt omfattande utvärderingar av SUB och SGB. Den första 
studien som genomfördes under 2006 kom fram till slutsatsen att SUB och SGB ledde till en 
rad ganska likartade fördelar för producenter och konsumenter medan det var svårare att 
generalisera de nackdelar som kunnat observeras. Bland de fördelar som kunde konstateras 
för konsumenter framgick att primärproducenter (lantbruk) fick ett högre pris på råvarorna, 
förädlarna fick tillgång till nyckelmarknader; certifieringen bidrog till att skapa stabilitet i 
försäljningen och i lönsamheten; det bidrog till regional utveckling genom ökat intresse för att 
besöka regionen; det skapar eller bidrar till att bibehålla arbetstillfällen i primärproduktion; 
producenterna utsätts för en lägre rationaliseringstakt jämfört med konventionella 
producenter; det ökar kvalitetsmedvetenhet bland producenterna och det bidrar även till att 
lyfta producenter från orten som saknar certifiering. Fördelarna för konsumenterna var att de 
konstaterade en överlägsen sensorisk kvalitet och fick en garanterad kvalitet som omfattade 
produktsäkerhet, en traditionell produkt och djurhänsyn (till exempel längre livslängd).(Gay 
2006) Nackdelarna eller kostnaderna kunde delas upp mellan kostnader för producenter och 
kostnader för samhället . Dessa omfattade bland annat ökade kostnader för kvalitetskontroll, 
för kontroll av livsmedelshygien, produktionsprocess och certifiering, i vissa fall till och med 
kvotavgifter vid överskridande av den egna produktionskvoten (förekom när producent-
gruppen fastställt ett produktionstak), högre produktionskostnader än konventionell 
produktion, samt ökad administration. Bland kostnaderna för samhället fanns direkta 
subventioner för att täcka kontrollkostnaderna och ett visst administrativt stöd.(Gay 2006) 

Den andra undersökningens slutsatser sammanföll i stort med den första, med tillägget att 
stora skillnader observerades i hur olika länder hanterade tillämpningen och kontrollen av 
SUB och SGB, vilket gav upphov till att stora skillnader fanns i antalet certifieringar per land 
och graden av framgång med certifieringarna.(London Economics 2008) Under 2008 
genomförde London Economics en utvärdering av SUB och SGB för EU:s räkning. Syftet var 
att utvärdera hur dessa certifieringar används och om det är ett effektivt ekonomiskt verktyg. 
Utvärderingen omfattade 15 produkter från olika EU länder, däribland svenska SGB 
certifieringen Svecia.(London Economics 2008). 

Några av studiens generella slutsatser var att jordbrukssektorns storlek, uppmuntran till att 
använda certifieringen, förekomsten av en stark matkultur samt när länderna blev medlemmar 
i EU var alla signifikanta faktorer som påverkade användningen av certifieringen. Ett land där 
myndigheterna uppmuntrar till att ansöka om SUB/SGB kommer i genomsnitt att ha 14 fler 
SUB och 11 fler SGB än ett land där detta inte uppmuntrats. Länder i södra Europa kommer i 
genomsnitt att ha 32 fler SUB och 21 fler SGB än länder som inte ligger i södra Europa. Nya 
medlemsländer kommer i genomsnitt att ha 15 färre SUB och 13 färre SGB än äldre 
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medlemsländer. En annan viktig slutsats är att i länder som inte tidigare har använt sig av 
denna certifiering så kommer det att finnas en inlärningstid innan certifieringen får fäste. 

Ansökningsprocessen och beredningen hos de nationella myndigheterna skiljer sig åt. Det 
stöd som myndigheter från medlemsländerna ger är också olika. I vissa länder är stödet 
mycket omfattande, medan det i andra länder till exempel Sverige, i stort sett uteblir. 
Invändningsprocessen mot en ansökan skiljer sig åt mellan de olika medlemsländerna. Också 
kontrollen av certifieringen uppvisar nationella skillnader. Den mängd resurser som satsas på 
certifiering varierar således kraftigt. Detta gör att graden av harmonisering gällande 
tillämpningen också uppvisar betydande skillnader. Cirka 77 procent av alla SUB och SGB 
certifieringar innehas av Frankrike, Grekland, Italien, Spanien och Portugal (se tabell 1). 

Några av fördelarna är att certifieringen förstärker företagens konkurrenskraft och lönsamhet. 
Producenterna kunde i 14 av de 18 fall som studerades konstatera att priset på deras varor 
ökade. Påslaget var dock kraftigt varierande. Studien jämförde också dessa varor med en 
jämförelsevara. Det visade sig att 10 av de 18 varorna hade ett högre pris än jämförelsevaran 
och att 10 av de 18 också hade högre kostnader för produktion och certifiering. Författarna till 
studien drog därför slutsatsen att ett högre pris inte nödvändigtvis ökade vinstmarginalen. För 
dagligvaruhandeln ansågs nyttan av certifieringen ringa eftersom dessa produkter endast utgör 
en mycket liten del av den totala försäljningen, små specialiserade affärer uppgav en högre 
nytta på grund av produkternas höga kvalitet och goda rykte. Således ligger tonvikten av 
nyttan med certifieringen på primär- och beredningsledet.  
 
Även om vi i Sverige har begränsad erfarenhet av SUB och SGB är det ändå av värde att 
fundera över vilka för- och nackdelar som dessa kan ha haft för svenska produkter. Frågan 
ställdes därför till Joakim Larsson, verksamhetsansvarig för Ostfrämjandet. Han är också den 
person som ansvarar för arbetet med SGB certifieringen av osten Svecia. Nedan följer ett 
sammandrag av en intervju om varför SGB certifiering ansöktes för Svecia, hur Ostfrämjandet 
och Arla arbetar med SGB certifieringen, samt vilka synpunkter Joakim Larsson, i egenskap 
av ansvarig för certifieringen har om SUB och SGB. 

 
Vid tidpunkten för EU-inträdet6

                                                           
6 Efter det svenska EU-inträdet har strukturrationaliseringen och därmed också centraliseringen av den 
traditionella svenska industriella ostnäringen accentuerats. Detta sker samtidigt som det har skett en märkbar 
ökning av antalet gårdsmejerier, som specialiserar sig på småskalig produktion av ost från såväl komjölk som 
får- och getmjölk (Kerstin Jurss 2009-04-16). Den allmänna trenden visar att konkurrensen inom den Europeiska 
ostproduktionen har ökat över tiden då bland annat länder som Frankrike, Polen, Holland och Danmark har ökat 
sin produktion. Detta skapar stor press på länder med mindre produktion som Sverige, Grekland, Portugal och 
Slovenien som ser sina marknadsandelar och produktion minska eller stagnera (IDF 2009).   

 genomförde Ostfrämjandet och Svensk Mjölk en 
undersökning om huruvida man skulle försöka skydda svensk ostproduktion genom 
varumärkesskydd eller genom SUB eller SGB. Undersökningen gällde hårdostar (Hushållsost, 
Grevé, Prästost, Herrgård och Svecia). Det visade sig att Svecia lämpade sig för en ansökan 
om SGB. Svecia producerades av ett fåtal producenter inom ett någorlunda avgränsat område. 
Samma fundering fanns kring de övriga hårdostarna, men när det gällde Grevé, Präst och 
Herrgård fanns alldeles för många tillverkare från hela Sverige som producerade just då, eller 
ville vara med för att kunna börja producera – därmed var dörren för detta stängd för SUB 
eller SGB – hur skulle vi välja vem som fick vara med och vem som inte fick vara med? Att 
valet för Svecia blev SGB är att varumärkesskydd inte är 100 procent säkra för intrång. 
”Många accepterar inte att vi äger varumärkena för präst, grevé och herrgård. Det är en 
fråga om vilket skydd man kan få”. En anledning till att svensk ost behöver skyddas är att det 
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förekommer intrång på varumärkesskyddet lite grann hela tiden. Att bevaka varumärkena 
kostar ett par miljoner per år. SGB skyddet har för Svecia inneburit att märkningen 
respekteras. Larsson anser att det finns stora fördelar med ursprungsskyddet om man kan få 
SUB eller SGB. Men GTS innebär att bara själva receptet är skyddat, vilket inte ger något 
skydd alls. Det är enligt Larsson ett misslyckat projekt. En utländsk tillverkare kan framställa 
en kopia och komma undan med att använda produktnamnet om de bara tar bort GTS 
märkningen. Detta trots att kostnaden för att få GTS certifieringen, precis som med SUB och 
SGB är ganska hög. Det kanske är lättare administrativt, men om man skall genomgå hela 
ansökningsförfarandet, så vill man få det bästa möjliga. En orsak till problemet med GTS är 
att det inte finns någon kännedom bland allmänheten om vad detta är. Det har inget PR-värde 
i Sverige. Allmänheten vet inte heller vad SUB och SGB är. Eftersom svenska folket inte vet 
vad detta är, blir effekten i handeln låg. Det stimulerar inte och ger inget utrymme för att ta ut 
ett högre pris. 

 
Vidare menar Larsson att det i Sverige finns många olika märkningar, men vi har ingen 
tradition av skyddade beteckningar. Han anser att Livsmedelsverket eller något annat statligt 
organ skulle ha tagit på sig ansvaret för att informera allmänheten om detta. Han jämför SUB 
och SGB med nyckelhålet som är en märkning som Livsmedelsverket har ansvar för. I det 
fallet har Livsmedelsverket under en lång tid lagt stora resurser på att informera allmänheten 
och bygga upp kunskap om certifieringen. ”det har nötts in under många år, det är inte alls 
samma sak när det gäller ursprungsmärkningar, där har Livsmedelsverket inte satsat några 
resurser alls”. 

 
Larsson påpekar att SGB certifieringens främsta fördel för Svecia är att vi inte får någon 
konkurrerande import, eftersom SGB certifieringen har en stark legal effekt. På frågan om vad 
en större satsning på SUB och SGB certifiering skulle kunna innebära svarar han att exporten 
av svenska livsmedel skulle kunna gynnas eftersom certifieringen är känd i andra EU-länder. 
Han menar också att det inte bara är konsumenterna som borde få kunskap om SUB och SGB 
certifieringar. Det gäller i allra högsta grad också producenterna även i primärledet, de vet 
inte att det kan vara ett alternativ för den inhemska marknaden och för export.(Larsson 2010). 

Kan SUB och SGB vara ett verktyg för producenter, detaljhandeln och 
konsumenter i Sverige? 
 
Frågan om en eventuell nytta av ursprungsmärkning har visat sig vara komplex och omfattar 
många olika dimensioner. Vi väljer här därför att överlåta åt läsaren att fortsätta denna 
diskussion och koncentrerar oss på att fråga oss om ursprungsmärkning kan bidra till Sverige 
det Nya Matlandet?  
 
SUB och SGB kan i mångt och mycket ses som innovationer som kan hjälpa ett kollektiv av 
småskaliga producenter att differentiera sig på en marknad. I detta avseende kan SUB och 
SGB vara viktiga verktyg för tillväxt och kvalitet inom ramen för matlandsvisionens mål (3) 
förädlad mat, (4) matturism och (5) restaurangnäringen. Det kan också i viss mån bidra till att 
uppfylla mål (2) primärproduktion.7

                                                           
7 Det finns exempel i andra länder där små och stora producenter samverkar inom en certifiering  - nyttan inom 
sådana samarbeten är att de stora producenterna kan bidra med distributionskanaler och de små producenterna 
kan bidra med ett högkvalitativt livsmedel och utgöra grunden för produktens story-telling. 

 Det sistnämnda kräver dock en djupare analys. Också de 
konkreta målen om ökad lönsamhet, ökad kvalitet kan uppnås. Tillämpningen av främst SUB 
och SGB skulle kunna bidra till en ökad homogenisering genom att svenska producenter 
använder sig av samma standard som sina kollegor i Europa. Att fler svenska restauranger 
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skall få stjärnor i Guide Michelin är sannolikt något som kan underlättas genom att förstärka 
marknadspositionen och konkurrenskraften för svenska traditionella livsmedel. De 
presenterade studierna visar också att certifieringarna kan bidra till en ökning av antalet 
övernattningar på landsbygden – förutsatt att man inte enbart certifierar produkterna, utan 
också arbetar medvetet för att med gemensamma krafter använda certifieringarna i ett bredare 
perspektiv.  

 
Om Sverige i större omfattning skulle välja att satsa på SUB och SGB som verktyg för att 
uppnå målen i det Nya Matlandet krävs dock att vi också lär oss av de positiva och negativa 
erfarenheter som andra fall visar. I detta avseende kan det vara av värde att se problemet ur 
olika perspektiv. Det finns ett producentperspektiv, ett sekundärperspektiv och ett 
statligt/offentligt perspektiv. För producenterna består fördelarna av högre priser 
(prispremier), en stabil marknadsutveckling, tillgång till nyckelmarknader, ökad prestige för 
produkterna och om certifieringen stöttas av en regional utvecklingssatsning skapas 
reklamintäkter utan att generera några kostnader för producenterna. Finansieringen för själva 
certifieringen sker också genom EU-stöd. En ytterligare viktig fördel är att SUB och SGB ger 
ett mycket högt skydd mot otillbörlig användning av produktnamnet. För indirekta 
intressenter såsom turismföretag och restauranger är några av fördelarna att förekomsten av 
premiumlivsmedel som åtnjuter hög prestige kan bidra till att generera intäkter i form av fler 
restaurangbesök och ökade turismintäkter. För det statliga/offentliga perspektivet består 
fördelarna i att arbetstillfällen kan bevaras eller genereras, i de flesta fall också i att 
skatteintäkter kan genereras, samt att ökade turistströmningar till en region kommer att 
påverka ett stort antal verksamheter positivt. 
 
Nackdelarna visade sig vara betydligt mer heterogena och svåra att generalisera än fördelarna. 
För producenterna var några av nackdelarna att kostnaderna ökade och i några fall hade själva 
driften av certifieringen, med alla krav på självkontroll varit ett problem. Certifieringen kan 
leda till ökad administration, vilket kan vara ett problem för producenterna som behöver 
koncentrera sig på sin produktion. En ytterligare nackdel är att om konsumenterna inte känner 
till certifieringen blir det svårt att öka produktens värde och skapa högre vinster. Fallet Svecia 
exemplifierar detta på ett bra sätt. För de indirekta intressenterna är nackdelarna mer 
hypotetiska. Vid icke användning av SUB och SGB produkter går företagen miste om de 
potentiella intäkter som en gemensam satsning skulle kunna ge. För staten/offentliga sektorn 
kan certifieringen vara förenad med en del kostnader. Om kostnaderna för certifiering 
externaliseras av producenterna betyder det i praktiken att detta betalas via skattsedeln. Hur 
stora de allmänna kostnaderna är avgörs från fall till fall och frågan är om den gemensamma 
nyttan överstiger de gemensamma kostnaderna för certifiering. 
  
Genom rigiditeten och omfattningen i specificeringen av SUB och SGB finns det ett antal 
potentiella allmänna fördelar som är svåra att kvantifiera. Några av dessa är bidraget till att 
stärka en regions anseende och prestige, ett bevarande av biologisk mångfald bland annat 
genom extensiv betesdrift, att garantera bevarandet av kulturarv, samt att bidra till att 
bibehålla öppna marker och därmed minska riskerna för skogsbränder.   
 
Till slut kvarstår en av de frågor vi ställde i början: Kan SUB, SGB och GTS bidra till att 
uppnå visionen om Sverige det Nya Matlandet? Svaret på denna fråga är att samtliga tidigare 
studier pekar på en rad fördelar med certifieringen, detta gäller i synnerhet SUB och SGB, 
däremot visade sig GTS sakna ett värde för producenterna och är därför inte av intresse. SUB 
och SGB skulle i sammanhanget kunna ge ett viktigt bidrag för att uppfylla strategin 
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matlandet, bland annat genom skapandet av galjonsprodukter som kan användas i regional 
marknadsföring.  
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