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”Ända från början av den moderna epokens utveckling har de 
moderna institutionernas dynamik stimulerat och i viss mån burits 
fram av föreställningar om människans emancipation.” 
 
Giddens, Anthony, Modernitet och självidentitet: Självet och samhället i den senmoderna epoken (Uddevalla 2005), s. 248. 
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1. Sammanfattning 
 

Uppsatsen har gjort gällande att det som serveras oss ”på silverfat” är lätt att ta för givet. 
Det är definitivt enklare än att själv behöva reflektera kring varför detta sker. Dock, i den 
här uppsatsen har just detta ägt rum. Det har reflekterats kring hur sociala och politiska 
konstruktioner skapar och upprätthåller omedvetna konsumtionsmönster bland samhällets 
invånare. Dessa visar sig upprätthållas av staten, producenter och konsumenter i symbios, 
ofta via medialt uppblåsta påfund varvid det bland annat har nämnts den så kallade Galna 
ko-sjukan. Dessa sociala konstruktioner framhålls som viktiga för modernismens 
utveckling, till och med så betydelsefulla att de här kallas historiskt skapande i sin natur. 

Datummärkningen anses vara en av dessa konstruktioner, eller vad som här kallas 
för social praktik, ett ”marknadsföringssystem” som i enighet med metodiken, förstås 
som mycket influerande för de samhällen som låter sig representeras av Sverige och 
övriga västvärlden. I dessa samhällen liknas nämligen konsumtionen med en nationernas 
puls varpå den därmed är en förutsättning för de politiska och ekonomiska mål som finns 
stadgade och som staten främjar. I aktuell studie har kopplingar bland annat gjorts till den 
svenska säkerhetspolitiken samt innebörden av det som Mary Douglas och/eller Ulrich 
Beck beskriver som ”risksamhället”. 

Den kritiska teorin och det hermeneutiska förhållningssättet vilket här har 
anammats visar på hur ovanstående resonemang gör sig gällande i en sorts dold illusion 
framställd oss konsumenter. Placerad centralt i samhället är den inbjudande för alla att ta 
del av, snarare omedvetet än medvetet. Datummärkningen, vilken är en del av denna 
illusion, låter sig upptas i våra sinnen och manipulerar oss till att snabbare konsumera 
livsmedel. Detta, en realitet som ur ett marknadsföringsmässigt perspektiv resulterar i en 
förhöjd efterfrågan. 

Denna manipulation, dold i illusionens dimma, resulterar dessutom i ett 
förslappande av befolkningen där det egna kritiska tänkandet och sinnelaget underkastas 
marknadsföringssystemets hegemoni. 
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2. Inledning 
 

Cajsa Warg använde aldrig uttrycket “man tager vad man haver” i sin berömda kokbok 
från 1700-talet, men ändå förknippar de flesta den meningen med henne. Hur kan något 
falskt framstå korrekt när det kommer till att beskriva till exempel vad någon sagt eller 
hur någonting egentligen är? Tolkningen visar sig vara avgörande; en vidareutveckling av 
uttrycket ovan är att man tager vad man haver, och när man haver allt, ja då byter man ut. 
Vem sa nu detta? Inte var det Cajsa Warg i alla fall, för hon levde i en tid som inte 
präglades av överkonsumtion, tidig död till följd av fetma och stressrelaterade 
folkhälsoproblem. 
 
 
 
2.1. Bakgrund/problematisering 
Informationssamhället utsätter dagligen oss konsumenter för påtryckningar av många de 
slag i syfte att få oss att agera i olika handlingsmönster, bland annat gällande vår 
konsumtion av livsmedel. En i dagsläget vanlig modell för att styra människor i dessa 
mönster är marknadsföring.1 Marknadsföringen har fått en central plats i vårt samhälles 
maskineri och bidrar i en kommunikationsprocess varje dag till hur vi tycker och tänker 
både direkt via utsända signaler och indirekt via normer och värderingar om hur vi bör 
leva.2 
 
 
 
2.1.1. En historisk utveckling utan dess like 

Trots att de senaste decennierna inneburit en utveckling av informationsteknologin utan 
dess like lades ändå grunden för denna utveckling under 1800- och 1900-talen som 
helhet. Seklen karaktäriserats av teknologiska framsteg vilka banade vägen för 
informationssamhället. Och medan övriga Europa, och stora delar av världen, under 
1900-talets mitt låg i spillror besparades vi i Sverige från välfärdsdegradering till följd av 
vår “neutralitet” under det senaste världskriget.3 

I en utveckling partipolitiskt dominerad av socialdemokratin har P.A. Hanssons 
folkhem kommit att representera en kärleksförklaring till individens trygghet och 
välstånd i det svenska samhället, eller som ledarskribent Barbro Hedvall uttryckte sig 
nyligen i Dagens Nyheter: i utvecklingen ”...började parti och statsmakt att växa ihop.”4. 
Likväl som det går att se fördelar med det här kan man ur en annan aspekt se mer 
negativa, bakomliggande effekter från denna utveckling. 

Det är en aspekt som målar en helt annan bild av samhället idag, ett samhälle som 
inte endast är knutet till Sverige utan som idag till följd av globaliseringen även kan 

                                                 
1 Svederberg, Eva, Tänkande bakom val och användning av livsmedel (Lund 1997), s. 19. 
2 Holm, Olof, Strategisk marknadskommunikation – teorier och metoder (Kristianstad 2004), ss. 11-12, 29. 
3 Ibid. s. 21 ff. 
4 Hedvall, Barbro ”Makten borde skiftas”, Dagens Nyheter 16/8 2006. 
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appliceras på västvärlden i övrigt. Det är bilden av ett samhälle där utvecklingen av 
marknadsekonomin och samhället har kommit till en punkt då det mesta, av 
nationalstaten, syftas till att vara reglerat och kontrollerat.5 Detta betyder samtidigt att vi 
konsumenter ofta utan att tveka blint följer den vägledning som tillhandahålls oss från 
institutionellt håll. Eller som samhällsteoretikern Anthony Giddens uttrycker det: 
 
 

Moderna institutioner representerar emellertid inte bara extensionala 
förändringar: moderniteten förändrar i grunden det vardagliga sociala livets 
karaktär och påverkar de mest personliga aspekterna av vår erfarenhet.6 

 
 
 
2.1.2. Instruktioner från ”ovan” 

I kontrast till den allt mer komplexa vardagen kräver samtidigt invånarna ett 
tillhandahållande av information. Bländade av ovisshet tillhandahålls vi konsumenter 
detta av samhället, en ”välfärdens instruktionsbok” i abstrakt mening för vad vi skall göra 
och hur. Vi konsumenter ”läser” och tar till oss, utan att leta referenser i 
källförteckningen. Konsekvenserna på det sociala livet är påtagliga varvid vi kan tala om 
en social praktik som dominerar det individuella, kritiska tänkandet. Paragraferna i denna 
”instruktionsbok” vilar på resonemang som talar om säkerhet samt individens och 
samhällets “bästa”.7 Det kan till exempel handla om att vi måste bära cykelhjälm när vi 
cyklar, ha bilbälte när vi åker bil eller att gångtrafikanter har företräde vid 
övergångställen. I takt med att dessa resonemang statsfästs i våra sinnens städer följer att 
de med tiden tas som givna av invånarna som ”fostras” till att själva sluta resonera i 
termer av sunt förnuft. Hur bra är egentligen detta “dumförklarande” av befolkningen? 
David Eberhard, psykiatriker vid S: t Görans sjukhus, anser följande i Dagens Nyheter: 
 
 

Vad ska till exempel hända med den generation ungdomar som i Sverige nu lär 
sig att det bara är att gå rakt ut i trafiken vid ett markerat övergångställe? De blir 
förmodligen ihjälkörda direkt om de åker utomlands.8 

 
 
Precis på samma sätt som ungdomarna i ovanstående citat går det att hävda att samhället 
blir ihjälkört av regler och byråkrati då nya generationer ”föds upp” inom dessa 
”välfärdspåfund”. 

Denna  ”instruktionsbok” innehåller förövrigt information om hur och vad vi bör 
äta. Historiskt handlar det om ett effektiviserande av marknadsekonomin vilket började 
med industrialiseringen under 1800-talet. I takt med utvecklingen mot dagens samhälle 
krävde utvecklingen i sig en förändring av produktion, tillverkning och försäljning. 
Sociologen Charlotta Ljungberg vid Lunds Universitet beskriver det som att vi gick från 

                                                 
5 Holm (2004), s. 46. 
6 Giddens (2005), s. 9. 
7 Det legitimeras i termer av att de samhällsekonomiska kostnaderna överstiger individens. 
8 Barkman, Clas ”Doktorn ordinerar risker i lagom dos”, Dagens Nyheter 30/7 2006. 
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ett traditionellt livsmedelssystem som betonar överlevnad till ett modernt som handlar om 
utbudsöverskott och överkonsumtion.9 
 
 
 
2.1.3. Ett nytt livsmedelssystem 

I det traditionella livsmedelssystemet, primärt uppbyggt av agrarsamhället kunde utbudet 
av föda variera kraftigt under årstiderna. Industrialiseringen möjliggjorde för det moderna 
livsmedelssystemet att växa fram då folk övergav jordbruket och flyttade till städerna. 
Folk lämnade därmed de gamla självförsörjande anorna och blev lönearbetare. Som en 
följd av detta kom den allt mer tilltagande efterfrågan på livsmedel att öka trycket på 
produktionsmetoderna.10 

Maten paketeras idag i förslutna förpackningar vilka omöjliggör fysisk kontakt 
med innehållet. Syftet må vara diversifierat och bland annat handla om hygien och ett 
underlättande av transporter samt försäljning, men baksidan är att det inte längre går att 
lukta på mjölken i affären för att känna om den är drickbar eller att se på det förpackade 
smöret för att avgöra om det är färskt. Häri finner vi bakgrunden till datummärkningens 
uppkomst; utan den skulle den moderna livsmedelsindustrin inte fungera. 

Innan 1971 hade vi en livsmedelslagstiftning grundad i 1951 års 
livsmedelsstadga. Vi hade vid tiden då denna tillkom i Sverige knappt hört talas om 
kylskåp varpå folk inte kunde förvara färskvaror som till exempel mjölk hemma. Man var 
tvungen att handla dessa varor från dag till dag i butiker som, innan snabbköpens 
intågande på 60- och 70-talen, karaktäriserades av handel över disk och framför allt av 
manuell service. I dessa tider fanns helt enkelt inget behov av en märkning som talade om 
hur länge produkterna kunde förvaras hemma. Sunt förnuft talade för sig självt i detta, 
traditionella livsmedelssystem. 

1951 års stadga innehöll ingenting om datummärkning men dock en viss typ av 
reglering gällande kvalitén på saluförda livsmedel.11 
 
 

Vara får icke saluhållas såsom livsmedel eller överlämnas till annan för att 
användas såsom livsmedel, om varan till följd av förskämning, förorening, 
felaktig beredning eller annan orsak kan antagas vara skadlig att förtära eller 
eljest otjänlig till människoföda...12 

 
  
Tjugo år senare, 1971 förde staten en diskussion som vilade på grundantagandet, vilket 
ovan har diskuterats, om en historisk utveckling utan dess like som under den korta tiden 
av ett par decennium nu ställde stora, nya krav på livsmedelsregleringen. I en proposition 
från 1971 föreslås en helt ny livsmedelslag för att ersätta 1951 års stadga. 
 

                                                 
9 Ljungberg, Charlotta, Bra mat och dåliga varor: Om förtroendefulla relationer och oroliga reaktioner på 
livsmedelsmarknaden (Lund 2001), ss. 34-38. 
10 Ibid. s. 35. 
11 Svensk författningssamling för 1951 II: Nr. 481-837 (Stockholm 1952), s. 2069. 
12 Ibid. s. 2062. 
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Inom livsmedelsindustrin har man mer och mer gått över från manuell betjäning 
över disk till självbetjäning huvudsakligen av färdigpackade varor.13  

 
Vidare menar man i propositionen att det sammantaget går att se på saken som att 
utvecklingen inom produktion och distribution på livsmedelsområdet kan hänföras till 
diversifierade orsaker. Till exempel en stävan efter att minska det manuella arbetet och 
konsumtionsvanornas förändring till följd av den fortgående industrialiseringen samt en 
tilltagande urbanisering. Men även ny teknik såsom djupfrysnings- och 
konserveringsmetoder nämns i sammanhanget.14 
 Alla hade numer, till skillnad från 1951, ett kylskåp och till och med en frys och 
därmed möjligheten att långtidsförvara mat hemma. Detta i kombination med den 
manuella servicens bortgång och snabbköpens intåg ledde till att nya behov hade uppstått 
rörande märkningen av livsmedlen.15 

Propositionen från 1971 insåg detta behov som uppstått av bland annat en 
datummärkning i form av en beräknad hållbarhetstid.16 För att organisera genomförandet 
av alla dessa förändringar, och för att på sikt kontrollera att lagstiftningen, bland annat 
datummärkningen, följdes instiftade man året efter propositionen Livsmedelsverket i en 
sammanslagning av Statens institut för folkhälsan, delar av den kungliga 
veterinärstyrelsen och den enhet vid Kommerskollegium som ansvarade för 
livsmedelstillsatser.17 

1971 såg principerna för märkningen lite annorlunda ut, vilket jag återkommer 
till, men idag finns det översiktligt kategoriserat två olika utföranden gällande 
datummärkning av livsmedel. Den första typen är den så kallade ”bäst före”- märkningen 
som syftar till att beskriva produktens minsta hållbarhetstid under optimala förhållanden. 
Den andra typen gäller för de livsmedel som ur mikrobiologisk synpunkt anses väldigt 
lättfördärvliga, varvid märkningen syftar till ”sista förbrukningsdag”. Utöver dessa två 
märkningsprinciper finns även en tredje och en fjärde form av datummärkning, 
tillverkningsdag respektive förpackningsdag. Dessa klassas dock inte i lagstiftningen som 
tillräckliga varvid de endast får användas i kombination med någon av de övriga.18 
 Den legala grunden för livsmedelslagstiftningen vari datummärkningen regleras 
återfinns idag i svensk författningssamling vilken i dagsläget är tungt influerad av vad 
som bestäms i EU som helhet.19 Livsmedelslagstiftningen bygger i huvudsak på två 
principer. Konkurrensverket (f.d. Statens Pris och Kartellnämnd) analyserar principerna 
som dels det hygieniska syftet (att skydda oss konsumenter från dåliga varor) dels det 

                                                 
13 Riksdagen 1971, Proposition nr. 61-76 (Stockholm 1971), s. 20. 
14 Ibid. ss. 20 ff. 
15 Resonemanget får stöd av Birgitta Lund, avdelningschef på Livsmedelsverket, som jag samtalat med 
över telefon under vecka 33 2006. Telefon 018 - 17 55 00. 
16 Riksdagen 1971, Proposition nr. 61-76 (Stockholm 1971), s. 3. 
17 Livsmedelsverket, http://www.slv.se/templates/SLV_Page.aspx?id=15228, 2006-08-20, kl. 15:00. 
18 EU direktiv: 2000/13/EG av den 20 mars 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om 
märkning och presentation av livsmedel samt om reklam för livsmedel, 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=SV&numdoc=3200
0L0013&model=guichett, 2006-08-06, 14:00. Angående LIVSFS se Livsmedelsverkets föreskrifter 
om märkning och presentation av livsmedel, LIVSFS 2004:27. 
19 Livsmedelsverket, http://www.slv.se/templates/SLV_Page.aspx?id=1858, 2006-08-06, 14:08. 
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ekonomiska syftet ”... som avser att främst i konsumenternas intresse försöka garantera 
att tillverkningen och handeln med livsmedel tillgår på ett hederligt sätt...”20. 

Om man slår i en ordbok på begreppet ”välfärd” får man, om allt är som sig bör, 
upp en definition beskrivandes något i stil med personligt välbefinnande. Välfärdspolitik, 
således, syftar till att medborgarna i samhället skall ”ha det bra”. Om detta kopplas till 
datummärkningen och det som ovan framställts så går det lätt att konstatera att 
utvecklingen mot en bättre välfärd innebar en ny typ av livsmedelsindustri som i sin tur 
krävde en datummärkning av produkterna. Datummärkningen kan ursprungligen därmed 
strikt kopplas ihop med välfärd i syfte att skydda konsumenterna. Och det råder inget 
tvivel om att denna ”välfärd” knuten till livsmedelskonsumtionen är något viktigt och 
påtagligt för folket. 
 
 
 
2.1.4. Datummärkningen och konsumenterna 

I en marknadsundersökning av Nordiska Ministerrådet21 från 2001 framgår att 
datummärkningen, vid sidan av priset och smaken klassas som den information vilken 
betyder mest för de nordiska konsumenterna vid inhandlande av produkter och kan 
därmed tolkas som väldigt avgörande för konsumtionen.22 

Datummärkningen är alltså oerhört viktig för oss konsumenter, och särskilt för de 
generationer vilka vuxit upp i dess samtid och därmed näst intill indoktrinerats i dess 
filosofiska existensberättigande, något jag återkommer till. Överlag drar märkningen till 
sig uppmärksamhet samtidigt som den riktar uppmärksamhet i något som kan klassas 
som riskteori. Mer om det senare. 

Visst påvisar ibland opinionen (och diskursen överlag) att mat i onödan slängs i 
soptunnan på grund av datummärkningen, men sällan ifrågasätts varför detta sker och än 
mer intressant, varför detta fortsätter att ske. Återigen framgår den blinda acceptansen för 
det som “institutionaliserats” i samhället. TV4-reportern Bo Holmström gjorde 
exempelvis under våren 2006 ett reportage om svinnet till följd av bäst före- märkningen. 
Där konstaterades att de svenska hushållen varje år kastar 900 000 ton mat och butikerna 
250 000 ton, endast på grund av datummärkningen.23 Holmström får dessutom stöd i sina 
resonemang av Sveriges konsumenter i samverkan (SKIS) som är en oberoende 
organisation i livsmedelsindustrin utan inflytande vare sig från handeln, producenterna 
eller partipolitiken.24 

                                                 
20 Statens Pris och Kartellnämnd, Regleringar inom livsmedelsområdet: kartläggning och analys 
(Stockholm 1987), s. 64. 
21 Sedan många år har de nordiska länderna haft ett nära samarbete på livsmedelsområdet inom ramen för 
Nordiska Ministerrådet (Nordic Council of Ministers). Detta tar främst sikte på frågor om 
livsmedelskontroll, toxikologi, mikrobiologi, näring och lagstiftning. Se vidare 
http://www.slv.se/templates/SLV_Page.aspx?id=2808. 
22 Nordic Council of Ministers, TemaNord 2001:573, Food Labeling: Nordic Consumers’ Proposals for 
Improvements (Köpenhamn 2001), ss. 23-24, 28-29. Se även: Jörgensen, Christian, Livsmedelsekonomiska 
institutet, Prisbildning och efterfrågan på ekologiska livsmedel (Rapport 2001: 1), (Lund 2001), s. 49. 
23 TV4 och Bo Holmström 2006, http://www.tv4.se/nyheter/463256.html, 2006-08-08, 09:00. 
24 Sveriges konsumenter i samverkan, http://www.konsumentsamverkan.se/, 2006-08-08, 09:00. 
Kontaktperson Bengt Ingerstam, telefon 0495-498 34. 
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Butikerna må referera till verksamhetsprinciper, lagar och förordningar som 
förbjuder mat att säljas om datummärkningen passerats. Men vad sker i hemmen? Hur 
förmår konsumenterna att bemöta den utveckling som resulterat i dagens moderna 
livsmedelssystem? Befruktad av industrialiseringen, född i utvecklingen därefter och närd 
av välfärdsstaten innebär idag datummärkningen ur ett samhällsekonomiskt perspektiv 
enorma kostnader och följder. Dessa betalas i det globala samhället av de som för dagen 
inte finner mat för att överleva, i folkhemmen här i väst i brist på kunskap och förståelse 
och analyseras här som en dold migrän i huvudet på nationerna. 

Med ett utbud som överstiger efterfrågan och som därmed mer än ”passerat” 
målet om jämvikt på en fri marknad är ett påstående att det ur en producentaspekt behövs 
åtgärder för att bibehålla efterfrågan och tillväxt på marknaden. Vi kan kalla det en sorts 
konsumtionsstimuli syftande till att manipulera efterfrågan till nivåer som egentligen är 
för höga men som med tiden av samhället uppfattas som “normala” då vi konsumenter 
anpassar oss. Vi människor är, vårt ofta svaga sinnelag till trots, väldigt anpassningsbara 
varelser. Följderna av detta faktum visar sig bland annat i nutidens stora 
folkhälsoproblem, fetman. 

Ljungberg ser i utvecklingen under 1900-talet hur människors bedömning av mat 
förändrats och hur dessa åsikter nu för tiden inte enbart grundar sig i personliga 
erfarenheter från konsumtion av specifika livsmedel utan likväl, om inte i större 
utsträckning, av information och reklam från offentligt håll.25 Jacob Östberg vid 
Stockholms Universitet kritiserar i sin avhandling från 2003 detta överflöd av 
information och menar att själva tillväxten av information syftandes till att få oss 
konsumenter att uppleva ökad kontroll övergår till motsatsen där människor istället 
upplever förvirring och en känsla av att inte ha kontroll över sin konsumtion.26 

Jag menar att datummärkningen är en del av detta potpurri av inverkan på oss 
konsumenter i den omvärld som kallas informationssamhället. 
 
 
 
2.2. Syfte 
 
 

Kritisk medvetenhet kan bidraga till att arrangemang, mål, procedurer, reformer, 
styrning och idéer får en mera ’positiv’ riktning.27 

 
 

Genom ovanstående citat legitimeras på ett klart och tydligt sätt studier av denna 
karaktär. I den här uppsatsen driver jag en tes om att datummärkningen utgör en faktor i 
ett mer omfattande “marknadsföringssystem” vilket dagligen förmår människor att 
omedvetet konsumera utöver sina egentliga behov. Detta leder till en ökad efterfrågan 

                                                 
25 Ljungberg (2001), s. 12. 
26 Östberg, Jacob, What’s eating the eater?: Perspectives on the everyday anxiety of food consumption in 
late modernity (Lund 2003), s.11. 
27 Alvesson, Mats och Sköldberg, Kaj, Tolkning och reflektion: Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod 
(Lund 1994), ss. 199-200. 
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vilken bättre passar med det utbud som i vårt västerländska samhälle karaktäriseras av 
överflöd och produktionsöverskott. 

I problematiseringen diskuterades hur ett behov av datummärkningen uppstod 
som en följd av den samhällsutveckling vi kan skåda i modern tid28. Oavsett bakgrunden 
till detta behov finns det en problematik knuten därtill vilken ur ett kritiskt perspektiv 
konkretiseras/avgränsas i ovanstående tes. Och likt det titeln skvallrar om syftar 
uppsatsen således till att belysa och klargöra denna problematik för att förstå 
datummärkningen i sitt sammanhang. 
 
 
 
2.3. Frågeställningar 
Uppsatsen drivs av ovanstående tes vilken alltså är ett påstående att datummärkningen 
kan analyseras som en del av ett mer omfattande “marknadsföringssystem” för 
livsmedlen. I detta system ingår massor av faktorer som alla har gemensamt att de 
påverkar oss konsumenter i vårt beteende. Detta operationaliseras till nedanstående två 
forskningsfrågor. 
 I min reflektion kring ovanstående krävs framför allt en förförståelse om vad det är 
som tvingat fram datummärkningen, varför den existerar och hur den upprätthålls som 
princip i samhället och inom livsmedelsindustrin. 
 
 
 # På vilka grunder vilar datummärkningens existensberättigande? 
 
 
Därtill vill jag slutligen beskriva hur datummärkningen ur ett systemteoretiskt perspektiv, 
utefter redogörelsen av svaret på ovanstående frågeställning, kan tolkas som ett medel 
som marknadsför livsmedlen. Och hur detta resulterar i en högre efterfrågan på 
marknaden. 
 
 
 # Hur bidrar datummärkningen till en intensifierad efterfrågan på livsmedel? 
 
 
Syftet uppnås genom att ur en samhällsekonomisk aspekt dels belysa datummärkningen 
ur sin historiska kontext dels ur vad som kan liknas med ett marknadsföringsperspektiv; 
helheten som därmed framträder är en kritisk medvetenhet kring en till synes 
osynliggjord problematik vilken berör hela samhället. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
28 Med modern tid avses 1800- och 1900-tal. 
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2.4. Perspektiv och metod 
Studien syftar till att utefter ett systemteoretiskt perspektiv förstå olika sammanhang i 
den värld vi lever i. Eller närmare bestämt, de sammanhang som datummärkningen 
existerar i. Systemteori tillämpas när orsak-verkan-samband inte är tillräckliga, där 
förståelsen endast kan framgå av helheten och där det finns flera samverkande orsaker 
som leder till synergi.29 Uppsatsen ämnar genom generalisering att rikta 
uppmärksamheten åt datummärkningen för att placera in den i denna större helhet. För att 
detta skall vara möjligt, för att pusselbiten skall passa måste samband mellan dolda 
fenomen i samhället framgå. Den presenterade tesen blir mitt förhållningssätt till tolkad 
fakta då jag försöker att få dessa att framträda. 
 När jag ovan diskuterat datummärkningen som ett marknadsföringssystem är det 
just ur ett teoretiskt perspektiv. Marknadsföringssystemet är en social praktik, en från 
författarens sida politisk och kulturell förställning om verkligheten samtidigt som den 
från en samhällig aspekt är en social konstruktion. Dessa är helt eller delvis historiskt 
skapade,30 det vill säga det är alltså inte något som någon enskild individ eller 
organisation skapat för att tillämpa i samhället. Däremot upprätthålls det av samhället: 
det skall begreppsmässigt ses som en historisk produkt av samhället, för samhället. 
Sprungen ur 1900-talets pumpande ådror står det idag som ett fristående väsen vakandes 
över nationernas puls, konsumtionen. 

Ställningstagandet är alltså att efterfrågan på livsmedel egentligen borde vara 
mindre om vi konsumenter inte dagligen influerades av detta system vars helhet 
existensberättigar datummärkningen och manipulerar oss konsumenter in i en sorts 
illusionens dimma. 

Ofta sedd som empirismens grundare framhävde Bacon31 vikten av sina 
gyckelbilder i samband med synen på vetenskaplig metod. Här, i denna studie, är empirin 
åsidosatt tolkningen varvid samtida Descartes för studien är mer relevant då han i sin 
avhandling om vetenskaplig metod år 1637 istället betonade vikten av att förhålla sig 
kritisk till sin omvärld ty något kanske lurar oss alla att uppfatta saker och ting på ett 
felaktigt sätt.32 Har kvadraten till exempel fyra sidor eller är det endast en föreställning 
och en förvrängd verklighet, en illusion? Alvesson och Sköldberg talar i sin tur några 
hundra år senare i ordalag som är en vidareutveckling av denna idé, något som i sig inte 
är så konstigt då de flesta idéer strömmar från antiken via Aristoteles till kyrkan och 
medeltida filosofer, i sin tur vidare till Descartes och framåt till Hume, Nietzsche och 
många andra. Kvalitativ metod ses av Alvesson och Sköldberg som en tolkning av 
tolkningen, det vill säga reflektion.33 Aktuellt för denna studie är Descartes tankar om det 
kritiska förhållningssättet fast i modern tappning a la de resonemang som bland andra 
Alvesson och Sköldbergs driver. 

Tolkningen i sig får stå i centrum för studien varvid empirin placeras något 
åsidosatt. Detta leder till att stor vikt sätts till en kontinuerlig medvetenhet av teoretiska 
                                                 
29 Berlin, Johanna, ”Tänk på miljön – Ät upp maten!”, Mat för livet – om framtidens livsmedel, (Eskilstuna 
2005), ss. 62-63. 
30 Alvesson och Sköldberg menar att sociala konstruktioner helt eller delvis är historiskt skapade. Se vidare 
Alvesson & Sköldberg (1994), s. 176. 
31 Francis Bacon, 1561-1626. 
32 Descartes, René, Valda skrifter (Danmark 1998), s. 27 ff. 
33 Alvesson & Sköldberg (1994), ss. 12-13. 
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antaganden likväl som den språkliga framställningen.34 Detta betyder att analysen kretsar 
kring ett konstant uppmärksammande av den teori som driver uppsatsen, men därmed 
inte sagt att empirisk kunskap inte kommer att användas. Det finns redan insamlad data i 
undersökningar från bland annat statligt håll vilka här används som underlag i 
reflektionen och tolkningen. Siffror anses här inte vara absoluta och representativa för 
den allt för komplexa verkligheten, de används i reflektionen och syftar till att legitimera 
resonemangen. Inga teorier och modeller kan fristående beskriva verkligheten så att alla 
tvivel om en motsats tvättas bort, däremot kan de nyttjas i tolkningen som en viktig 
beståndsdel i processen. Detta, min ståndpunkt är det inre väsen vilken driver uppsatsen. 
Kunskapen därifrån nyttjas och tolkas för att minska tvivel och kritik. Likt Sokrates, via 
det som eftervärlden kallar maieutik, ”förlöste” kunskapen hos sina dialogrivaler inifrån 
vill jag här frambringa insikt hos läsaren om någonting dolt under ytan. 

Metoden grundar sig alltså i en kritisk teori om samhället och människan och hur 
sociala fenomen likt livsmedelskonsumtionen är konstruerad. Med samhället menas här 
konsumenterna som en grupp, näringslivet, staten respektive andra, överstatliga organ. 
Datummärkningen avgränsas inte här till ett enskilt fenomen bland dessa aktörer utan 
tolkningen, vilken är avgörande, relateras till kombinationen totalitet/subjektivitet.35 
Descartes, precis som Alvesson och Sköldberg beskriver hur innebörden av detta 
förhållningssätt (kritisk teori) främst handlar om att ”... riva bort illusioner...”36 och 
reflektera fram en sanning. Men då ingen kunskap/sanning är objektiv måste 
subjektiviteten sättas i förhållande till totaliteten. Resultatet eller förhållandet till fakta 
blir inifrån en social och politisk konstruktion vilandes på mina egna preferenser, 
analyserade i sitt historiska sammanhang för att på så sätt legitimeras utåt i en sorts 
“sanningen är vad sanningen blir”. 

En av vår tids främsta intellektuella gestalter, Edward W. Said beskriver detta i 
ordalag av Antonio Gramsci37: 
 
 

Utgångspunkten för en omsorgsfull kritik är medvetenheten om vad man själv 
verkligen är och det är ett ’känn dig själv’ som produkt av en historisk process 
fram till dagens dato vilken inom dig har avlagrat ett oändligt antal spår utan att 
lämna någon inventarieförteckning.38 

 
 
Som kanske börjar framgå hänger allt ihop: det som här i sammanhangen diskuteras och 
reflekteras kring samt det sätt som det framställs. Det ena bidrar till det andra varvid mina 
egna personliga resonemang och funderingar om det moderna samhället, det vi lever i, 
hänger ihop med de konstruktioner som där har alstrats, utvecklats och 
institutionaliserats. Eller som Giddens uttrycker det: 
 
 

                                                 
34 Ibid. 
35 Ibid. s. 200. 
36 Ibid. s. 15. Descartes (1998), s. 27 ff. 
37 Antonio Gramsci 1891-1937. 
38 Said, Edward W., Orientalism (Danmark 2004), s. 94. 
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Den övergripande betoningen ligger på framväxten av nya 
självidentitetsmekanismer, vilka är formade av – och även formar – 
modernitetens institutioner. [...] Genom att individerna skapar sin självidentitet 
bidrar de till och rentutav skapar de sociala påverkningar, som är globala till sina 
konsekvenser...39 

 
 
Även Richard Sotto vid Stockholms Universitet resonerar djupgående kring 
subjektivitet/objektivitet i förhållande till vad kunskap idag betyder i västerländsk 
filosofi. Sotto förespråkar även han, och grundar sina resonemang bland annat på, den 
Cartesianska40 filosofin och hävdar att kunskap hos människan idag inte längre är ett med 
våra sinnen utan snarare ett med diskurser, uppbyggda kring den västerländska, 
teknologiska vetenskapen. Således är vi västerländska människor endast bärare av 
vetenskapliga diskurser snarare än “ett” med kunskapen.41 

Som framgår ur diskussionen är metodiken i grunden hermeneutisk och 
kunskapen vetenskaplig rationalitet ur diskursen, kanaliserad via mina personliga 
reflektioner in till att passa en mer irrationell omvärld än den som en positivistisk, 
teoribaserad metodik kan beskriva. Det handlar om att förstå. Men för att förstå måste 
sammanhangen framgå, det vill säga till viss del förklaras. Detta sker dock här 
underordnat förståelsen, i termer av reflektion. Och mer precist av resonemang som, i 
ordalag av historikern Knut Kjeldstadli, hävdar intention,42 det vill säga att 
datummärkningen föregås av ett syfte, en avsikt. Resonemangen tillämpar teori i 
tolkningen, i samband med sin kontext som här vilar på det historiska sammanhanget; 
samhället har vuxit fram och utvecklats successivt till vad det är idag. Det handlar om att 
utefter detta påstående framhäva dolda samband, där kritisk teori vilken ofta benämns 
kritisk hermeneutik utgör själva verktyget.43 Någon absolut sanning utefter teoretiska 
resonemang existerar inte utan teoretiska antaganden blir endast ett av flera medel i det 
via författaren kanaliserade kunskapsflödet. 

Oavsett politisk ståndpunkt erkänner den kritiska teorin ett antagande om att även 
goda idéer, då de institutionaliseras i samhället, helt eller delvis kan slå över i sin 
motsats.44 Precis som för Descartes förvandlas tvivlet till en väsentlig del av metoden,45 
varpå datummärkningen hermeneutiskt analyseras. En förståendeingivande kontext 
framgår i processen; den omslutande helhet där konsumtionen påverkas av vad som antas 
vara ett marknadsföringsmässigt system vari datummärkningen ingår. 
 
 
 
 
 

                                                 
39 Giddens (2005), s. 10. 
40 Cartesius är Descartes namn på latin. 
41 Sotto, Richard, Man Without Knowledge: Actors and Spectators in Organizations (Täby 1990), s. 37. 
42 Kjeldstadli, Knut, Det förflutna är inte vad det en gång var (Lund 1998), s. 125. 
43 Alvesson & Sköldberg (1994), s. 176. 
44 Ibid. s. 199. 
45 Nordin, Svante, Filosofins historia (Lund 2003), s. 278. 
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3. Emanciperad välfärd 
 
 
3.1. Datummärkningen som förekomst 
På vilka grunder vilar datummärkningens existensberättigande? 
 
 
 
3.1.1. Förekomsten och dess upprätthållande 
 
 

Livsmedelslagstiftningen är i princip reglerad på EU-nivå och därmed gemensam 
för hela EU. Sverige kan inte reglera livsmedelshanteringen på egen hand utan 
gör det i samarbete med andra medlemsstater. Livsmedelsverket deltar i detta 
arbete. 
 
De flesta beslutade EU-reglerna införs i föreskrifter. Dessa publiceras i verkets 
egen författningssamling, LIVSFS (tidigare SLVFS).46 

 
 

Den svenska regeringen ändrade hösten 1981 bestämmelserna för datummärkningen 
vilket innebar att vi gick från att tidigare under 70-talet endast ha haft en sista 
förbrukningsdag tryckt på produkterna till ett system enligt ovan. Bakgrunden till beslutet 
var ett statligt erkännande ”... att ingen vara uppvisar en kvalitativ utveckling som kan 
beskrivas som ’sudden death’...”47. Det var förövrigt en åsikt som FN-organen FAO 
respektive WHO enats om i en internationell rekommendation.48 
 Staten hade nu givit konsumenterna mer information att tillgå om varorna i 
handeln. Syftet var, enligt dem själva, att inbringa en mer sanningsenlig bild av varornas 
kvalitativa utveckling.49 Detta innebar dock samtidigt att människors relation till varor, i 
det här fallet livsmedel blev än mer komplex och än mer förvirrande då maten 
kategoriserades upp i två fält. Det ena med mat som blir otjänlig som människoföda över 
en natt (sista förbrukningsdag) och det andra med mat som blir “mindre bra” över en natt 
(bäst före). Tolkningen blir här avgörande då kategoriseringen kan tolkas annorlunda från 
individ till individ och osäkerheten kring vad som egentligen gäller, hur och varför blir 
mer påtaglig i konsumtionen. 

Ljungberg menar att kritiken och osäkerheten kring riskförknippade fenomen, den 
i samhället så utbredda ångesten av att man aldrig är riktigt säker, i själva verket fungerar 
som en förutsättning för tillit, i det här fallet för systemet vari datummärkningen ingår. 
Hon exemplifierar och diskuterar marknadsföringen av vissa livsmedel såsom kritiskt 

                                                 
46 Livsmedelsverket, http://www.slv.se/templates/SLV_Page.aspx?id=1858, 2006-08-06, 14:08. 
47 Statens Pris och Kartellnämnds utredningsserie, tredje byrån, Ny datummärkning av livsmedel: 
ekonomiska konsekvenser (Stockholm 1983), s. 3. 
48 Ibid. ss. 3 ff. 
49 Ibid. s. 3. 
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granskade och bedömda, till exempel utefter en miljömässig aspekt såsom KRAV-
märket, Svanen etc.50 

Här nyttjas riskbegreppet - faran för miljön - i marknadsföringen av mat. 
Konsumenter upplever ökad tilltro för systemet som helhet då det upplevs som 
granskande och ser därför dessa produkter som ”bra för miljön” varpå det som till en 
början var en rädsla för miljön förvandlats till ett marknadsföringsmässigt styrmedel. Ett 
behov grundat i en folklig rädsla har tillfredställts. Detta resonemang gör sig ur en 
nordisk aspekt mest påtaglig i Sverige då nationen kan klassas som den mest bekymrade 
av alla nordiska länder.51 

Men osäkerheten gör sig även gällande i det sätt som datummärkningen 
framställs: 
 
 

Huvudregeln för livsmedelsmärkningen i EU är att den inte får vilseleda 
konsumenterna. Det gäller särskilt i fråga om livsmedlets utmärkande drag såsom 
sammansättning, kvantitet och hållbarhet.52 

 
 
Hur kommer det sig då att datummärkningen, detta till trots, vilseleder konsumenter 
vardagligen i något så grundläggande som i sin utformning? Här hävdas att detta sker 
med intentionen att just öka tilltron för systemet enligt ovanstående resonemang. 

Intentionen upprätthålls av den sociala praktik vilken är det system som det här 
återkommande erinras kring. Mary Douglas, en av de mest framstående antropologerna 
på området, talar om denna praktik i termer av ångest vilken häftat sig fast vid samhället i 
en sorts falsk objektivitet (jämför Descartes bedragare). Det är en ”skapande risk” 
varmed hon menar att riskkänslan programmerar in sig självt i vårt samhälle i ett 
skapande av en självdestruktiv samhällsatmosfär.53 
 
 
 
3.1.2. Förvirrar snarare än förtydligar 

Om vi åsidosätter det faktum, vilket tidigare diskuterades, att själva förekomsten av 
olika former av märkning leder till en komplexare information om produkterna så 
kvarstår ytterligare faktorer vilka minst lika mycket bidrar till förvirring hos 
konsumenten och därmed lika mycket upprätthåller den för samhället självdestruktiva 
atmosfär som Douglas reflekterar kring. Den är självdestruktiv ur en samhällsekonomisk 
aspekt varvid den leder till ett stort svinn av onödigt kasserade matvaror. Detta har 
diskuterats livligt i opinionen de senaste åren, exempelvis i Bo Holmströms reportage, 

                                                 
50 Ljungberg (2001), ss. 43, 166. 
51 Nordic Council of Ministers, TemaNord 2001:573, Food Labeling: Nordic Consumers’ Proposals for 
Improvements (Köpenhamn 2001), s. 73. 
52 EU-Upplysningen, http://www.eu-
upplysningen.se/templates/EUU/standardRightMenuTemplate____1771.aspx, 2006-06-30, 09:56. 
53 Douglas, Mary, Risk and Blame: Essays in cultural theory (London 1992), s. 16. 
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och relativt nyligen genomförde Swedish Standards Institute (SIS)54 en undersökning på 
området. 

Datummärkningens utformning grundar sig i den nationellt och internationellt 
använda ISO-standarden55 på området. Den säger att produkter märkta med “bäst före” 
skall återge hela årtalet i märkningen, det vill säga ååååmmdd, till exempel 20060606. 
ISO-standarden gäller i Europa och globalt, men trots detta har EU valt att helt gå emot 
detta i sina riktlinjer. EU rekommenderar istället en utformning enligt principen ddmmåå, 
till exempel 060606. Hur detta nu kan gå hand i hand med det som 
Livsmedelsekonomiska institutet (SLI)56 i sammanhanget kallar för ”... konsumentskydd 
och folkhälsa...”57 förblir okänt. Denna motsägelse gällande en standard för märkning av 
livsmedel leder till en uppdelning bland producenter/livsmedelsföretag i olika läger 
gällande hur de väljer att märka sina produkter.58 
 SIS: s undersökning bestod av nittiofem intervjuer med de största företagen inom 
livsmedels- och läkemedelsbranschen. Sextionio företag svarade och resultatet visar hur 
41 % av dessa inte skriver ut hela årtalet enligt ISO-standarden. Som svar på frågan 
varför är svaren blandade, vissa anger EU-rekommendationen som anledning men även 
följande: okänd anledning, exportkrav, Livsmedelsverket respektive eget beslut. 
Resultatet av undersökningen blir enligt SIS att oberoende av varför märkningen 
utformas olika, hamnar konsumenterna i kläm. Det råder inget tvivel om att 
datummärkningen förvirrar konsumenten.59 
 SIS: s resonemang om märkningens förvirrande utformning har fått brett stöd i 
opinionen i bland annat Expressen och Sveriges Radio. I den förstnämnde går det att läsa, 
i en sorts skrämselpropaganda, hur bland annat SIS och övriga media menar att slarvet 
med märkningen gör maten livsfarlig. Detta, en medial framställning stereotypisk i sin 
natur,60 exemplifierar återigen hur marknadsföringssystemet med datummärkningen 
stöttas genom att vi konsumenter via media ”skräms upp” i ett upprätthållande av den 
ångest vilken samhället påtvingar invånarna. Ångesten och osäkerheten, i termer av 

                                                 
54 SIS är en ideell förening besående av medlemmar från näringsliv, organisationer och myndigheter. Deras 
existensberättigande ligger i resonemanget att ett modernt samhälle knappast kan fungera utan standarder 
varvid SIS arbetar för att förenkla, förbättra och kvalitetssäkra dessa i Sverige. 
55 ISO 8601 Dataelement och datautväxling – skrivsätt för datum och tid. 
56 SLI är en ekonomisk analysmyndighet med verksamhetsfält jordbruk och livsmedel. Enligt regeringens 
instruktion skall institutet utföra kvalificerade ekonomiska analyser inom jordbruks- och 
livsmedelsområdet. Analyserna skall grundas på vetenskapliga metoder, ha en samhällsekonomisk 
huvudinriktning och behandla såväl nationella som internationella frågor. Se vidare 
http://www.sli.lu.se/om_sli.asp. 
57 Isaksson, Anna, Livsmedelsekonomiska institutet, Vem ska reglera maten? – EU:s livsmedelslagstiftning 
och subsidiaritetsprincipen (Malmö 2005), s. 1. 
58 SIS pressmeddelande 24 november 2003 ang. datummärkningens utformande. Kontaktperson SIS: 
Victoria Jonsson, tel. 08-555 520 97. 
59 Ibid. 
60 Se exempelvis: Hamadé, Kassem, ”Märknings-slarvet gör maten livsfarlig”, Expressen, 
http://expressen.se/index.jsp?a=82803&d=452&print=yes, 2006-06-30, 09:36. Rislund, Niclas, ” Fem 
livsmedels-jättar - alla gör fel”, Expressen, http://expressen.se/index.jsp?a=83218&d=452&print=yes, 
2006-06-30, 09:36. Rislund, Niclas, ”Ministern rasar mot matslarvet”, Expressen, 
http://expressen.se/index.jsp?a=83491&d=452&print=yes, 2006-06-30, 09:35. Sveriges Radio, 
http://www.sr.se/cgi-bin/isidorpub/PrinterFriendlyArticle.asp?artikel=327666&ProgramID=83, 2006-06-
30, 09:56. 
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styrmedel, får oss invånare att lita mer på informationen som presenteras oss, och därmed 
även datummärkningen. 

Själva det faktum vilket SIS påvisar i sin undersökning, att 
märkningsutformningsinkonsekvensen förvirrar, kvarstår dock att begrunda. Är det EU: s 
fel, vilka går emot ISO-standarden i sina rekommendationer? Det är dock i slutändan upp 
till livsmedelsproducenterna själva att avgöra hur de märker sina produkter, eller ett steg 
längre, det kan anses vara upp till staten att lagstifta på området eftersom EU endast 
rekommenderar. 

De individer vilka låter representera dessa livsmedelsproducenter kan knappast, i 
egenskap av konsumenter, vara omedvetna om att det förekommer olika utformningar av 
märkningen bland varor och produkter. Att man inte låter upprätta en standard vilka 
samtliga följer angående märkningen är således ett mysterium. Men då den vetenskapliga 
metoden, vilken utmärks i den kritiska ansats vilken här anammats, förutsätter att världen 
“avförtrollats” kan inte avsaknaden av en standard förklaras i termer av mystik; orsaken 
blir därmed snarare att söka i andra skäl. Ökade kostnader, ekonomiska vinster eller ren 
och skär ovilja från företagens sida kan vara vissa av dessa. Förståelsen som nu klarnar, 
för konsekvenserna av realiteten, blir att förvirringen bidrar till en osäkerhet från 
konsumenternas sida. Och detta stöds av producenter och staten i deras “icke-handlande” 
mot en gemensam standard för märkningen. Detta i kombination med den ångest, den 
konstanta rädsla konsumenter upplever för att vara utsatt för risk resulterar i att tilliten för 
märkningen ökar snarare än minskar. 

I den här osäkerheten som innebär att konsumenten inte säkert vet om produkten 
är “bra” eller “dålig” föreligger åter risken för att produkten kasseras i onödan, i alla fall 
hos dem som föredrar att lägga sina sinnen åt sidan i ett avgörande av kvalitén hos 
produkten och istället blint följer de riktlinjer och normer som märkningen representerar. 

Hur skall man som konsument exempelvis resonera kring “sista 
förbrukningsdag”? En tankegång är att maten håller konstant lika bra kvalitet fram till 
sista förbrukningsdag. En annan är att maten är som bäst vid förpackningsdagen varvid 
den vid tidpunkten dagen innan sista förbrukningsdag är som sämst men dock fortfarande 
ätbar och slutligen, dagen efter, obrukbar. I ett sådant resonemang är ett inte helt orimligt 
antagande att produkten, av konsumenten, även klassificeras som mindre god i en sorts 
parallell utveckling med datummärkningen, varpå en sorts datumelasticitet framgår: ju 
“mindre bra” datum, desto sämre efterfrågan på just dessa individuella varor. Det hör ju 
nästan till vardagen att man som konsument via media eller sin omgivning “matas” med 
diskussioner om till exempel hur hemligheten med bra matlagning vilar på “bra råvaror”. 
Det vill säga, färskare varor är bättre varor är godare varor är bättre matlagning. 

I mejeridisken: i valet av en mjölk som skall konsumeras samma dag, varför 
väljer vissa förpackningen besittandes längst hållbarhet? Godast kanske maten uppfattas 
när den är som färskast och minst tilltalande då den gått ut, ja då är den kanske inte ens 
tjänbar som människoföda enligt den som följer datummärkningen. Detta är förövrigt ett 
resonemang som stöttas av modern västerländsk filosofi, något som diskussionen 
återkommer till längre fram. 

Vad gäller då istället för livsmedel märkt ”bäst före”? Maten är fortfarande bra 
efteråt, men inte längre “bäst”. Ett logiskt resonemang är att maten som är märkt på det 
här sättet är bäst fram till datumet på förpackningen, sedan är den sämre. Men en 
utveckling av sådan karaktär går emot den naturvetenskapliga rationalitet som hävdar att 
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saker och ting, mat inkluderat, omöjligt stannar i sitt högkvalitativa sammanhang för 
evigt. ”Bäst” kan inte vara ”bäst” hur länge som helst och återigen blir tolkningen individ 
till individ avgörande. Till dessa resonemang återkommer alldeles strax diskussionen, i 
utförligare slag, men generellt kan här koncist konstateras att denna västerländska ”logik” 
ställd mot utformningen av datummärkningen i slutändan resulterar i en ökad komplexitet 
gällande sammanhangen om våra livsmedel. 

Problemet är inte här huruvida maten i realiteten är bättre eller sämre utan hur det 
hela uppfattas av konsumenterna. Och uppfattningen avgörs bland annat av hur 
livsmedlen framställs; hur de paketeras, (datum)märks och saluförs etc. Detta i sin tur, 
vilket redan har varit medel för diskussion, är ett resultat av den historiska kontexten 
vilken mynnat ut i en mycket komplex verklighet. 
 
 
 
3.1.3. Delokaliserad föda – datummärkningen ”lättar ankar” 

Det moderna livsmedelssystemet är en del av den här komplexa verkligheten. Här har 
tillgången på och variationen av mat mångfaldigats. Ljungberg talar i dessa sammanhang 
om hur födan har delokaliserats, att maten och produktionen har skilts åt i något som 
resulterat i att människan förlorat kontakten med själva produktionen av mat.61 

Det som förut för oss konsumenter var matproduktion, oavsett om det gällde jakt, 
jordbruk eller handel över disk, är idag endast mat. Denna separering av produktion och 
konsumtion betyder att maten nästintill förlorat sin rättighet att kallas livsmedel. Detta 
eftersom den idag snarare kan ses i termer av dödsmedel62 vilken varje dag kräver nya 
offer i form av fetma, diabetes etc. Maten tas i denna separation för given, den ses inte i 
termer av vare sig mödosamt införskaffande eller brist, varvid traditionell uppskattning 
och kunskap om dess beskaffenhet gått förlorad. Den är inte längre ett livsmedel, den är 
endast ett medel som allt annat i konsumtionssamhället. 

Som en följd av denna utveckling ser vi hur ett ökat behov av information om 
maten uppstod, om dess innehåll, ursprung och inte minst, om dess hållbarhet. Folk vill 
helt enkelt veta i detta ”behov” av kunskap vilket inledningsvis diskuterades, och som 
diskussionen återkommer till. Ur denna aspekt fungerar datummärkningen som en 
grundbult i vårt moderna livsmedelssystem. Datummärkningen har således löst ett 
konkret problem, den simulerar konsumenternas förlorade kunskap om födans 
beskaffenhet och är därmed oumbärlig för det moderna livsmedelsystemet att fungera. 
Men samtidigt som datummärkningen började att stilla denna efterfrågan på information 
började den även att förlora sin egen ursprungliga innebörd; istället för att verka i 
informativt syfte på matförpackningarna, om produktionen, så har den med tiden likställts 
med maten på ett sätt som gör de mänskliga sinnelagen, med synen undantagen, helt 
förpassade. Datummärkningen må till en början ha varit förankrad i välfärden, men i 
denna delokalisering av vår föda, vilken den historiska kontexten under 1900-talet 
betyder, har den lättat ankar och påbörjat en seglats från sina välfärdssammanhang. 

                                                 
61 Ljungberg (2001), s. 36. 
62 Annika Olsson använder sig av begreppet dödsmedel i en artikel utgiven av projektet ”Mat för livet”. Då 
i termer av osäkerhet ifall maten manipuleras av terrorister. Olsson, Annika, ”Maten – ett Livsmedel, 
Dödsmedel eller Friskmedel?”, Mat för livet – om framtidens livsmedel, (Eskilstuna 2005), s. 36. 
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Det är inte meningen att ovanstående skall fungera som en komplett redogörelse 
för livsmedelsindustrins utveckling. Meningen har istället varit att kort visa hur 
datummärkningen i vårt moderna livsmedelssystem, i ljuset av den historiska 
utvecklingen, kan tolkas som avgörande för konsumtionen av varorna. Där delokalisering 
spätt på utbudet, där förpackningar innebär ett stopp för kontakt med maten, där 
individuell kunskap helt enkelt gått förlorad, där är datummärkningen för systemet, och 
därmed även för konsumenterna, oerhört viktig. 
 
 

Om konsumenterna inte har eller lyckas utveckla en tydlig grund för att orientera 
sig på livsmedelsmarknaden uppstår ett ’glapp’ mellan människors 
föreställningar om maten och all den mat som faktiskt erbjuds. [...] Då antalet 
delokaliserade varor överträffar människors möjligheter att tillskriva dem 
symboliskt värde uppstår ett behov av vägledning...63 

 
 
Datummärkningen är alltså ett exempel på denna ”vägledning” på den idag så komplexa 
livsmedelsmarknaden. Den här studien hävdar alltså inte att datummärkningen är ”ond” 
eller att den bör förkastas. Den behövs för att vårt moderna samhälle med vår moderna 
livsmedelsindustri skall fungera. Men, istället tolkas den som att det finns en benägenhet 
för konsumenterna att resonera kring den på ett felaktigt sätt. Tolkningen, har det redan 
påståtts, blir hos oss konsumenter avgörande i resonemanget kring datummärkningen. Vi 
ställs inför ett val att äta mat som kan tolkas “bäst”, “oätbar” eller allt däremellan. Risken 
som här uppstår, i tider av stort utbud och överflöd, är att maten utefter datummärkningen 
och ovanstående diskussion uppfattas sämre eller till och med rentutav dålig trots att den 
inte är det. Folk ser inte mat som en bristvara och slänger hellre och köper nytt, eller 
konsumerar allt för fort till följd av den enkla anledningen att möjligheten bjuds att agera 
så. Det som serveras oss ”på silverfat” är lätt att ta för givet. 
 
 
 
3.1.4. Sammanhanget – den västerländska rationaliteten 

Det finns i den västerländska filosofin ett grundantagande att inget varar för evigt, att 
saker och ting till slut förfaller och upphör att existera. I allt organiskt pågår en process 
där det kvalitativa sönderfallet är ett absolut faktum. Östberg menar i sin avhandling om 
matkonsumtion från 2003 att detta resonemang går att placera in i den moderna rörelsen i 
västerländsk, social utveckling där fokus ligger på naturvetenskapliga fakta och 
rationalitet:  
 
 

Throughout the last centuries Western thought has been heavily influenced by 
what is generally referred to as the modern movement. This implies an emphasis 
on scientific rationality and logical reason giving a hegemonic status to natural 

                                                 
63 Ljungberg (2001), ss. 51-52. 
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science and an emphasis on material progress through the application of 
scientific technologies.64 

 
 
Denna moderna rörelse vilken Östberg beskriver är den samma som den Sotto pläderar 
för i sina resonemang om kunskap: 
 
 

...[T]he human body, so to speak, is no longer one with its knowledge but 
becomes an instrument or a bearer of techno-scientific discursivities.65 

 
 
Filosofin möjliggör ett förhållningssätt till människan idag, konsumenten, som visar hur 
kunskapen kring saker och ting, vilken ständigt omger oss, flödar genom oss utan att få 
fäste i vårt medvetande. Istället tar den fäste i vårt undermedvetna, i omedvetna mönster, 
till exempel gällande vår konsumtion. Saker och ting uppfattas naturliga och logiska 
varpå ett inre ifrågasättande sällan gör sig gällande. Eftersom världen utefter denna 
filosofi66 är “avförtrollad” för att använda Webers berömda metafor, det vill säga befriad 
från mystiken som en gång fanns där, har ett kunskapsbehov om alltet uppstått.67 Detta 
medför i sin tur att information måste finnas tillgänglig. Informationssamhället möter 
med sin teknologi detta behov och mer därtill. Och som Ulrich Beck, professor i 
sociologi vid Ludwig-Maximilians Universitet i München, menar: 
 
 

We, the consumers of such images [läs information], have no means of testing 
the adequacy of such representations, nor do we have to. Their origin is 
fabricated, manufactured in laboratories under microscopes and further enhanced 
by computer simulations.68 

 
 
Informationen vi konsumenter bemöter är, vilket Beck syftar på, ofta fabricerad för ett 
ändamål; att sälja lösnummer, att öka tittarsiffror etc. Och eftersom vi konsumenter inte 
är annat än mänskliga finns det en gräns för hur mycket information vi orkar ta till oss, 
och än mer, det finns en gräns för hur mycket vi kritiskt orkar granska informationen 
innan vi tar den till oss. Det hela leder i slutändan till att vissa saker tas för givna, de 
“accepteras” för något vilket de kanske egentligen inte är. Dess essens lurar oss, för att 
åter knyta ann med Descartes, in i en kunskapens illusion. 

Sanningen kring något, som till en början varit universell och vilat på 
vetenskaplig fakta och rationalitet blir alltså, i en sorts motreaktion till sig självt, 
separerad därifrån och förvandlad till en subjektiv kunskap hos varje enskild individ.69 

                                                 
64 Östberg (2003), s.5. 
65 Sotto (1990), s. 37. 
66 Kanske skulle det passa att här istället tala om Postmodernismen, men för att gå ifrån detta allt för 
utslitna begrepp väljer jag här istället att endast beteckna det "filosofi". 
67 Sotto (1990), s. 44. 
68 Beck, Ulrich, World Risk Society (Cambridge 1999), s. 136. 
69 Sotto (1990), s. 45. 
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Datummärkningen, som till en början var en produkt av välfärdssamhällets rationella 
utveckling, är inte längre endast knuten därtill. Den har snarare blivit en sanning per 
capita utefter principer dikterade på en objektiv systemnivå. 

I boken Mat: Genealogi och gestaltning bygger Östberg vidare på sitt resonemang 
om det västerländska samhället och menar att även den mänskliga kroppen ses som ett 
pågående projekt där det handlar om att bekämpa den försämringsprocess livet innebär.70 
Denna inte allt för optimistiska syn på livet är ett resonemang som alltså går att knyta ann 
med den moderna rörelsen/filosofin som helhet. Den ligger till grund för den logik vilken 
i sitt sammanhang stödjer förekomsten av faktorer såsom datummärkningen. 

Datummärkningen blir för oss västerländska konsumenter representativ för 
nämnda västerländska rationalitet och blir på sätt och vis totalitär i sin existens. Att maten 
går från bäst mot sämre endast utifrån märkningen blir därmed en i samhället utbredd och 
accepterad “sanning” men samtidigt subjektiv för varje enskild individ. Det är så den 
institutionaliseras och indoktrineras i våra sinnen. Subjektiviteten gör sig påmind en 
flygresa senare, exempelvis till Etiopien där det subjektiva/individuella resonemanget 
grovt skulle förändras till något helt annat; en människa som varje dag kämpar för att få 
vatten för att överleva har nog svårt att förstå att vi här i väst vägrar att dricka rent 
flaskvatten till följd av att ett datum på förpackningen passerats. 

Livsmedel, via datummärkningen, marknadsförs därmed efter dikterade principer 
då det egentligen borde handla om en logik baserad på ett kännande, smakande och 
luktande för att bedöma kvalitén, något som alltså förpassas till det förgångna av 
moderniteten/välfärden här i väst. 

Den “sanning” vilken här diskuteras är dock långt ifrån medveten varpå 
förpassningen enligt ovan inte heller kan klassas dithän. Vilket inledningsvis diskuterades 
har människors bedömning av mat förändrats under de senaste seklen och grundar sig 
inte längre i personliga erfarenheter utan mer på information och reklam från offentligt 
håll,71 till exempel datummärkningen. Det handlar dels om en individuell dels om en 
kollektivistisk tolkning av denna information och reklam. Att sociala konstruktioner helt 
eller delvis är historiskt skapade,72 är just vad detta sammanhang betyder. Samhället som 
ett kollektiv håller undermedvetet fast vid vissa sanningar – sociala konstruktioner - likt 
den som här diskuteras. 
 
 

When looking at one’s own culture it is easy to take many things for granted, as 
they appear to be just ‘normal’.73 

 
 
Dessa konstruktioner ärvs och utvecklas generation till generation och innebär att en 
sanning idag är en modifierad sanning i framtiden, eller kanske till och med en 
omedveten lögn. Det finns ingen objektivitet i dessa sammanhang, men det finns en 
strävan mot den. Descartes reflekterade över hur något lurar oss att gå ifrån denna 
                                                 
70 Östberg, Jacob, Mat: genealogi och gestaltning / Anna Burstedt, Cecilia Fredriksson och Håkan Jönsson 
(red.) (Lund 2006), s. 90. 
71 Ljungberg (2001), s. 12. 
72 Alvesson och Sköldberg menar att sociala konstruktioner helt eller delvis är historiskt skapade. Alvesson 
& Sköldberg (1994), s. 176. 
73 Östberg (2003), s. 95. 
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strävan, men i uppdaterad upplaga passar det bättre att referera till hur historiska 
omständigheter sätter sina spår i samhället i form av till exempel konsumtionsmönster 
hos invånarna. Detta då dessa konstruktioner utvecklats i relationer till människor, texter 
och ting: det vill säga den kontext som dessa ”sanningar” existerar i.74 Eftersom 
kontexten hela tiden förändrar sig i takt med att världen gör det – nya tekniska 
innovationer, globalisering etc. – tvingas även de sociala banden, vilka binder ihop 
konstruktionerna, att utvecklas. Därav ordet “konstruktion”, det vill säga något som 
successivt växer fram/byggs upp. Precis som livet är det dock en process som hela tiden 
pågår, utan att bli slutprodukt. Den enda absoluta objektiviteten i sammanhanget är 
förändringen i sig. 
 
 
 
3.1.5. Datummärkningen börjar ”leva ett eget liv” 

Det är inte någon mänsklig varelse som medvetet har till uppgift att lura oss. Istället är 
det mer likt ett självständigt väsen – datummärkningen – som i sitt sammanhang får oss 
att tro något falskt om sin existens. Titeln på aktuell studie refererar till en emancipation 
av välfärden. Detta syftar på att datummärkningen, till en början ämnad som välfärd i det 
moderna livsmedelssystemet, har frigjorts från sitt ursprung till att stå representativ för 
sig själv som en följd av modernismens och den funktionella välfärdens utveckling. 
Däremot uppfattas den fortfarande som välfärd varpå det kan uttryckas som att 
datummärkningen är inte längre står representativ för det som ursprungligen definierar 
”välfärd”, det vill säga mänskligt välbefinnande och trygghet. Datummärkningen blir 
därmed ”välfärd” som inte går att knyta ann med sin ursprungliga innebörd. Den har 
börjat ”leva ett eget liv”. 
 Ulrika Sjödin vid Stockholms Universitet visar i sin doktorsavhandling från 2006 
hur någontings ursprungliga grund med tiden kan förändras, ofta utan att det 
uppmärksammas av den bredare omgivningen, till att innebära någonting helt annat än 
vad som på ytan framgår. Precis som denna uppsats hävdar att datummärkningen i en 
illusion om välfärd döljer en annan innebörd menar Sjödin att insiderlagstiftningen 
snarare skall ses i termer av spelregler för finansiell spekulation. Det vill säga en 
lagstiftning som inte längre kan knytas ann med sin ursprungliga grund.75 
 Sjödin diskuterar bland annat den tyske sociologen Georg Simmels iakttagelser 
och teori om dessa samhälleliga förekomster som ur historiska processer ”börjar leva sina 
egna liv”. Det finns många exempel på detta, kläder till exempel konsumeras inte längre 
för att, som ursprunget skvallrar om, hålla oss varma. Vi köper mer kläder än vi sliter ut 
varpå kläder kan sägas ha förvandlats in till ett medel för konsumenten att identifiera sig i 
samhället. Eller jakt, ursprungligen ett medel för överlevnad och införskaffning av föda, 
kan idag snarare ses i termer av sport och fritidsaktivitet. Både kläder och jakt har 
”frigjorts” från sina ursprungliga grundvalar.76 
 Men insiderlagen, kläder och jakt är långt ifrån de enda exemplen på dessa 
fenomen vilka emanciperat från sina ursprung. Eldning med ved, idag snarare för 

                                                 
74 Ljungberg (2001), s. 168. 
75 Sjödin, Ulrika, Insiders’ Outside/Outsiders’ Inside – rethinking the insider regulation (Stockholm 2006). 
76 Sjödin (2006), ss. 294-295. 
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estetiska syften än uppvärmning av våra hem, intag av vitamintabbletter för att 
komplettera kosten trots att vi får i oss dessa vitaminer i en normal kostföring, 
tennisskon, idag snarare ett mode än en sportsligt hjälpmedel etc. 

Beck menar, i sammanhang som dessa, hur de oförutsedda konsekvenserna av 
funktionell differentiering inte längre kan kontrolleras av ytterligare funktionell 
differentiering, något han kallar ”reflexiv modernisering”. Detta resulterar bland annat i 
födseln av nya former av ekonomier och plattformar för människor att existera på.77 

Det vill säga, saker har med tiden differentierats upp i olika riktningar syftandes 
till att fylla olika funktioner, i aktuell studie handlar det om välfärd. Utefter Becks 
resonemang går inte längre dessa ”saker” att kontrollera utefter samma fortskridande 
princip varpå det här hävdas att vissa funktioner ”frigörs” från välfärdssammanhanget. 
Datummärkningen har blivit ett självständigt väsen, självlegitimerande och oumbärligt 
för livsmedelssystemet att fungera. Samhällets invånare förlitar sig på den eftersom de 
själva förlorat dels möjligheten, dels kunskapen och därtill även tiden att bedriva 
”traditionell” matkonsumtion. 

Datummärkningen skall därmed förstås och tolkas som intentionell, det vill säga 
existensberättigad via en avsikt. Det handlar om de historiskt skapade, och även 
skapande, sociala konstruktionerna vilka hela tiden i en evolutionsliknande process 
anpassar sig till omvärlden. 

Till en början kanske dessa bemöts av ifrågasättande och kritik men med tiden, i 
det historiska förloppet institutionaliseras de tills de inte är någonting annat än 
“accepterade sanningar”. Visar märkningen att varan har gått ut, då är den hos många inte 
längre lika bra som den en gång var. Den kan t.o.m. ha tjänat ut sin rätt att klassas som 
människoföda beroende på form av datummärkning. Märkningen blir därmed en dold 
skiljedomare mellan mat och sopor snarare än välfärd i sin ursprungliga betydelse. 

I processen blir allt väldigt abstrakt, ta exempelvis en burk kanel som vid en 
provsmakning dagen innan ”bäst före”- märkningen passeras smakar just vad det är, 
kanel. Vad är det som säger att den påföljande dag sämre representerar kanel? En 
provsmakning dömer inte ut den, stämpeln på förpackningen gör det desto mer. Sottos 
resonemang (se ovan) handlar om just detta, hur människan upphör att ”vara ett” med 
kunskapen och förvandlas till att snarare endast fungera som ett instrument för normer 
och värderingar bestämda på en högre systemnivå.78 Häri diskussionen framgår på ett 
tydligt sätt samhällets baksida, den aspekt som i den inledande problematiseringen 
kopplades till välfärdssamhällets utveckling under 1900-talet och som egentligen sägs 
främja välstånd och trygghet. Det är den realitet som ”förslappar” nationen i sitt korståg 
mot frälsning av befolkningen. Det är den realitet där folket får betala priset för 
modernismens framgång. Det är den realitet där systemet tar överhand och individen 
endast ses som ett medel bland medel. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
77 Beck (1999), s. 2. 
78 Sotto (1990), ss. 37 ff. 
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3.1.6. Datummärkningen i politiken 

Det finns ett mycket starkt samband mellan den svenska livsmedelspolitiken och 
säkerhets- och försvarspolitiken. Låt först och främst klargöras att livsmedels- och 
jordbrukspolitik i statliga termer praktiskt taget är likställda.79 Sverige har primärt alltid 
varit ett agrarsamhälle vilket satt sina tydliga spår i den trögrörliga politiken. Det är först 
under den senare hälften av 1900-talet som vi gått ifrån jordbruket och mer mot industri 
och idag även mot tjänstesektorn. Jordbruket är dock fortfarande enormt viktigt för den 
svenska ekonomin, en synpunkt vilken starkt lyser igenom i de statliga målen för bland 
annat livsmedelspolitiken. Den syftar till att trygga livsmedelsförsörjningen i både 
fredstid och krig. Detta innebär att man sedan efterkrigstiden stimulerat 
jordbrukspolitiken för att tjäna denna filosofi.80 

Exakt vad som menas med “stimulering” av livsmedelspolitiken är medel för 
diskussion. Här hävdas att datummärkningen (även den sprungen ur efterkrigstiden) kan 
kopplas ihop med denna stimuli då den leder till att efterfrågan på livsmedel stiger, vilket 
i sin tur, i aktuell studie, är medel för senare diskussion. 

Vilket framgår av ovanstående redogörelse, driver alltså staten sin 
livsmedelspolitik så att den skall främja en korrekt och hederlig handel producent - 
konsument (se tidigare diskussion) samtidigt som den skall “stimulera” 
livsmedelspolitiken som helhet till att producera tillräckliga mängder av grödor etc. så att 
det skall räcka ifall krig bryter ut. Motsägelsen är ett faktum; vi bor i ett land som inte 
varit i krig på nästintill 300 år men driver en livsmedelspolitik för motsatsen. Resultatet 
främjar inte hederlighet och blir stora samhällsekonomiska kostnader i form av 
produktionsöverskott, det vill säga ett enormt överutbud som inte kan möta en normal 
efterfrågan.81 

Till viss del har man från regeringshåll idag insett problemet och ger exempelvis 
bönder som lägger åkermark i träda ekonomisk ersättning i syfte att minska 
utbudsöverskotten. Men problemet kvarstår, inga regleringar blir i längden tillräckliga. 
Kapitalismen sträcker sig numer, i motsats till tiden då Marx skrev sina berömda texter, 
ända ned i gräsrötterna, det vill säga bönderna. Ingen vill avstå vinst och som följd kräver 
en statlig reglering nästan alltid nya regleringar då nya problem/omständigheter uppstår.82 

Livsmedelsöverskotten debatteras ständigt i riksdagen och i EU i övrigt i 
sammanhang om nationella angelägenheter liksom i sammanhang om bistånd till tredje 
världen. Detta kan då istället beskrivas i termer av överskottsdumping vilket snarare leder 
till ytterligare problem än att det hjälper.83 En enkel sökning på Riksdagens hemsida på 
ordet “livsmedelsöverskott” resulterar i många stenografiska dokument från debatter 
under åren.84 Även media har diskuterat ämnet länge. I en artikel från 1981 går det i 
Stockholmstidningen att läsa följande: 

                                                 
79 Statens pris- och kartellnämnd (1987), s. 91. 
80 Ibid. ss. 75 ff. 
81 Statens pris- och kartellnämnd (1987), s. 93. Se även Holm (2004), ss. 34 ff. 
82 Angående regleringarna, se Statens pris- och kartellnämnd (1987), s. 84. 
83 Bistånd i from av mat eller överskottsdumping till tredje världen är kortsiktiga lösningar men bidrar på 
lång sikt till att lokala industrier och bönder slås ut i de länder biståndet riktas. 
84 Sveriges riksdag, 
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=20001&quicksearchquery=livsmedels%c3%b6verskott, 
2006-08-08, 17:05. 
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Överskotten håller på att växa jordbrukspolitiken över huvudet. De finns inbyggda i 
riktlinjerna: riksdagen beslöt 1977, att all åker även i fortsättningen skulle odlas, och 
eftersom produktiviteten ökar, växer också skördarna. Då räknade man med ett överskott 
på spannmål (om några år uppgår det till 60 % av hela skörden), men nu finns det också 
för mycket fläsk, nötkött och oljeväxter, och kanske får vi även ett mjölköverskott. 
Överskotten är dyra att lagra, och de exporteras med förlust.85 

 
 
I diskursen menar dock vissa på motsatsen till ovan, att Sverige inte har något som kan 
kallas för problem på grund av produktionsöverskott. Det är en åsikt som snabbt kan 
dementeras av det enkla faktum att vi idag inte kan analysera den svenska ekonomin 
strikt utefter vad som sker i Sverige. Globaliseringen och det faktum att vår nation numer 
ingår i EU med en gemensam handel och policy för jordbrukspolitik (CAP) stärker detta 
argument. Utredningar, vilka tidigare diskuterats, visar på ett statligt erkännande av att 
problemet med överproduktion existerar i realiteten. Även om Sverige ej själva står 
bakom den värsta överproduktionen i världen gör EU som helhet det. Statistiken talar helt 
enkelt sitt tydliga språk; i en undersökning från 2004 visar till exempel Statens 
folkhälsoinstitut (FHI) hur tillgängligheten på matenergi i OECD-länderna (där Sverige 
ingår) ligger cirka 50 % över vad en människa behöver.86 

Ovanstående resonemang hjälper till i förståelsen av datummärkningens existens 
på ett djupare plan än vad som enklast kan kallas välfärd, det vill säga hygieniska skäl 
med mera. Metodiken i denna uppsats, vilken styr diskussionen, talar om förhållandet 
totalitet/subjektivitet varpå datummärkningen utifrån dessa termer ingår som en social 
och politisk konstruktion som numer sträcker sig långt över nationsgränserna och långt in 
i våra sinnelag. Östberg refererar till Giddens och menar att modernitetens konsekvenser, 
i sin tur vilandes på den historiska utvecklingen, med tiden har blivit mer radikala och 
universala än tidigare. Detta i termer av det moderna samhällets förändringstakt, 
förändringsgrad respektive essensen hos moderna institutioner.87 Det vill säga, som det 
här tolkas, det som en gång sprungit ur den moderna rörelsen inom västerländsk 
tankegång har radikaliserats till det fristående och komplexa väsen vilket det tidigare 
erinrats kring. Det är mer radikalt ur ett influensperspektiv där informationssamhället 
låter samhällets invånare ta del av information i mängder och i en takt som aldrig skådats. 
Som Östberg tolkar Giddens likar det inte något som kan återfinnas i tidigare historiska 
perioder,88 varvid det här beskrivs i termer av evolution.  

Metodologiska ordalag talar i aktuell uppsats om intention varvid 
datummärkningen anses har gått från att representera rationell välfärd till att figurera som 
en del av ett, jämfört med tidigare historiska perioder, radikalare informationsflöde eller 
som det som tidigare även benämndes, marknadsstimuli (det intentionella i 
sammanhanget). Existentialistiskt uttryckt har det tagit över innebörden av sig självt från 
sammanhanget det en gång ingick i, det vill säga dess essens och har därmed blivit 
totalitär på livsmedelsfronten (det radikala). Den föder sig bland annat på 
produktionsöverskotten och liknande omständigheter. 

                                                 
85 Wetterberg, Gunnar, ”En ny livsmedelspolitik!”, Stockholmstidningen 16/12 1981. 
86 Statens Folkhälsoinstitut, http://www.fhi.se/templates/Page____3574.aspx, 2006-07-29, 15:10. 
87 Östberg (2003), ss. 6-7. 
88 Ibid. s. 7. 
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Det ena har alltså lett till det andra varpå märkningen av mat har ratificerats till att 
numer stå för sig själv i ett dolt system, en institutionaliserad marknadsföring riktad av 
och mot oss i samhället. Staten må driva den, producenter må liva den och vi 
konsumenter har svårt att betvivla den. Ständigt tillförs den nytt blod då den kontinuerligt 
legitimeras av återkommande händelser i diskursen, exempelvis diskussionen kring 
Salmonella eller Creutzfeldt-Jakobs sjukdom för några år sedan. 

Creutzfeldt-Jakobs sjukdom, den så kallade Galna ko- sjukan som dök upp på 90-
talet representerar ett utmärkt exempel på hur vi konsumenter utsätts för ”riskbegreppet” 
och skräms till sömns i vårt förhållande till detta dolda system. Andra exempel är 
cyklamatskandalen i slutet av 60-talet, larmen om att margarin skulle vara tillverkat av 
plastkulor på 70-talet, dioxinskandalen i slutet av 80-talet och slutligen, relativt nyligen 
larmen om akrylamid i chips.89 De påverkar oss i vår relation till livsmedel i största 
allmänhet; Östberg menar till exempel att den så kallade “expertisens” utlåtanden i frågor 
som Galna ko- sjukan kraftigt bidrar till hur vi konsumenter ser på mat, i detta fall kött.90 
Men utlåtanden knutna till exempelvis nötkreatur påverkar även vår syn på andra 
livsmedelskategorier genom att påminna om riskfaktorn. Det vill säga expertutlåtanden i 
enskilda frågor, knutna till särskilda livsmedel påverkar även konsumtionen av övriga 
varor då de stärker informationens (datummärkningens) existensberättigande. Detta kan 
ses i termer av kulturteori, som Mary Douglas beskriver det: 
 
 

It [läs kulturteori] expects that dangers affecting life and limb are drawn into the 
constitutional dialogue spontaneously and fall into regular patterns according to 
the kind of constitution that is being maintained.91 

 
 
Douglas resonemang om kulturteori översätts här i systemteoretiska termer varvid faror 
eller risk, här i form av Galna ko-sjukan, dras in i den konstitutionella dialogen rörande 
livsmedel, ofta speglad i och formad av diskursen (jämför Sotto). Denna risk 
upprätthåller därmed, genom att ”passa in”, det system vari den ingår. Utefter detta 
resonemang blir datummärkningen representativ för det som upprätthålls, det vill säga det 
moderna livsmedelssystemet/industrin. 
 Och det är elementärt att dessa risker och dess sammanhang varvid här har 
framställts påverkar alla inom den moderna ekonomin.92 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
89 Östberg, Jacob, ”Framtida förtroendekris för livsmedelsbranschen”, Mat för livet – om framtidens 
livsmedel, (Eskilstuna 2005), s. 74. 
90 Östberg (2003), s. 212. 
91 Douglas (1992), s. 7. 
92 Giddens (2005), s. 151. 
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3.2. Datummärkningen som marknadsföring 
Hur bidrar datummärkningen till en intensifierad efterfrågan på livsmedel? 
 
 
 
3.2.1. Funktion: att manipulera efterfrågan 

Hittills har det diskuterats hur datummärkningens existensberättigande delvis kan 
förstås utefter ett ständigt upprätthållande av risksamhället och den moderna 
västerländska filosofins betydelse. Uppkomsten av exempelvis ”hemska sjukdomar” till 
följd av dåliga varor och ”experters” uttalanden i media etc. ger näring åt en allmänt 
utbredd ångest vilken underbygger det existentialistiska i datummärkningen och dess 
sammanhang. Vad leder nu detta existensberättigande till? 

Expertisen, till exempel, i ovanstående diskussion representerar här ytterligare en 
stöttepelare för marknadsföringssystemet där datummärkningen ingår och som förhöjer 
efterfrågan på livsmedlen (tidigare har även säkerhets- och försvarspolitik diskuterats i 
sammanhanget). Statliga regleringar såsom kvalitetsmärkning av livsmedel tillfogas 
överlag betydligt mer vikt i konsumenternas sinnen och därmed stärkt auktoritet i 
samhället på detta sätt, det vill säga av dessa ”stöttor”. Därtill fungerar politik, lagar och 
förordningar som sytråd för att lappa ihop det hela intill detta marknadsföringssystem. 

Vilken faktor som än via expertisen, staten och/eller media framhävs - datum, 
fetthalt, ursprung, innehåll - stärks datummärkningens auktoritet som skiljedomare 
mellan mat och sopor (se kapitel 3.1.5) då den ena faktorn fungerar i symbios med de 
övriga faktorerna vilka alla påverkar systemet. Och eftersom datummärkningen kan 
hävdas vara den av dessa faktorer som är mest avgörande för konsumtionsmönstren (se 
kapitel 2.1.4) tolkas den som mest avgörande av dem alla i påverkan av efterfrågan 
(därav syftet med denna studie). 
 

 
Figur 1, Illustration av marknadsföringssystemet. © Författaren 2006. 
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Som framgår av figur 1 ovan påverkar varje enskild faktor märkningen som helhet 
men märkningen som helhet påverkar i sin tur även varje enskild faktor. 
Datummärkningens auktoritet i konsumtionsmönstren stärks då helheten befästs; datum, 
ursprungsland, innehåll, fetthalt etc. blir oerhört viktiga för oss konsumenter i vår 
konsumtion.93 Som exempel betyder detta att när Galna ko-sjukan ”slog till” blev det ett 
stort fokus på matens (i detta fall kött) ursprung. Vi såg uppkomsten av små landsflaggor 
på köttförpackningarna för att indikera ursprungsland. Figur 1 ovan beskriver att 
samtidigt som de gör detta, åskådliggör vart maten kommer ifrån, riktar de 
uppmärksamheten till hela märkningen och således även till datummärkningen. De 
signalerar hur viktigt det är att ”hålla koll”, att undersöka varorna innan de konsumeras 
(vilket i vårt moderna livsmedelssystem endast kan ske utefter märkningen) och påverkar 
således oss konsumenter i våra konsumtionsmönster.94 Den svenska flaggan förekommer, 
och flera andra nordiska, till och med sydafrikanska länder finns med. Men det är sällan 
idag som den engelska eller irländska flaggan figurerar i de svenska butikernas 
charketuier. Det skulle helt enkelt dels vara dålig marknadsföring av livsmedlen dels ett 
underbyggande av systemet. Det var ju där, i Storbritannien, som Creutzfeldt-Jakobs 
sjukdom, likt konstitutionalismen fick sitt fotfäste till en början. Ironiskt nog var det även 
där, i den industriella revolutionen som grunden lades för den värld som utgör basen för 
effekter av Galna ko- sjukans art. Men även i de fall där till exempel irländskt kött 
förekommer i de svenska butikerna och folk i samband med detta uppmärksammas på att 
så är fallet, leder det hela till att folk som tar ”hotet” om Galna ko- sjukan på allvar blir 
än mer uppmärksamma på det som märkningen förmedlar. 

Detta innebär effekter som enligt ovan tillskriver informationen (som märkningen 
förmedlar) auktoritet och legitim status. De ”skrämmer” oss konsumenter till att lyssna på 
dess budskap. Denna skrämmande effekt skapar ångest och upprätthåller risksamhället 
varvid det kan ses som ett hot mot det västerländska samhällets psykiska välmående.95 
Detta har tidigare redan diskuterats mer utförligt i termer av bland andra Douglas och 
Beck. 

Exempelvis kan vi konsumenter i dagarna, sommaren 2006, se, läsa och höra i 
media såsom Dagens Nyheter om hur den svåra torkan leder till produktionsbortfall och 
nödslakt av nötkreatur, och hur detta kan leda till livsmedelsbrist och högre priser på 
marknaden.96 Men slående är att om vi inte ens utan att oroa oss kan klara av en het 
sommar hur skall vi då klara av ifall krig bryter ut? Tidigare diskussion visar på tydliga 
samband mellan säkerhets- och livsmedelspolitiken. Dessa samband beskriver hur 
livsmedelsproduktionen är anpassad till att i krigstid försörja landet med livsmedel. Ändå 
är det alltså en helt annan bild som vi konsumenter erhåller bland annat av media vilket 
upprätthåller den ångest hos befolkningen som egentligen inte borde existera. Och det är 
ett känt politiskt faktum att folket i tider av oro, vilket detta innebär, förlitar sig extra 
mycket på auktoriteter såsom information (datummärkningen) syftandes till att minska 

                                                 
93 Ljungberg (2001), ss. 56 ff. Nordic Council of Ministers, TemaNord 2001:573, Food Labeling: Nordic 
Consumers’ Proposals for Improvements (Köpenhamn 2001), ss. 23-24, 28-29. 
94Ibid. s. 53. 
95 Östberg (2003), s.12. 
96 Nilsson, Åsa, ” Torkan kan tvinga bönder slakta sina nötkreatur”, Dagens Nyheter, 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=561588, 30/7 2006, 15:27. 
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ångesten och utplåna oron. Den enda skillnaden är här, mot exempelvis krigstider, att 
oron aldrig avtar. 

Världskrigen satte till exempel sina tydliga spår i nationerna i ett tillvaratagande 
av resurser. Detta “nedtagande på jorden” gällande förbrukning och konsumtion börjar 
nu, ett halvt sekel senare att tyna bort här i väst i takt med att äldre generationer ersätts av 
yngre och ordet brist inte längre figurerar i konsumtionssammanhang. Samtidigt som 
detta sker låter dock den tilltagande konsumtionen i sig, ur en annan aspekt, stimulera till 
kritiskt tänkande mot exempelvis datummärkning av livsmedel. Magnus Söderlund vid 
Handelshögskolan i Stockholm menar i en artikel i Svenska Dagbladet att 
kommersialisering och ökad konsumtion leder till demokratisering och ett (tillskillnad 
mot vad här hävdas) ifrågasättande av auktoriteter. Han nämner fallet av Järnridån och 
medborgarrättsrörelsen i USA som några exempel.97 Och visst ifrågasätts det, vi 
konsumenter, särskilt i Sverige, är duktiga på att ställa krav och reklamera. Det är ingen 
slump att programmet Plus med Sverker Olofsson är ett av de mest långlivade 
programmen i den svenska televisionen. Men samtidigt som konsumtionen och ett ökat 
utbud kan leda till ett ökat kritiskt tänkande låter sig den ångest som ovan diskuterats 
ständigt göra sig påmind då vi inte riktigt vet vad vi konsumerar. Är till exempel 
strålningen från mobiltelefoner skadlig? 

Ljungberg resonerar, vilket tidigare framhävts, att detta kritiska tänkande hos 
konsumenterna, vilket Söderlind i sin tur resonerar kring, i själva verket resulterar i en 
medvetenhet om att man aldrig är riktigt säker i sin vardag och att detta i sin tur snarare 
leder till ett ökat förtroende mot informationen som vi konsumeter tar del av i vår 
konsumtion.98 
 
 

Medvetenheten om att man aldrig kan vara riktigt säker på hur saker och ting är 
beskaffade, egentligen, kan således sägas vara en förutsättning för tillit...99 

 
 
Här framgår istället hur en ökad konsumtion bland befolkningen snarare stjälper än 
hjälper. I alla fall i sammanhangen som här föreligger. Tillit för information som 
datummärkningen stärks därmed, vilket här i studien kallas för en institutionaliserande 
process. Här är det hela samhället, det vill säga inte bara de statliga medlen eller målen, 
utan likväl alla konsumenter och producenter som agerar i processen för att upprätthålla 
systemet. 

Systemet står stadigt på den grund vilken är datummärkningens 
existensberättigande och som belystes i kapitel 3.1 (se ovan). Som rekapitulation är denna 
grund konstruerad av sociala och politiska konstruktioner, manifesterade i omedvetna 
mönster/vanor gällande vår vardag, och därmed även vår konsumtion.100 
Datummärkningen utgör ett exempel på en av dessa konstruktioner, eller 
marknadsföringssystem, och hävdas resultera i en högre efterfrågan. 

                                                 
97 Söderlund, Magnus,  ”Konsumtion stimulerar till kritiskt tänkande”, Svenska Dagbladet 18/3 2000. 
98 Ljungberg (2001), s. 43. 
99 Ibid. s. 166. 
100 Jörgensen, Christian, Livsmedelsekonomiska institutet, Prisbildning och efterfrågan på ekologiska 
livsmedel (Rapport 2001: 1), (Lund 2001), s. 51. 
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Ovanstående resonemang får stöd i Holms funderingar kring 
marknadskommunikation och påverkan: 
 
 

I vårt samhällssystem bedrivs städigt en storskalig och systematisk påverkan på 
människor. [...] Den påverkan vi utsätts för med främst kommersiella syften är 
[...] inte bara en väsentlig del av samhällskulturen, den har i betydande 
utsträckning även skapat och format denna kultur.101 

 
 
Det som anses vara “välfärdens påfund”; regelverk, statlig information etc. fungerar alltså 
lika mycket i kommersiella syften som det gör i välfärdssyfte. Figur 2 nedan illustrerar 
grafiskt den här uppsatsens resonemang om en “manipulerad” efterfrågan. Observera att 
det här inte handlar om att, utefter en teori, försöka förklara verkligheten. Metodiken 
handlar om något helt annat: att förstå och att rikta fokus men varvid förklarande 
resonemang ej helt kan frånkommas. Figur 2 representerar endast förhållningssättet till 
den verklighet som den här studien reflekterar kring, det vill säga den tes som 
inledningsvis presenterades. Den ämnar endast måla på bild det orden i reflektionen 
beskriver. Det handlar således om en förskjutning av efterfrågan och utbudet till höger i 
grafen nedan, till nivåer som egentligen inte överensstämmer med den alternativa 
verkligheten:102 
 
 

 
   Figur 2, Illustration av efterfrågan på livsmedel. © Författaren 2006. 
 
Anta att jämvikt i en alternativ verkligheten utan systemfaktorer som datummärkningen 
råder vid p0, q0. Datummärkningen fungerar som ett incitament att handla mer, och 
förskjuter efterfrågan (D) till höger. Detta möjliggör en ny utbudskurva (S), också den nu 
vid högre kvantiteter. I symbios kan nu utbudet och efterfrågan skapa en ny jämvikt vid 
en högre nivå. På så sätt matchas den med den verklighet som överensstämmer bättre 

                                                 
101 Holm (2004), s. 11. 
102 Observera att det i detta exempel inte föreligger en prisskillnad mellan jämvikterna. 
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med västvärldens konsumtionssamhälle och produktionsöverskott. Ny jämvikt råder här 
istället vid p0, q1. 

Själva principen om en förskjutning av utbuds- och efterfrågekurvorna är i sig 
inget ovanligt. Tiden medför alltid förändringar av denna karaktär. Däremot hävdas att 
utbudskurvan och eterfrågekurvan konstant ligger något till höger om vad de egentligen 
borde i grafen till följd av datummärkningen. 
 
 
 
3.2.2. Av jord är du kommen, av datummärkningen skall du åter varda... jord 

Det finns egentligen föga lite som talar emot det här resonemanget. Det handlar snarare 
om i hur stor grad resonemanget stämmer. Om man till exempel skulle hävda att 
datummärkningen istället för att höja efterfrågan minskar den (motsägelse till uppsatsens 
tes) skulle man snart komma underfund med att detta är en motsägelse i sig självt. 
Butikerna får inte sälja mat som passerat sista förbrukningsdag och samtidigt må ha svårt 
att sälja produkter som passerat ”bäst före”- märkningen. Om datummärkningen inte 
existerade skulle kanske butikerna även kunna sälja dessa varor, det vill säga mer varor 
som idag klassas som ”dåliga”. Men som en följd av lagstiftningen får butiker idag inte 
sälja ”känsliga” varor där datummärkningen passerats, exempelvis en förpackning med 
köttfärs. Så fort detta sker (datummärkningen passeras) ersätts den av en ny förpackning 
med ett bättre datum och den ”gamla” köttfärsen kasseras som sopor. Ingen butik tjänar 
dessutom på missnöjda kunder varvid ”dåliga” produkter ersätts med ”bra”, lagstiftning 
eller ej. I butikernas fokusering på nöjda kunder, och lagstiftningens utformning, 
resulterar detta i att utbudet hela tiden upprätthålls eftersom det inte råder någon brist. 
Oavsett hur mycket som kasseras tar aldrig köttfärsen slut! Och utan datummärkningen 
skulle den enda skillnaden vara att utbytet av en förpackning mot en annan inte skulle 
förekomma i samma hastighet. 

I folkhemmen skulle fortfarande köttfärsen förbrukas och då efter ett mer 
traditionellt sinnesnyttjande för att avgöra köttfärsens kvalitet, precis som man gjorde 
förr. De konsumenter som idag strikt förlitar sig på märkningen och slänger så fort 
datumet passerats skulle inte existera och mindre köttfärs skulle kasseras. Detta skulle 
snarare leda till en minskad efterfrågan vilket är ett resonemang som koncist beskriver 
och stödjer tesen i den här uppsatsen. 

Hur man än vrider och vänder på resonemanget förbrukas maten, antingen ner i 
konsumenternas magar eller ner i soptunnorna. Men eftersom datummärkningen existerar 
sker detta i en raskare takt. Är det inte märkligt, till exempel, att en påse julnötter eller 
pepparkakor endast håller något år fram till precis innan nästa jul tar vid? 

En mjölk som utan datummärkningen kanske skulle ha stått i Hr. Svenssons 
kylskåpsdörr i två veckor står istället endast där i en vecka varpå en ny införskaffas för 
vecka två. På så sätt konsumerar Hr. Svensson, oavsett om han dricker upp mjölken eller 
slänger den, två mjölk istället för en under samma tidsperiod varpå vi ser en ökad 
efterfrågan. I det första fallet dricker Hr. Svensson mer mjölk än han av hälsomässiga 
skäl borde och i det andra kasseras duglig mat ner i soporna. Han bidrar hur som helst till 
negativa, samhällsekonomiska konsekvenser som är raka motsatsen till hållbar 
utveckling. Men visst är inte Hr. Svensson representativ för hela befolkningen i det 
västerländska samhället, här hävdas bara att han låter representera en betydande del, 
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exakt hur stor del förblir osagt och överlåts till läsaren att begrunda utefter egna 
erfarenheter. För det är där Hr. Svenssons beteende går att förstå, i de egna, subjektiva 
bedömningarna. 
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4. Avslutande diskussion 
 

Framställningen av resultat och reflektion har skett löpande i texten, vilket ålägger en 
risk för att här verka upprepande i denna avslutande diskussion. I ett försök att motverka 
detta låter jag här endast kortfattat knyta ihop säcken för att på så sätt återknyta till syftet. 

I mina resonemang har jag diskuterat datummärkningens plats i ett större 
sammanhang än det som ursprungligen definierar välfärd. I beskrivningen av uppsatsens 
syfte hävdade jag att datummärkningen går att placera in i ett mer omfattande system för 
att marknadsföra livsmedlen. Jag kallade detta i enkelhetens namn för ett 
”marknadsföringssystem”. 

Detta system står här representativt för en sorts frigjord välfärd. Eller rättare sagt, 
det omsluter och upprätthåller välfärd som inte längre strikt går att knyta ann med 
mänskligt välbefinnande och trygghet. Detta till trots uppfattas det som raka motsatsen av 
samhället, det vill säga att det främjar individens bästa. 

Systemet är därmed indoktrinerande i sin natur och verkar som en social praktik, i 
samhället, för samhället. Sociala, politiska och kulturella mönster pryder de ”uniformer” 
samhället tvingar oss invånare att bära. Men misstolka mig inte, det är även i termer av 
invånare jag talar om samhället. På samma sätt som en alkoholist till en början inte är 
alkoholiserad var inte heller samhället till en början snärjt av ovanstående system. Med 
tiden och utvecklingen blir missbrukaren och det som missbrukas ömsesidigt beroende. 
På samma sätt fungerar detta ”marknadsföringssystem”. Det föddes i den historiska 
utvecklingen och innebär förutsättningen för vad som här har kallats den moderna statens 
puls, konsumtionen. 
 Sokrates ville ”förlösa” en inbyggd kunskap hos dem han diskuterade med. Jag 
menar att denna kunskap, i de sammanhang som här diskuteras, återfinns i det sunda 
förnuft hos befolkningen som till stor del gått förlorat till följd av ovanstående 
utveckling. Men det är inte förlorat till den grad att det inte går att återfå. I tider och 
västliga regioner som dessa, där ordet ”brist” inte längre existerar i sammanhang som har 
med mat att göra har vi glömt allt som livsmedel egentligen handlar om. Välfärden har 
tagit över och blivit mer radikal i sin natur; vi ser förkrossade på TV hur tredje världen 
svälter och vänder oss sedan om för att köpa en glass med extra strössel in den 
närliggande tobaksaffären. 

Det har varit syftet med den här uppsatsen att klargöra den problematik som här 
alltså analyserats utifrån kritiska, systemteoretiska termer. Det har handlat om att förstå. 
Insikten var ämnad uppstå inifrån hos läsaren. Det är ingen ”sanning” som skall ha 
påtvingats läsaren i resonemangen utan det är ett riktande av fokus vilket förhoppningsvis 
inneburit kvalitéer av upplyst karaktär. 
 Behovet av en datummärkning av våra livsmedel uppstod i införandet av vårt 
moderna livsmedelssystem, men dess upprätthållande döljer diversifierade avsikter, 
negativa och positiva. Denna brett vidgade problematik har här belysts i den mån som tid, 
plats och resurser givit. Diskussionen har hävdat att datummärkningen kanske inte är den 
”välfärd” som den till synes anses vara. Den har frigjorts från sitt ursprung. Vetenskapen, 
teknologin och kulturen har tillsammans med staten, producenter och konsumenter alla 
bidragit till att bygga upp institutionaliserande processer vari datummärkningen 
legitimerats på dolda grunder och fungerar mer som en marknadsföring av livsmedlen. 
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Produktionsöverskott, folkhälsoproblem och enormt svinn är resultatet av detta. 
Förhoppningsvis skall illusionens dimma ha lättat något varpå sammanhangen framgått. 
 Allra först i uppsatsen återfinns ett citat av Anthony Giddens angående 
människans emancipation. Det betyder att människan under den moderna epoken länge 
strävat efter att frigöra sig från historiens bojor. Centrala teman i dessa sammanhang är 
exempelvis kolonialism och kvinnokamp. För det är just i mänskliga termer som man 
brukar tala om emancipation. Jag har här försökt påvisa att även (mänskliga) abstrakta 
konstruktioner kan frigöra sig från sina sammanhang. Datummärkningen är inte längre 
endast en del av välfärden, den är emanciperad intill något som ersatt det sunda förnuftet 
och som verkar för sig självt i syfte att påverka oss konsumenter i vår dagliga konsumtion 
av mat. 
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