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Förord 
 
 
Jag blev antagen till forskarutbildningen vid Ekonom-historiska 
institutionen vårterminen 1998 och min färd fram till avslutad 
avhandling, har liksom undertiteln antyder, verkligen varit en lång 
resa. Det som började i ambitionen att skriva någon form av 
bioteknikhistoria för svensk mejerinäring har slutat i en technoscience 
berättelse om nätverksbildning och riskkonstruktion. Som i 
countrylåten, Ring of fire, där huvudpersonen dras ner i en eldring, 
sögs jag under arbetet med avhandlingen in i ett kraftfält fyllt av 
köttätande kor, oberäkneliga bakterier och bråkiga dissidenter som 
tillsammans på olika sätt gestaltade mötet mellan mat och 
högteknologi. 

Efter publiceringen 2002 av min licentiat uppsats, Mejerisektorn 
och den nya biotekniken, stötte jag på två historiska fall av risk på 
livsmedelsområdet som jag verkligen ville utforska. Det första fallet 
var makarna Hansen och rättegången om den danska grisens ära där 
jag fick tipset av min far som var expertvittne i rättegången. Det andra 
fallet var lantbrukskonsulenten Anders Larsson som trots förföljelser 
nästan ensam fick till stånd ett förbud mot kadaverutfordring av kor 
som föregrep den senare stora BSE-epidemin i Europa. Larsson hade 
medverkat i några radioprogram som min handledare, professor Ulf 
Jonsson, tipsade mig om. I båda fallen stod modiga individer som fått 
betala ett högt pris för att ha drivit egna versioner av vetenskaplig 
”sanning” i centrum. Samtidigt som fallen var historiska 
händelseförlopp som jag verkligen ville försöka rekonstruera för att 
lyfta fram berättelsen i sig så drog de också iväg bort från mina 
tidigare ambitioner med avhandlingen och tvingade mig att söka in på 
nya vägar. I begreppet ”technoscience” fann jag avhandlingens nya 
gemensamma nämnare. De första årens sökande ersattes av en besatt 
eufori när jag handlöst kastade mig in den snåriga och omfattande 
teorimassa som på olika sätt använder technoscience. För att kunna 
använda de nya spännande verktygen på mina fallstudier var jag 
tvungen till en egen intensiv inläsning och en personlig formulering av 
de element av teorin som var fruktbara för mig. 
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Nu när avhandlingen ligger klar vill jag först och främst tacka mina 
huvudpersoner i de två sista fallstudierna Niels-Henrik Hansen, 
Dorthe Hansen och Anders Larsson för privilegiet att få lyssna på era 
berättelser. För att sedan utifrån dem och från de många dokument ni 
hjälpt mig med och med hjälp av andra källor försöka rekonstruera 
några bitar ur livsmedelshistorien.  

Tack till de tre nyckelpersoner som jag intervjuade i fallstudien av 
forskningsföretaget Probi: Nils Molin (professor em. i mikrobiologi), 
Kaj Vareman (dåvarande VD) och Kenneth Andersson  
(Skånemejerier). Tack också till alla ni andra som ställt upp på 
intervjuer. Tack till Göran Molin för tålmodiga svar på oändliga 
frågor. 

Min handledare, Ulf Jonsson, - ja vad ska jag säga? Du har 
entusiasmerat mig, presenterat mig för viktig litteratur, 
frågeställningar, personer, läst och kommenterat, hjälpt mig praktiskt, 
samt inte minst alltid lyckats sporra min arbetslust när vi haft våra 
samtal.  

Tack också till min biträdande handledare, professor Sven Fritz, 
för ständigt pålitlig manusläsning där allt från minsta kommatecken 
till bärande idéer grundligt har granskats och kommenterats. 

Tack till Ekonom-historiska institutionen vid Stockholms 
universitet där jag bedrivit mina forskarstudier, till högre seminariet 
där jag lagt fram delar av avhandlingen och till alla arbetskamrater 
som uppmuntrat mig. Jag vill särskilt tacka Ulrika Moberg för all 
tänkbar praktisk hjälp, Per Eriksson för tipset om Latour, Per 
Simonsson för datahjälp och alla på Röda villan. 

Tack också till Formas, fd Skogs- och Jordbrukens Forskningsråd 
som finansierade delar av avhandlingen under projektet, Svensk och 
europeisk livsmedelsindustri in en ny global kontext. 

 
Tack till min man, Hans Andersson, för kontinuerlig läsning med 
vägande synpunkter och allmänt stöd i livet. 

Under denna period har jag också gjort en annan resa, en till Kina 
och blivit mamma till Yi. Tack också till dig, Yi, för att du stått ut 
med långa dagisdagar under det hektiska arbetet med slutmanus. 
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Avhandlingen tillägnas min far, Nils Molin, vars engagemang på alla 
plan gjort avhandlingen möjlig. 
 
 
Rinkeby, oktober 2005 
Lena Molin 
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Kapitel 1: Syfte och avgränsningar 
 
 
1. Syfte 
 
I min avhandling diskuterar jag så skilda frågor som hur vetenskapliga 
påståenden blir till fakta, hur sjuka grisar blir friska, hur en 
bakteriekultur omvandlas till en hälsodryck och hur kor blir 
kannibaler. Min licentiatuppsats behandlade nätverk och 
kunskapsutveckling inom mejerisektorn. 1  När avhandlingen nu 
utvidgats genom att jag lyfter fram riskproblematik blir behovet 
tydligt av en övergripande teoretisk ansats som binder ihop 
kunskapsproduktion, risk och spjutspetsteknologi. Jag använder 
science studies som utgångspunkt för att analysera livsmedelsområdet.  
 
Mitt forskningsområde är högteknologi och risk på livsmedelssektorns 
arena. I kapitlen tre till sex gör jag fyra fallstudier som representerar 
olika nedslag i hur teknologi möter risk i livsmedelssektorn. Fallen är 
indelade i två temablock varav det första fokuserar på 
nätverksbildning och det andra på riskkonstruktion. Fallstudierna 
analyseras utifrån ett technoscience-perspektiv som jag definierar 
utförligt i kapitel två.  

Genom att göra fyra utförliga historiska studier som täcker i tur 
och ordning kommersialiseringen av ett forskningsresultat, 
etableringen av vetenskaplig ”sanning”, de risker storskalig 
produktion av svinkött kan föra med sig och slutligen hur ett 
industriellt produktionssystem punkteras när kroppsliga begränsningar 
hos mjölkkor sätter stopp för utfodring med kadavermjöl hoppas jag  
uppnå mitt syfte med avhandlingen som är: 

 
• att undersöka mekanismerna bakom nätverksbildning och 

riskkonstruktion när kroppar möter spetsteknik på 
livsmedelsområdet. 

 
 
                                                 
1 Molin, 2002. 
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2. Avgränsningar 
 
Syftet avgränsas av ämnesvalet: det vill säga studiet av hur 
livsmedelsteknologi appliceras på näring till människor och djur. 

Fallstudierna avgränsas också i tiden. I den första studien följer 
jag forskningsföretaget Probi från laboratoriet på 
nittonhundraåttiotalet till konsolideringen 2001. I den andra studien 
skildrar jag en forskningskonflikt som pågick 1995-1996. Den tredje 
studien beskriver händelser som utspelades från 1972 fram till och 
med 1978. Den fjärde studien har en prolog i svenskt tidigt 
nittonhundrasjuttiotal även om huvudberättelsen utspelas under 
perioden 1979 – 1986. I samtliga fall görs en kort uppföljning av 
berättelserna.   

Fallstudierna avgränsas slutligen av platsen: händelserna utspelas 
i två nordiska länder, Danmark och Sverige. 
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Kapitel 2: Technoscience på livsmedelsområdet  
Hur vetenskapliga fakta, sjuka grisar, köttätande kor och 
nyttiga bakterier hänger ihop med varandra. 
 
 
1. Inledning 
 
”Technoscience” (TS) är det begrepp som binder ihop min 
avhandling. Det är länken som förenar risksamhällets skenande 
teknologi som skapar risker i stället för att lösa dem, med en upprorisk 
natur som åtminstone delvis är en mänsklig skapelse, och med 
smygande livsmedelshot där matvaror kan vara bärare av gifter som 
upptas direkt i våra kroppars ämnesomsättning. Kapitlen tre till sex, 
studien av functional food företaget, avsnittet om hur vetenskapliga 
fakta skapas, berättelsen om makarna Hansen och rättegången mot den 
danska grisen och till sist de köttätande korna är allesammans 
konkreta manifestationer av TS. För det första, genom metoden: i 
fallstudierna använder jag aktörnätverksteori vilket är en del av den 
teorimängd varifrån jag härlett begreppet TS. Aktörnätverksteori är en 
teoretisk metod formulerad av Bruno Latour och Michel Callon som 
genom att följa olika aktörer och deras växlande allianser syftar till att 
bryta upp natur- och samhällsvetenskapliga förklaringsmodeller då 
inget fenomen förklaras med hänvisning enbart till naturen eller 
samhället. För det andra, genom studieobjekten som allesammans är 
del av fenomenet TS, vare sig det är fråga om patenterat liv som i de 
två första fallstudiernas bakteriekulturer eller hur levande varelser 
definieras som insatsvaror i ett industriellt produktionssystem som i de 
två sista studierna. 
 
 
2. Technoscience 
 
Tidigare har vetenskaplig utveckling, som upptäckten av bakterier 
eller konstruktionen av bensinmotorn, fått stora samhällseffekter men 
de har inte varit lika snabba och de har varit stadigt förankrade i det 
moderna projektet det vill säga tron på Västerlandet och Upplysningen 
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som motor för mänsklig frigörelse genom vetenskapliga framsteg, 
teknologi och förnuft. 2  Den snabba utvecklingen av biologi- och 
informationsvetenskaperna och sammansmältningen av dem i en 
hybrid som jag och andra kallar ”technoscience” är ett helt nytt 
fenomen. Aldrig tidigare har gränserna emellan människa och djur och 
mellan människa och maskin varit så otydliga och vilka framtida 
konsekvenser detta får är ännu osäkert men kanske avgörande för 
människans framtid. Ämnesområdet ”technoscience” är flytande och 
hör närmast hemma i ”science studies” även om deltagarna är aktiva i 
ämnen som filosofi, sociologi, historia, informationsstudier och 
geografi. TS-forskare är mitt eget begrepp. Ingen av de forskare som 
jag behandlar under technoscience identifierar sig på detta sätt eller 
har en akademisk anknytning under det namnet. Boken Chasing 
Technoscience ger en bra sammanfattande introduktion som 
presenterar fältet samt diskuterar förutsättningarna för interaktionen 
mellan mänskliga aktörer och icke-mänskliga.3  
 
En presentation av fältet  
Fältet science studies är stort och rymmer många ansatser varav 
Sociology of Scientific Knowledge (SSK) är ett och aktörnätverksteori 
(ANT) ett annat. Tillsammans är dessa båda de viktigaste elementen 
inom ämnet idag. Jag använder mig av historikern John Zammitos 
definition att SSK är en vetenskapssociologisk inriktning som ser 
forskningen som helt eller delvis socialt konstruerad. ANT har 
utvecklats ur SSK i första hand för att förklara naturvetenskapliga 
forskningsprocesser men på senare tid även religion och juridik vilket 
betyder att kunskapsteorin även kan vara giltig för humaniora och 
samhällsvetenskap.4  

SSK kan också definieras som science studies. 5  Fältet science 
studies är endast partiellt odlat i det svenska forskarsamhället även om 
det finns spår vid några universitet och högskolor. Vid avdelningen 
för teknik- och vetenskapsstudier (Science and Technology Studies 
STS) vid Göteborgs universitet definieras ämnesområdet som studier 

                                                 
2 För en diskussion om det moderna projektets betydelse se: Nationalencyklopedin, 050503. 
3 Ihde et al, 2003. 
4 Latour, 2002a; Latour, 2002b. 
5 Castree & Braun, 1998 i Braun & Castree, 26. 
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av hur våra ”dagliga aktiviteter baseras på en samverkan med tekniska 
apparater eller artefakter” och det är en tvärvetenskaplig ansats byggd 
på ”tex sociologi, historia, vetenskapsteori och antropologi”. På 
avdelningen bedrivs både grund- och forskarutbildning och forskning 
om ”gränserna mellan vetenskap, teknik, samhälle, politik och 
kommunikation”.6  
 
För att följa de spår jag kunde se att ämnet lämnat inom den svenska 
akademin gjorde jag en informell rundfråga bland studierektorer och 
motsvarande inom sociologi, teknikhistoria, filosofi och 
miljövetenskap om huruvida det bedrevs någon forskning eller 
undervisning på ett science studies tema hos dem och om så skulle 
vara fallet om de använde sig av begreppet technoscience.7 Svaren gav 
nya kontakter bland andra professor Margareta Hallberg vid 
Institutionen för Idéhistoria och vetenskapsteori i Göteborg som 
uppger att begreppen används på institutionen i forskning och 
undervisning. Hallberg nämner tre forskningsprojekt där TS används: 
höghöjdsträning (Dick Kasperowsky), teknik och kön (Catharina 
Landström) och stamcellsforskning utifrån ANT (Morten 
Christiansen). Vid avdelningen för teknik- och vetenskapsstudier som 
ligger under sociologen i Göteborg berättar Göran Sundqvist att de har 
både grund- och forskarutbildning och att i forskarutbildning och 
forskning så ligger ”fokus både på vetenskap och teknik”. Professor 
Boel Berner från Tema Teknik och Social Förändring vid Linköpings 
universitet berättar att de redan hållit på med technoscience-studier i 
tio till femton år både som studier av vetenskaplig praktik och som 
teknikvetenskap. Lena Trojer som är prefekt och forskningsansvarig 
vid Tekniska högskolan i Blekinge säger att teknovetenskapliga 
studier både är ett ämne i forskarutbildningen och en 
verksamhetsenhet. Enligt hemsidan är teknovetenskapliga studier ”ett 
samlingsnamn för grundutbildning inom området medieteknik och 
digitala spel, samt forskning med inriktning mot teknovetenskaplig 
genusforskning”.8  På institutionen hittar jag också en avhandling där 

                                                 
6 STS, 051017a, ”Vad är STS”; STS, 051017b, ”Forskningsprofil”. 
7 Rundfrågan var naturligtvis beroende av min positionering vid Ekonom-historiska institutionen och de avtryck 
jag redan hittat på nätet eller snappat upp på annat sätt. 
8 Blekinge Tekniska Högskola, 050311. 
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Pirjo Elovaara har studerat hur gränser överskrids och förhandlas 
inom IT-teknologins olika rum med hjälp av ANT.9 Spår i form av 
enstaka doktorander finns vid sociologiska institutionerna i Stockholm 
och Uppsala där också Tora Holmberg nyligen lagt fram en science 
studies inspirerad avhandling om olika sorters gränser mellan djur och 
människa.10 På Sveriges Lantbruksuniversitet har det producerats en 
avhandling i landskapsplanering om vägar med utgångspunkt i 
Latour. 11  På Kungliga Tekniska Högskolan förekommer science 
studies och technoscience begreppen både på avdelningen för Teknik- 
och vetenskapshistoria, där professor Arne Kaijser uppger att TS 
”används av en del doktorander och forskare” och på Institutionen för 
industriell ekonomi och organisation där aktörnätverksteori är känd 
och används av åtminstone en forskare (Marcus Lindahl). ANT 
används i viss mån på Handelshögskolan i Stockholm. 12   Gustav 
Holmberg vid Forskningspolitiska institutet i Lund har gjort en TS-
inspirerad historisk studie över hur Svenska Institutet för 
Konserveringsforskning har fungerat som ”gränsorganisation” där 
olika slags aktörer kan mötas.13 

Sammanfattningsvis så verkar Tema T i Linköping och 
avdelningarna för vetenskapsteori respektive vetenskapsstudier i 
Göteborg vara de platser där ämnesområdet studeras mest. 
 
Vad är TS? 
Själva begreppet technoscience (TS) anses vara myntat av den franske 
filosofen och vetenskapshistorikern Gaston Bachelard.14 Sociologen 
Göran Sundqvist vid avdelningen för teknik och vetenskapshistoria 
vid Göteborgs universitet skriver att begreppet införts i science studies 
för att beskriva hur vetenskap, teknik och organisation hänger ihop.15 
Bruno Latour som ska ha infört begreppet i ämnet säger i ett citat från 
1974: ”I will use the word ’technoscience’ from now on to describe all 
the elements tied to the scientific contents no matter how dirty, 

                                                 
9 Elovaara, 2004. 
10 Holmberg, Tora, 2005. 
11 Qviström, 2003. 
12 Handels, 050316. 
13 Holmberg, Gustav, 2005. 
14 Ihde, 2000, n1, 72. 
15 Sundqvist, email, 050321. 



 10

unexpected or foreign they seem”.16 Donna Haraway har diskuterat 
Latours användning av TS-begreppet. Hon menar att hans tillämpning 
av TS ska förstås utifrån hans syn att ”insidan” av laboratoriet där 
naturvetenskaplig forskning bedrivs konstituerar sig själv genom att ta 
in resurser från ”utsidan”. Vidare hävdar hon att han sätt att utnyttja 
begreppet går längre än det rent metaforiska när han använder det för 
att beskriva hur laboratoriet engagerar och mobiliserar externa 
allierade.17 Jag delar Haraways tolkning, för Latour är technoscience 
helt enkelt den arena där för vetenskapen interna och externa krafter 
allierar sig med varandra. Latours något dunkla uttalande ovan ska ses 
i ljuset av att han använder TS för att angripa uppdelningen i vad som 
räknas som ”samhälle” respektive ”naturvetenskap”. Alla sorters 
levande varelser, materiella ting och immateriella idéer, kan definieras 
som tillhörande TS under förutsättning att de på något sätt är 
enrolleras i nätverken av mänskliga och icke-mänskliga aktörer, som 
består av vad Haraway kallar ”startling hybrids of human and non-
human”.18  

I technoscience begreppsvärld fungerar hybriden som en symbol 
för gränsöverskridande. Företeelsen TS är en hybrid i sig mellan 
biologi och informationsvetenskap. Det vetenskapliga ämnesområdet, 
science studies, är tvärvetenskapligt och där återfinns vetenskapsteori, 
filosofi, historia och sociologi. Forskningen i technoscience TS är en 
delmängd av science studies. Det är denna delmängd som jag finner 
relevant i min undersökning. TS är undersökningsområdet. Jag har 
funnit ett antal element som jag tycker ger analytiskt djup och skärpa 
för mina egna undersökningar. Jag vill fånga de väldigt speciella 
förutsättningar som biologin och informationstekniken har skapat för 
matproduktion och konsumtion: De gränsöverskridande hybriderna, 
maktperspektivet som är särskilt fruktbart i risksammanhang och i 
diskussionen om kunskapens lägesberoende.  
 
Länkarna i de nätverk som är bärande begrepp för TS-ansatsen är 
också hybrider och de kan vara en blandning av otaliga kombinationer 
av natur, kultur, människa eller maskin. Latour använder oftast 
                                                 
16 Latour i Haraway, 1997, 280. 
17 Haraway, 1997, n1, 279-280. 
18 Haraway, 1997, n1, 280. 
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motsatsparet ”natur-samhälle” och det är också den uppdelning jag 
använder mig av i avhandlingen. Donna Haraway, feministisk TS-
forskare, använder ”natur-kultur och när hon hänvisar till Latours 
uppdelning gör hon en markering att hon betraktar sociala fenomen 
som genus, etnicitet och klass som en del av den konstituerande 
praktiken inom technoscience.19  

Jag tolkar henne som att Latour och andra science studies forskare 
missar det faktum att vissa sociala problemområden följer med in i 
technoscience när de kritiserar sättet att förklara samhällsfenomen 
med naturliga företeelser eller tvärtom. När de beskriver något i 
termer av en latoursk hybridkedja för att frigöra sig från indelningen 
samhälle-natur missar de att problemen manifesteras både inom 
vetenskapen och samhällsföreteelsen TS genom att ansatsen ignorerar 
genus, etnicitet och klass. Därigenom för forskarna omedvetet med sig 
värderingar som favoriserar västerländsk vithet och maskulinitet som 
är den rådande västerländska samhällsnormen.  
 
Haraway om nätverk och hybrider 
Donna Haraway förenar TS med radikal postmodern feministisk 
teoribildning. Haraway är naturvetare i grunden med en 
doktorsexamen i biologi och det märks på den gränsöverskridning 
mellan naturvetenskap och samhällsvetenskap som präglar hennes 
texter där hon rör sig med lätthet mellan feministisk skönlitteratur, 
Derrida och transgena organismer.20  
 
Haraway kritiserar Latour för att vara nästan besatt av hur 
enrolleringen i nätverken går till och alltför fascinerad av förekomsten 
av hybrider som sådan. Själv är hon mer intresserad av ”för vem och 
hur dessa hybrider fungerar”.21 Svaret på frågan ”för vem” är någon 
form av globalt kapital. Där identifierar hon fyra kopplingar till olika 
produktionssystem eller vad hon kallar livmödrar för TS:  

1. det militärindustriella komplexet,  
2. det globala hyperkapitalistiska systemet med snabba 

marknadsströmmar och transnationella företag som aktörer,  
                                                 
19 Haraway, 1997, 35 & 56. 
20 Se till exempel: Haraway, 1997 
21 Haraway, 1997, 280. 
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3. produktionen av mer eller mindre biologiska ekosystem 
inklusive sådana där cyborger är aktörer  

4. samt till slut den globala medvetandeindustrin med produktioner 
som Alien, Terminator och Blade Runner.22 

 
Gränsöverskridning svarar på frågan ”hur”. Cyborgerna är hybrider 
mellan människa och maskin. De är barn till implosionen av det 
naturliga och det artificiella och de vistas i ett rum som Haraway 
kallar ”livet självt” i motsats till det vanliga ”livet” med dess 
kroppsliga temporaliteter.23 Livet självt är en slags metaverklighet - en 
kommersialiserad såpopera där arter blir varunamn och där rummet är 
globalt men inte allmänt och där globaliseringen av planeten jorden är 
en iscensatt produktion av vissa livsformer framför andra.24 Cyborger 
kan definieras som människor som bär olika former av proteser vilket 
gör att det blir en ganska stark närvaro i samhället av dessa hybrider 
genom att det är många som använder olika funktionsförbättrande 
hjälpmedel. Tänk bara på alla som har kontaktlinser eller 
tandproteser… Nu tycker jag att det faktum att det finns många 
människor som skulle kunna definieras som cyborger snarare stärker 
Haraway än försvagar henne. Relevansen av hennes technoscience-
perspektiv visas av att företeelsen TS är något allmänt förekommande 
i samhället. Jag ser ingen artskillnad på de tekniskt förbättrade 
människor som förekommer i den science fiction roman av Marge 
Piercy som Haraway refererar till och de av oss som använder 
tandproteser, silikonbröst eller pacemakers. 25  Även om 
romanfigurerna är modifierade långt utöver vad en pacemaker kan 
åstadkomma (deras kroppar har anpassats till virtuella resor i ett 
datanät där ”verkligheten” är så fysisk att personerna kan skadas eller 
dö under sina upptäcktsfärder även om kropparna sitter kvar vid 
datorn) är ändå frågan om inte skillnaden snarare är kvantitativ än 
kvalitativ? Modifieringen hos Piercy har gått mycket längre men 
gränsöverskridningen mellan teknologi och kropp är likartad. Jag 
anser inte det meningsfullt att bli alltför djuplodande i tolkningen av 
                                                 
22 Haraway, 1997, 12-13. 
23 SAOL definierar ”implodera” som att ”springa sönder inåt” 
24 Haraway, 1997, 12. 
25 Haraway, 1997, 21-22; Piercy, 1991. 
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Haraways cyborger. Det viktiga och relevanta för den här studien är 
att de är metaforer för gränsöverskridande och att gränsöverskridande 
är ett fenomen som är väsentligt för att förstå livsmedelssektorns 
utveckling under sent nittonhundratal och tidigt tvåtusental. Jag tänker 
här på sådana biotekniska hybrider som giftresistenta sojabönor, 
hållbara tomater och cancermöss.26  

Haraways nya forskningsobjekt är hundar som hon klassificerar 
som en typ av ”companion species” (CpS) vilka varken är ”natur” 
eller ”kultur”, eller ”både och” utan ”något annat”. För den som vill 
studera ett icke-mänskligt subjekt (eller aktant med Latours 
terminologi) så är hundar ett bra val, menar Haraway, eftersom de är 
vuxna och deras utveckling till mänskliga ledsagare kan förstås som 
ett ömsesidigt förlopp.27 Hon tar också specifikt upp mikroorganismer 
i tarmen som exempel på CpS och plötsligt finns det en teoretisk 
apparat som tillåter mig som forskare att behandla en tarmbakterie 
som färdkamrat i stället för ett yttre objekt eller en del i opersonlig 
hybridkedja.28  
 
Cyborgen är också ett bra redskap för att undersöka kunskapens 
kontextberoende som Lewis använder när han tar ett technoscience 
perspektiv på det storsäljande antidepressiva läkemedlet Prozac som 
beskrivs som en cyborg, ett mellanting mellan ”en behandling och en 
förhöjning”. Lewis pekar på hur kopplingen mellan psykiatri och det 
technomedicinska komplexet riskerar att skapa en kunskapssyn hos 
amerikanska läkare som utesluter alternativa definitioner av mental 
ohälsa och där farmakologin/tekniken i stället får agera medicinsk 
problemlösare.29 
 
Den moderna biotekniken är en integrerad del av TS 
Den moderna biotekniken är en integrerad del av TS. ”Modern” eller 
ny bioteknik är naturligtvis också ett flytande begrepp som kan tolkas 

                                                 
26 Jag tänker på sojabönan Roundup Ready (GMHT), gentomaten Flavr Savr och OncoMouse™. 
27 Min tolkning är att människan påverkar hunden och socialiserar in den i ett visst beteende i uppfostringen av 
valpen medan hunden å sin sida också påverkar sin ägare till förändrad livsföring genom exempelvis 
hundpromenader och minskad ensamhet. Att hundarna skulle vara vuxna förstår jag mig inte på eftersom en 
hund oftast införskaffas när den är valp och sedan får växa upp till vuxen tillsammans med sin ägare. 
28 Haraway, 1999, i Ihde et al, 2003, 56 & 64. 
29 Lewis, 2003, citat 52; Haraway 1988. 
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på många olika sätt. Jag tycker att Middendorf har gett en bra 
definition: ”We use ‘new’ to refer to technologies that use rDNA, cell 
fusion techniques, new bioprocesses, monoclonal antibodies, plant and 
animal cell and tissue culture, and embryo transfer, splitting and 
sexing”.30 Med ny bioteknik menar jag följaktligen att någon form av 
genmanipulation används. Det nya i den moderna biotekniken är att 
forskarna för första gången kan gå in och manipulera levande 
organismer på gennivå och till exempel kombinera gener från 
fullständigt artfrämmande organismer som råtta och tomat. 

Haraway skriver: ”By the 1990s, genes are us… What could be 
more natural by the 1990s than worldwide commercial, familial, 
biotechnical, and cinematic genetic traffic?” Hon ger ett bra exempel 
på hur marknaden smälter samman med den nya biologin och 
informationsvetenskaperna i den genmodifierade tomaten “Flav 
Savr”.31 Tomaten som har tillverkats av kaliforniska företaget Calgene 
Inc. bryts inte ner inte lika fort som vanliga tomater eftersom 
forskarna har manipulerat den gen som styr förruttnelse. Vill man 
klaga på gentomaten där Haraway bor får man göra det med hjälp av 
en kommersiell online-service. Tomatexemplet har allt: marknaden 
som producerar och säljer tomaten och tjänsten där konsumenterna 
kan klaga, biologin som tillsammans med IT gör produktionstekniken 
möjlig samtidigt som utvecklingen inom datakommunikation gett oss 
webb-baserade klagomurar och diskussionsfora.   
 
Ett problem med technoscience är att det betraktas både som ett 
centralt samband eller ett analytiskt begrepp. Är biotekniken en del av 
företeelsen TS eller är den en del av definitionen av begreppet som 
sådant? Glidningen är typisk för hur TS-begreppet rör sig mellan 
metafor och funktionalitet. Gary Lease är inne på en liknande 
tankegång när han diskuterar förhållandet mellan natur och människa 
som varande å ena sidan fysiska platser eller kroppar och å andra 
sidan som omstridda berättelser. Världen och vi däri kan vara verkliga 
men tillgång till verkligheten får vi alltid genom en subjektiv tolkning 
som är konstruerad och ofullständig och i slutändan är vår tillgång till 

                                                 
30 Middendorf et al, i Magdoff et al, 2000, not 1, 121. 
31 Haraway, 1997, 56-57. 
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verkligheten beroende av vem eller vilka som har makt att driva 
igenom vad som ska räknas som verklighet. Att tillgången till 
verkligheten bara fås genom subjektiv tolkning har Lease fått från 
Platon som menade att den värld, ”sinnevärlden”, som vi upplever 
genom våra sinnen är flytande och osäker. För att förstå vad som är 
”natur” måste vi förstå att verkligheten under moderniteten är en fråga 
om ”tillgång” och att vilka eller vad som räknas i de dominerande 
verklighetsbilderna är ytterst en fråga om makt. Natur kan vara både 
något konkret som en sten men också en föreställning om något eller 
en bild av hur saker och ting hänger ihop.32  

Hjälper det oss att hantera det faktum att technoscience alltså både 
är ett begrepp för att studera vetenskap och ett centralt samband. Är 
Lease något stöd i problemlösningen? Ja, han påpekar att 
maktrelationer är viktiga för vad som blir accepterad sanning men 
även om han där ligger på samma linje som Latour så löser det inte 
mitt metodproblem. Snarare anser jag att mitt angreppssätt måste 
skilja på begreppen genom att göra uppspaltningen:  
 

• TS är ämnesområdet/undersökningsområdet  
• och min ansats är TS-byggd.  

 
Aktörnätverksteori är ett verktyg i TS-ansatsen 
Symmetri i Latours värld är att ”samhälle” och ”natur” ska behandlas 
lika. Latours grundidé är att vetenskapen inte kan analyseras i ett 
avskilt rum utan den är en del av både samhälle och natur: ”Nobody 
can separate the ’internal’ history of science from the ’external’ 
history of its allies”.33 Vid studier av forskning ur ett ANT-perspektiv 
kan vi inte begränsa oss till de nätverkslänkar som tillhör laboratoriet 
från dem som tillhör kedjans yttre allianspartners. Jämför till exempel 
min fallstudie i kapitel tre över hur en bakteriekultur går från 
universitetet till livsmedelsindustrin. I båda fallen är det fråga om 
förbund i samma obrutna nätverks kedja. Det är återigen en fråga om 
symmetri där vare sig ”natur” eller ”samhälle” har något 
förklaringsvärde i sig utan vad som händer på ena sidan måste 

                                                 
32 Lease, 1995 i Soulé & Lease, 4-5 & 9. 
33 Latour, 1988, 4.2.5., 218. 
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motsvaras på den andra.34 Vare sig samhälle eller natur kan användas 
som förklaring till öppna kontroverser eftersom element från båda 
enrolleras i de långa nätverkskedjor som Latour använder för att 
förklara verkligheten. 35  Effekter på samhälle och natur blir 
konsekvenser av och inte orsak till ett visst nätverk –det är vad som 
händer i nätverket som påverkar den yttre verkligheten och inte 
tvärtom. Eller helt enkelt som Fitzsimmons och Goodman uttrycker 
det, så betyder Latours symmetri att människor och icke-mänskliga 
varelser ska behandlas analytiskt lika (Fitzsimmons & Goodman, 
1998, i Braun & Castree, 216).  
 
När Latour tillsammans med Michel Callon 1981 publicerade artikeln 
”Unscrewing the Big Leviathan” sjösatte de aktörnätverksteori som är 
en av byggstenarna i TS-ansatsen.36 Vad som var nytt och som Latour 
senare utvecklade i böckerna Pasteurization of France och Science in 
Action var det storögda sättet att studera forskarna som om de var 
primitiva medlemmar i en okänd stam. Zammito har samma känsla 
när han beskriver Latour som en ”första filosof”, det vill säga någon 
som försöker tänka allting annorlunda från början. 37  Latour kallar 
själv ANT för en ”antropologi för vetenskap och teknologi”.38  

Kännetecknande för Latour och övriga ANT-forskare är att de 
studerar själva forskningsprocessen. De nya verktyg som Latour 
utvecklar för att försöka förklara forskningen oberoende av 
forskningsresultaten är nätverken av mänskliga och ickemänskliga 
aktörer, aktanter, som ingår allians med varandra för att skapa 
styrka.39 I denna process genomgår de enskilda delarna av nätverket 
en ständig omvandling där aktanterna översätts till nya funktioner 
utefter nätverkskedjorna.  

”Aktanter” definieras som de hybrider av mänskliga och 
ickemänskliga element som uppstår genom översättning i ANT-
nätverken medan ”hybrid” är en bredare kategori med fler 
blandningsmöjligheter som levande organism – maskin eller människa 
                                                 
34 Latour, 1987, metodregel 3 och 4, 258. 
35 Eller snarare: alla möjliga verkligheter. 
36 Zammito, 2004, 195. 
37 Originaltexten lyder: ”first philosopher” (Zammito, 2004, 183). 
38 Latour, 2003b, 35. 
39 Latour, 1988, 35, samt 1.1.7. – 1.1.8., 159; Latour, 1988, 1.4.5., 171-172. 
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– djur. Latour använder begreppet ”aktant” för att understryka att 
aktörer kan vara både mänskliga och icke-mänskliga. Själva ordet har 
Latour lånat från den franske litteratur- och språkforskaren A J Greimas som 1966 
publicerade en modell för innehållsanalys av texter, den så kallade 
”aktantmodellen” i boken Sémantique Structurale.40  
 
Hur ska vi då betrakta nätverken i förhållande till de ”naturliga” 
processer som finns i kroppen? Nätverken av hybrider behöver inte 
svara mot verkligheten utan de ska bara vara goda redskap. Med 
Latours egna ord är de ”smutsiga” verktyg som bara ska användas för 
att ”resa från en byggplats till en annan” och tillåter honom att röra sig 
”på ett relativistiskt sätt från en position till en annan”.41 Vad säger oss 
exempelvis en ANT-baserad förklaring av tarmens mikroflora? 42 
Finns det latourska nätverk i tarmsystemet oavsett om vi studerar dem 
eller inte? Nej, naturligtvis inte. Mikroorganismerna i tarmen finns på 
riktigt och är inte någon social konstruktion – även om man med fog 
kan hävda att bilden av mikrofloran är socialt konstruerad.  ANT 
polemiserar just mot förklaringsmodeller där man försöker förklara ett 
fenomen med ett av sina egna beståndsdelar (här samhället). 
Nätverken är ingen bild av en naturlig fysisk process utan teoretiska 
hjälpmedel för att förstå de mekanismer som bygger världen eller som 
här bilderna av tarmsystemet. Jag anser att nätverken kan betraktas 
som en sorts metaberättelse som gör det möjligt att analysera så 
disparata element som natur och samhälle för att inte tala om olika 
aktörer med vitt skilda verklighetsuppfattningar. När ”trials of 
strength” avgör vilka allianser som blir stabila så spelar det ingen roll 
om aktanterna är en del av ”naturen” eller ”samhället” eftersom det är 
förmågan att knyta och hålla fast kraftfulla allianspartners som blir 
avgörande för hur starka nätverken blir. 
                                                 
40 Nationalencyklopedin, 050502a ; I boken som också kom på engelska 1966 med titeln Structural Semantics 
lägger han fram ett teoretiskt system med sex strukturella enheter ”aktanter” (Encyclopaedia Brittannica, 
040831). Modellen brukar kallas för ”Greimas semiotic square”. Jacob Östberg använder en förenklad version i 
sin studie av ångest i livsmedelskonsumtionen (Östberg, 2003). Att Latour lånat begreppet från Greimas framgår 
tydligt av några tidiga arbeten (Latour, 1976; Latour & Fabbri, 1977). I konferenspappret ”Including citations in 
the system of action of a scientific paper” använder Latour för första gången Greimas för att studera 
vetenskapliga artiklar. Ordet “aktant” är också en språkvetenskaplig term som används för att beskriva 
”komplement som omfattas av ett verbs valens”, till exempel Anna somnade (Nationalencyklopedin, 050502b). 
41 “travel from one site to the next”. Latour intervjuad i Ihde et al, 2003a, 18-19. 
42 Att termen flora och inte fauna används i uttrycket mikroflora är en kvarleva från den tid då bakterier räknades 
in under ämnet botanik. Ibland används uttrycket mikrobiota i stället. 
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Är ANT föråldrat? 
Det har hävdats att Latour tagit avstånd från ANT. På en workshop 
1997 ska han ha deltagit under rubriken ”On Recalling ANT” och 
bland annat sagt: ”There are four things that do not work with actor-
network theory; the word actor, the word network, the word theory 
and the hyphen”.43 Senare har han uttryckt sig i motsatt riktning när 
han försvarat konstruktivismen och nyckelbegreppen inom ANT.44 
Latour har dock uttryckt oro för att hans egen roll i science studies lett 
till ämnets fjärmande från empiriska fakta. Samtidigt poängterar 
Latour att han inte gör avbön för sina tidigare arbeten inom science 
studies för att påvisa ”bristen på vetenskaplig säkerhet”. 45  Pirjo 
Elovaara hävdar att det nätverksbaserade inslaget i ANT är föråldrat 
för att i stället börja ersättas av ”andra sorters rum som vätskor och 
eld”. Elovaara använder sin ansats för att analysera internetbaserade 
funktioner, alltifrån e-demokrati till bibliotekstjänster, samt 
webbdesign. För mina ändamål att studera hur teknologi möter kropp 
på livsmedelsområdet är hennes ansats onödigt tillkrånglad. Hon gör 
en i mina ögon onödig uppdelning av tidig och sen forskning inom 
ANT med referens till John Law och Annemarie Mol och myntar 
begreppet ”ANT and after” (ANTa). 46  I den formella uppställning 
Elovaara gör över skillnaderna mellan de två varianterna tycker jag att 
samliga kännetecken på ANTa kan passa in på ANT med två undantag 
nämligen att ANTa har en ”positionerad berättare” i motsats till ANTs 
utomstående berättare och att den nya versionen tar itu saker i stället 
för att bygga ihop dem.47 ANT har många uttolkare men att Latour 
räknas till den främste av dem är inte särskilt kontroversiellt och på 
det sätt ANT används av Latour för att beskriva en slipprig och 
ambivalent biologisk verklighet upplever jag de verktyg som ANT ger 
fullt tillräckliga.48 
                                                 
43 Stanford Presidential Lectures and Symposia in the Humanities and Arts, 050203. 
44 1) Latour i Ihde et al, 2003a, 27 & Latour, 2004, 23, 2) intervju med Latour 2000, i Ihde et al, 2003a, 18-19. 
45 Latours kursivering. Engelska texten är ”the lack of scientific certainty”.; Latour, 2004, 227 & 231. 
46 Elovaara, 2004, 60, 217-218, citat 217 ; Law & Mol, 2000, 051016. 
47 ”situated storyteller”; Elovaara, 2004, särskilt figur 1, 60. 
48 Att tillföra en berättare som är positionerad är ju något som Haraway propagerat för när hon hävdar att all 
kunskap är ”situated” eller lägesberoende så för det behövs ingen dödförklaring av ANT (Haraway, 1988). Vad 
gäller att ”plocka sönder” som ett nytt attribut till ANT, i motsats till att ”sätta ihop”, råder det delade meningar 
bland ANT-teoretiker där Latour så sent som 2003 förespråkar konstruktivismen framför dekonstruktivismen 
(Latour, 2003a, 27-46 i Ihde et al 2003). John Law har tillsammans med Michel Callon slagit in på en mer 
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TS och ANT är inte samma sak 
Slutligen, det är lätt att förväxla TS med aktörnätverksteori men det är 
inte samma sak. ANT är en teori som förklarar verkligheten med hjälp 
av nätverk av element som sträcker sig över både samhälle och natur – 
själva poängen är att naturliga fenomen inte ska kunna förklaras med 
referens till samhället eller tvärtom. ANT kan användas för att förklara 
olika skeenden, till exempel pastöriseringen inom livsmedelssektorn i 
Frankrike på artonhundratalet.49 Teorin är inte tidsbunden men det är 
däremot TS som tar sin startpunkt i efterkrigstiden och bygger på att 
en viss teknologisk miniminivå ska ha uppnåtts. Latour använder TS 
för att analysera (icke-)moderniteten som han liknar vid hybriden 
Leviathan som är marknad, kod, krig och maskin på samma gång. 
Leviathan är en bild av hur vetenskap, teknik och organisation kan 
smälta samman i en person. Något som Latour och Haraway menar 
kännetecknar utvecklingen efter kriget inom biologin och 
informationsvetenskap.  
 
Leviathan och moderniteten 
I antologin, Remaking Reality, ger geograferna Bruce Braun och Noel 
Castree en närmare beskrivning av hur samhälle och natur konstrueras 
under technoscience (Castree & Braun, 1998 i Braun & Castree, 29). 
Vi lever i en (samhälls)struktur som tilldelar ”natur” och ”kultur” två 
olika världar. Samhället är konstruerat av eller i relation till saker som 
bakterier, dörrstängare eller maskiner, tillsammans med de olika sätt 
varmed naturvetenskapen är orsaken snarare än förbindelselänken till 
framställningen av naturen. På samma gång förläggs ”kunskap” i den 
ena världen (naturen) medan ”politik” hamnar i den andra (kulturen). 
Denna struktur tillåter technoscience att samtidigt bygga  både natur 
och samhälle på sätt som inte tidigare undersökts menar 
artikelförfattarna och hänvisar till Latour.50  

Vad betyder egentligen det här? Samhället konstrueras i relation 
till ting som bakterier och dörröppnare och vilken roll naturen spelar i 
                                                                                                                                                         
dekonstruktivistisk väg än Latour när de förespråkar att ”allt är text: det finns bara diskurs” (Callon & Law, 
1995, 500 i Zammito, 2004, 198). Så eftersom Elovaara i högre grad utgår från Law än Latour så är det inte i sig 
det minsta underligt att ANT-begreppet blir mer dekonstruktivistiskt färgat. Och alldeles i sin ordning så länge vi 
håller heterogeniteten inom ANT i minnet! 
49 Latour, 1988. 
50 Castree & Braun, 1998 i Braun & Castree, 29. 
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sammanhanget är en följd av forskningen. Hur naturvetenskapen ser ut 
styr hur vår bild av ”naturen” konstrueras. Vi delar upp världen i en 
objektiv kunskapssfär där fakta härleds från ”naturen” och en 
subjektiv ”politisk” sfär som är beroende av vilken kultur vi tillhör. 
Latour menar att vi som är en produkt av moderniteten är oförmögna 
att se detta eftersom vi insisterar på en uppdelning mellan ”samhälle” 
och ”natur”. Genom denna oförmåga kan vi inte se hur TS bygger 
både natur och samhälle på samma gång. Vilka är ”vi” då? Ja, enligt 
Castree och Braun är det helt enkelt medborgarna i det moderna 
samhället. Eller jag kanske ska säga de av oss som lever i någon form 
av modern samhällsbildning. Frågan är om detta ”vi” är detsamma 
som Latours ”vi”. Latour erkänner ju inte moderniteten annat än som 
en tilltagande asymetri.  
 
Vad skiljer oss från olika socialt komplexa apsamhällen, frågar sig 
Latour retoriskt. Och svarar själv: Vi har teknik.51 Asymmetrin i det 
moderna samhället jämfört med förmoderna eller ”primitiva” 
samhällen ligger just i själva ansamlingen av artefakter.52 Människan 
har skapat ett självgående teknologiskt system där ständigt nya 
föremål konstrueras och allianser följer på varandra och anrikas i 
nätverken. En utveckling som människan alltmer förlorar kontrollen 
över. Moderniteten (en modernitet som Latour samtidigt påstår aldrig 
funnits!) kännetecknas av en ensidig ackumulation av artefakter. En 
”artefakt” definieras av Nationalencyklopedin som ett ”av 
människohand fabricerat föremål”. 53  Latour använder begreppet i 
betydelsen ”fabricerat föremål” av människor eller ickemänskliga 
aktanter. Latour exemplifierar vad han menar när han beskriver hur 
den tyske ingenjören Rudolf Diesel - av eftervärlden ansedd som 
dieselmotorns fader – inte fick sina motorprototyper att fungera 
tillfredställande vilket ledde till att han gick i konkurs och fick ett 
nervöst sammanbrott. Så småningom utvecklade en grupp ingenjörer 
på Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg, det företag som Diesel lierat 
sig med, på egen hand en fungerande dieselmotor som började säljas 
1908 när Diesels patent gick ut.  Kort därefter föll Diesel i vattnet från 
                                                 
51 Latour, 1994, 52 i Zammito, 200. 
52 Callon & Latour, 1981, 47  i Zammito, 200. 
53 Nationalencyklopedin, 050201. 
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en båt på väg mot England vilket troligen var självmord. Huruvida den 
version av dieselmotorn som började säljas verkligen var Diesels 
motor råder det delade meningar om. Lärdomen är att den fungerande 
motorn är en artefakt (”a factual artefact”) medan de krånglande 
prototyperna är ickefungerande grejor (”an artefactual artefact”).54  
 
I Latours asymmetriska modernitet finns också klara paralleller till 
sociologen Ulrich Becks senmoderna risksamhälle där en skenande 
forskning skapar risker i stället för att lösa dem. Latour menar att det 
är bara för att vi under moderniteten är fullständigt övertygade om att 
samhälle och forskning inte kan blandas som vi blandar ihop dem så 
omsorgsfullt till den smältdegel som vi kallar technoscience.55 Vi har 
skapat en hybrid som är ”maskin, marknad, kod, kropp och krig” på 
samma gång.56 Technoscience liknas vid en Leviathan, ett av bibelns 
mystiska havsodjur, av Hobbes träffande använd som symbol för 
statsmakten. För Latour är TS en mängd Leviathanfigurer som på 
egen hand styr den mänskliga tillvaron.57  Det moderna projektet som 
syftade till att ”avmystifiera världen” har havererat. Vi har, med Becks 
terminologi, gått in i ett risksamhälle där kampen om fördelning av 
riskerna har ersatt fördelningen av materiella resurser som social 
logik.58  
 
Latour om svarta lådor 
Latour kallar etablerade naturvetenskapliga påståenden för ”svarta 
lådor”. Lådorna spelar en avgörande roll i forskningsprocessen både 
för att förklara olika forskarnätverks inbördes konkurrens där det 
gäller att skaffa det mäktigaste nätverket med de starkaste allianserna 
och som en byggsten i hur naturvetenskaplig ”kunskap” formas. När 
en svart låda väl är etablerad kan den tas för given och därmed fritt 
användas som en språngbräda för att formulera nya påståenden, som i 
sin tur kan förvandlas till nya svarta lådor och så vidare… När den 
svarta lådan väl har etablerats så avgör naturen vad som är 
vetenskapligt sant, menar Latour, vilket skiljer honom från andra TS-
                                                 
54 Latour, 1987, 104-107. 
55 Latour, 2003b, 38. 
56 Callon & Latour, 1981, 294 i Zammito, 200. 
57 Latour, 1994, 59 & 58 i Zammito, 200. 
58 Beck, 1998. 
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forskare som Michel Callon som vill öppna alla svarta lådor av 
princip.59  

Under den speciella typ av senmodernitet, som Latour kallar icke-
modern eller den ”andra moderniteten”, är de svarta lådorna som var 
ett av den moderna periodens kännetecken inte längre stabila utan har 
börjat läcka.60  
 
I kapitel fyra om Gaiostriden för jag en längre diskussion om lådorna 
och tillämpar teorin empiriskt. Jag ser Latours andramodernitet som 
ett sätt att beskriva risksamhällets verklighet där forskningen skenar 
iväg och frambringar en ständig ström av monsterhybrider. Den andra 
moderniteten är detsamma som den första plus externaliteter skriver 
Latour och ger den ekologiska krisen i världen som exempel på ett 
sådant tillstånd där det inte längre finns något utanför som kan räknas 
bort.61 Allt som vi räknade bort från moderniteten finns nu inne i 
systemet. Jag uppfattar detta som att det moderna samhället (eller vad 
Beck kallar ”industrisamhället”) drar en skiljelinje mellan en 
förnuftsstyrd teknologisk struktur, (ett innanför), och gamla 
traditionella förindustriella strukturer, (ett utanför). Till det som är 
externt hänförs också naturen och de risker som den skapar. Det nya i 
senmoderniteten, eller den andra moderniteten, är att risker som 
miljöförstöringen framkallas av systemet självt. Samhället ändrar roll 
från problemlösare till problemskapare.  
 
 
3. Den sociala konstruktionen av ”naturen”  
 
Naturen i industrisamhället kan liknas vid en svart låda som varken 
ifrågasätts eller öppnas. Naturen var något främmande men självklart 
och som bara existerar för att människan ska kunna forma det. Idag är 
naturen en förbrukad del av samhället som har gått ”från någonting 
givet till någonting skapat”, det vill säga naturen är ”innanför” och 

                                                 
59 Latour, 1987; Zammito, 2004, 196. Zammito hänvisar till Callons artikel, ”Struggles and Negotations to 
Define What Is Problematic and What Is Not: The Socio-Logic of Translation”, i antologin, Knorr, Krohn & 
Whitley, 1981, 206. 
60 Latour, 2003b, 36-37. 
61 Latour, 2003b, 37. 
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produceras inom samhällssystemet. 62  Medan industrisamhällets 
utveckling på ett fruktbart sätt kunde beskrivas i termer av kampen om 
materiella resurser så kan det senmoderna samhällets utveckling 
förstås som en kamp om fördelningen av riskerna som produceras 
internt, menar Beck. Anthony Giddens har bearbetat 
riskproblematiken på ett liknande sätt som Beck.63 Grundläggande i 
Giddens tankegång är att tid och rum är skilda åt i det senmoderna 
samhället. Denna åtskillnad leder i sin tur till en ”urbäddning” där 
”sociala relationer lyfts ut från lokala kontexter och reartikuleras längs 
oändliga avstånd av tid och rum”.64 Ett exempel är hip-hop-kulturen 
där relationer mellan människor i nordamerikanska innerstadsghetton 
blir global ungdomskultur. Urbäddningsmekanismerna är ett sätt att 
förstå hur riskerna genereras internt i risksamhället: Att 
översvämningskatastrofen som drabbade Sydostasien på annandagen 
2004 fick så svåra följder kan förklaras i termer av Giddens 
urbäddningsmekanismer. Lokal kunskap om faran av att bygga 
bostäder vid stränderna och mangroveträskens betydelse för att lindra 
översvämningar hade gått förlorade när den globala turistindustrin 
etablerat sig i området. Naturen är inte längre en ”separat domän” utan 
den är en del i senmodernitetens reflexiva processer, menar Giddens.65  
 
Vad är natur?  
Ja, vad är då natur? Finns det någon ren natur eller vildmark 
överhuvudtaget?  

Miljöhistorikern William Cronon och den brokiga samling 
forskare som kommer till tals i antologin Uncommon Ground, menar 
att den orörda vildmarken inte finns och att naturen under mycket lång 
tid påverkats av mänskliga aktörer.66 Ändå anses Cronon varit den 
som tillsammans med Carolyn Merchant och Donald Worster fört in 
naturen som aktör i miljöhistorien.67 Historikerna Michel Soulé och 
                                                 
62 Beck, 1998, 13, Becks kursiv. 
63 Se Giddens, 1997. 
64 Östberg om Giddens, i Östberg, 2003, 50.; Giddens bygger på nationalekonomen Karl Polanyis tes att det 
kapitalistiska systemet kännetecknas av att marknadsrelationer styr sociala och kulturella förhållanden och att 
förkapitalistiska samhällen utmärks av att de ekonomiska relationerna är inbäddade i kulturella och sociala 
samband. 
65 Giddens, 1997, 197. 
66 Cronon, ed, 1996. 
67 Några viktiga verk: Fitzsimmons & Goodman, 1998, i Braun & Castree, 196-198; Worster, 1979; Cronon, 
1983 & 1991; Merchant, 1989. 
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Gary Lease har tagit upp diskussionen som initierades av 
forskargruppen bakom Uncommon Ground.68 I antologin Reinventing 
Nature tar de itu med frågan om förhållandet mellan natur- och 
samhällsvetenskapernas natursyn och diskuterar kulturens betydelse 
för konstruktionen av natur. Antologin berör skillnaden i akademiska 
kulturer där Katherine Hayles propagerar för vad hon kallar 
”interaktivitet” som ett sätt för natur- och samhällsvetenskaperna att 
mötas men också skillnader i natursyn mellan Väst och andra kulturer 
när Nabhan beskriver hur indianer i Central- och Sydamerika 
konstruerar ett regnskogsbegrepp. Kellert jämför USA med Japan och 
finner att även om olikheter finns så ska de inte överdrivas. Boken 
lägger sig på en natursyn som ligger nära Cronon när miljöhistorikern 
Gary Lease i introduktionen skriver att människan och naturen lever i 
en dialektisk relation i spänningsfältet mellan konstruktivism och 
essentialism. Enligt resonemanget är naturen på samma gång både 
konstruerad och en egen domän skild från den mänskliga. 69 
 
Naturen som aktör 
Sarah Whatmore har liksom några andra ledande företrädare för de 
ganska disparata teorier som samlats under namnet ”jordbrukets nya 
politiska ekonomi” utvecklats mot en djupare problematisering av 
naturen och en nätverksfärgad ansats.70 FitzSimmons och Goodman 
ser agro-food nätverk som platsen där människa och natur blandas i 
ämnesomsättningen. 

Michel Watts använder en TS-ansats när han beskriver 
Ogonifolkets frihetskamp i östra Nigerias oljedistrikt i termer av ett 
hybridnätverk runt oljan som en blandning av artefakt och natur.71  
 
I boken Hybrid Geographies  navigerar Sarah Whatmore mellan olika 
världar eller rum i samspelet mellan mänskliga och icke-mänskliga 
                                                 
68 Soulé & Lease, 1995, 6-7. 
69 Hayles, 1995, i Soulé & Lease, 47-63; Nabhan, 1995, i Soulé & Lease, 87-101; Kellert, 1995, i Soulé & Lease, 
103-121; Lease, 1995, i Soulé & Lease, 10. 
70 Under samlingstermen ”jordbrukets nya politiska ekonomi ryms teorier om livsmedelsregimer, agro-food 
komplex och landskapets konstruktion. Se: (jordbrukets nya politiska ekonomi: Friedland 1991 i Friedland et al, 
1-34; livsmedelsregimer: Friedmann & McMichael, 1989; McMichael, 1994 i Lowe, Marsden & Whatmore; 
landskapskonstruktion: Marsden et al,1990, Whatmore, 1994, i Amin & Thrift; Goodman & Watts, 1997; 
regimteori och agrofood komplex: Bonnano et al, 1994). 
71 Whatmore, 2002; FitzSimmons & Goodman, 1998, i Braun & Castree, 194-220; Watts, 1998, i Braun & 
Castree, 242-268. 
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varelser och objekt. Både de teoretiska diskussionerna och de olika 
vildmarksnätverken visar vägen in i en ny diskurs där geografin 
smälter samman med aktörnätverksteori, djurrätt och feminism i en 
TS-inspirerad hybrid. Det är omtumlande att möta en geografi som 
talar i Latour-inspirerade termer av nätverk som rör sig över olika 
former av rum: territoriella, virtuella, politiska, ekonomiska… Hur 
blir en elefant en elefant? Vad är en elefant i ett 
dataklassificeringssystem, i en djurpark eller på plats som studieobjekt 
i ”naturen” i Botswana? Hon skriver om hur ”det vilda” 
förkroppsligas, och hur djur förflyttas över geografiska gränser och 
transformeras under resan som när leoparder forslades till 
gladiatorspelen i Romarriket och omvandlades från ”vilddjur” till 
skådespelare i gladiatorspelen där deras uppgift var att  agera vilddjur 
och döda inte för att få mat som ett led i det fria livet utan för att ge 
publiken spänning och underhållning. Kopplingen till TS ser vi i 
synen på aktörsskap som instabila associationer mellan olika sorters 
aktörer, gränsöverskridande och den Latourinspirerade känslan av att 
icke-mänskliga aktörer kan göra uppror mot sina socialt bestämda 
roller.72  

Whatmore kritiserar Beck för en alltför bekväm uppdelning av 
risker i ”natural hazards” och ”social risks”. Med ett sådant synsätt 
kan vi inte förklara uppkomsten av antibiotikaresistenta bakterier eller 
galna kosjukan (BSE), menar Whatmore, genom att de inte passar in i 
den enkla uppdelningen av exogena och endogena risker.73 Jag tolkar 
henne som att hon menar att riskerna i det senmoderna samhället är en 
gränsöverskridande blandning av innanför och utanför. Till skillnad då 
mot Beck som låter riskerna vara externa i industrisamhället och 
endogena i risksamhället. I BSE-fallet ser Whatmore riskerna som en 
blandning av natur och samhälle där en röra av tabun för ätande, 
medicinsk registrering av allergier och sjukdomar, cellers hejdlösa 
förmåga att mutera och våldsamma brott i tilltron till experter skapade 
de sjukdomar som togs upp av djur och människokroppar.  
 

                                                 
72 Whatmore, 2002, 4-5, förkroppsligande: 35-57; förflyttningar: 12-34. 
73 Whatmore, 2002, 120. 
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Att Whatmore nämner ämnesomsättningen är ingen tillfällighet. 
Kroppen har en central betydelse i en TS-ansats. Vi har sett hur 
Whatmore använder ämnesomsättningen som metafor för att beskriva 
hur livsmedelsrisker upptas och sprids i samhället.74 Donna Haraway 
och Emily Martin är några av de andra forskare som har behandlat 
kroppen med en TS-ansats. I Haraways tappning är OncoMouse™ 
inte bara ett teoretiskt verktyg utan också en levande hybrid som är 
natur (mus) och maskin (bioteknisk konstruktion) på samma gång.75 
En typisk situation av ”både och” där naturen sätter gränser för det 
möjliga samtidigt som naturen är en kommersiell resurs färdig för 
omsättning på bioteknikmarknaden. Emily Martin har diskuterat hur 
kroppsbegreppet har förändrats från fordismens tydligt avgränsade 
maskinliknande kropp till ett oskarpt system med otydliga gränser.76 
Gränserna har förskjutits mellan vad som i går ansågs vara naturligt 
möjligt och vad som den biotekniska ingenjörskonsten kan skapa idag. 
Också de nya gränserna mellan människa och människa har förflyttats. 
Martin hänvisar till nya rön inom medicinsk immunologisk forskning 
där en ny syn på kroppen baserad på kaosteori har utvecklats. Hon för 
också en diskussion om kroppsslem (mucus) och dess symboliska 
betydelse. Slemmet är något som är mittemellan kroppar och vare sig 
är fast eller flytande och som gör det svårt att upprätthålla skarpa 
gränser mellan individ och omgivning.77  
 
Naturen som konstruktion 
Problemställningar om kropp och individens gränser för oss in i en 
diskussion om människans förhållande till naturen. Blir det 
meningslöst att kalla naturen för en social konstruktion när människor 
och andra livsformer och ting så att säga uppträder på samma arena? 
Och där forskningen som tidigare fallit tillbaka på naturen (kunskap 
ska förklaras med naturliga förhållanden, en sten faller neråt på grund 
av tyngdlagen etcetera) numera på sätt och vis bygger en ny natur i 
form av hybrider. Haraways olika gränsöverskridande figurer blir en 
                                                 
74 Om ämnesomsättningen som bärare och blandare av risker se också: Stassart & Whatmore, 2003, 449-462. 
75 ”OncoMouse ™” – en laboratoriemus som har blivit genmodifierad så att den bär på en särskild cancergen. 
Musen är framtagen av forskare vid Harvard University och patenterad för användning inom cancerforskning 
(Wikipedia, 051017, ”Oncomouse”). 
76 Det vill säga hur vi uppfattar vad en kropp är. 
77 Martin, 1998, i Braun & Castree, 64-83. 
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hjälp att analysera olika blandformer som Oncomouse™ och 
Monsantos insektsresistenta sojaböna Roundup Ready eftersom de 
bryter upp den klassiska filosofins uppdelning i ”natur” och ”kultur”.78 
En uppdelning som har rötter ända tillbaka till antika filosofer där 
redan tidiga grekiska sofister gjorde åtskillnad mellan det essentiella 
och ursprungliga kontra det konstgjorda.79 Grekisk klassisk filosofi 
hade två axlar. 80  Ur den ena axeln, natur-metafysik, kan 
kristendomens uppdelning i himmelskt och jordiskt härledas.81 I den 
kristna synen var människan en syndfull del av naturen men hade 
samtidigt genom själen del i det gudomliga. Efter den andra axeln 
betonas skillnaden mellan natur och människa där naturen var en del 
av kosmos som var en ideal ordning och människan var onaturlig och 
därmed mindre värd.82  Naturen som en bild av ett paradisiskt Eden 
hör hemma i den judisk-kristna tanketraditionen där miljöförstöring 
blir en fråga om syndafall och naturkatastrofer.83  I äldre tider har 
vildmarken varit ett hemskt och ödsligt ställe medan människans 
boningar har varit enklaver av ordning.84 Denna äldre natursyn har 
biblisk klangbotten där Moses vandrar i öknen i fyrtio år, Jesus 
kämpar med djävulen eller där syndabocken jagas iväg ut i ödemarken 
i den judiska nyårsliturgin. Naturen som den demoniske andre finns i 
dagens stora miljöhot, växthuseffekten, även om kunskaperna om 
följderna bara kan upplevas genom simulering.85 Hur förhåller sig då 
den klassiska filosofins uppdelning av natur och kultur till det 
modernas indelning av desamma? Den klassiska synen på naturen som 
den högsta ordningen och människan som underordnad är naturligtvis 
olik modernitetens syn där naturen ska erövras och förädlas. Samtidigt 
finns det likheter, moderna tiders naturdyrkan och bruk att använda 
                                                 
78 Roundup Ready (GMHT) är Monsantos genmanipulerade utsäde som säljs i paket med det insektsgift, 
Roundup, som den är resistent emot. Det kan röra sig om sojabönor, vete, majs, eller bomull.; Med ”klassisk 
filosofi” menar jag den klassiska antikens filosofi som brukar dateras från och med Thales på 500-talet fvt till 
529 evt då den kristne romerske kejsaren Justinian förbjöd undervisning i hednisk filosofi (Routledge 
Encyclopedia of Philosophy, 050502). 
79 Nationalencyklopedin räknar tidig grekisk sofism till 400-talet fvt (Nationalencyklopedin, 050307a).; Lease, 
1995, 8. 
80 Nationalencyklopedin, 050307b. 
81 Till ”grekisk klassisk filosofi” räknas perioden från de joniska naturfilosoferna på 500-talet fvt till och med 
Sokrates lärljungar, Platon (427-347 fvt) och Aristoteles (384-322 fvt), (Nationalencyklopedin, 050502c). 
Grekisk klassisk filosofi är en del av den klassiska antikens filosofi. 
82 Nationalencyklopedin, 050307b. 
83 Cronon, 1996a, 36; Nationalencyklopedin, 050510. 
84 Cronon, 1996b, 70-71. 
85 Cronon, 1996a, 47-48. 
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naturen som yttersta referens – att motivera sociala fenomen med 
naturliga som olika skillnader mellan människor – kön, klass, etnicitet 
etcetera. Den europeiska upplysningen har förvaltat vanan att hänvisa 
till naturen för moraliskt auktoritet där till exempel 
naturvetenskapernas höga rang i förhållande till samhälls-
vetenskaperna kan härledas till en sådan grundsyn.  
 
Om naturen är en social konstruktion ändrar begrepp som ”ekologisk” 
och ”uthållig produktion” betydelse. De behöver inte bli meningslösa 
utan får snarare en ny mening. Nyttig mat kan fortfarande produceras 
med ekologiska metoder och vissa odlingssystem kan även i 
fortsättningen vara värda att bevara. Skillnaden är att de är önskvärda 
efter en referenspunkt som människan har skapat och inte för att de 
ligger närmare en yttre ”natur”. Visar sig ekologisk mat vara nyttigare 
för människan eller föredrar vi att vistas i den miljö som produceras 
av sk ”uthålliga produktionsmetoder” framför den som produceras av 
storskaligt industriellt jordbruk så är det bra utifrån mänskliga 
synpunkter. Den motsatta natursynen ser naturen som något helt eget 
och gott varav följer att de produkter och produktionssätt som är mer 
naturliga än andra betraktas som bättre. Latour och Cronon lägger sig 
någonstans mittemellan. Latour anser att naturen inte är socialt 
konstruerad eftersom nätverken består av element från både samhälle 
och natur – däremot är den konstruerad i hybridnätverken där de 
aktanter som förmår skapa de starkaste associationerna avgår med 
segern. Cronon ser människans historiska närvaro i naturen men ser 
också en natur som funnits innan människan och som finns kvar i 
något eget – vad han kallar ”stenen i sig”.  
 
 
4. TS på livsmedelsområdet  
 
Vilken betydelse har då technoscience på livsmedelsområdet? 
Technoscience kan definieras som en regim som kännetecknas av 
gränsöverskridande och att natur och samhälle konstrueras samtidigt i 
de nätverksprocesser som pågår. De långa transformationskedjorna 
som bygger den hybrid av samhälle och natur som utmärker TS-
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regimen består i sin tur av allianser mellan levande varelser, döda ting, 
och idéer. Vilken bäring har ett sådant angreppssätt på 
livsmedelssektorn?  
 
Regimteori 
I min licentiatuppsats använde jag regimteorin för att fånga in 
infogningen i ett globalt produktionssystem, maktrelationer, 
kunskapsintensiva produktionsmetoder och ett historiskt perspektiv 
när jag skissade den svenska mejerihanteringens moderna historia.86 
Teorin om livsmedelsregimer handlar om maktfrågor på lokal och 
global nivå och beskriver komplicerade produktionskedjor med många 
förädlingsled som sträcker sig utåt över nationsgränserna. Sedan dess 
har jag bedrivit ett omfattande teoretiskt arbete för att formulera ett 
technoscience-perspektiv anpassat till analys av livsmedelssektorn och 
därmed rört mig ifrån regimteorin. Men för att få en kontinuitet från 
uppsatsen in i avhandlingen vill jag nu kort presentera och diskutera 
regimteorin och de kopplingar till TS som finns. 
 
I en klassisk artikel från 1989, ”Agriculture and the State System”, 
formulerar Harriet Friedmann och Philip McMichael teorin för första 
gången.  De identifierar två livsmedelsregimer i denna artikel och i en 
senare artikel diskuteras övergången till en tredje regim.87 Det är alltid 
problematiskt att lägga stadieteorier över något som är stort och 
komplext eftersom det uppstår företeelser som här att det är ett glapp 
mellan 1914 – 1945 som är lika långt som en egen regimperiod. Ulf 
Jonsson hävdar att Friedmann och McMichael egentligen 
generaliserar ett atlantiskt fenomen och att den första regimen följer 
med in i mellankrigstiden med Storbritannien som motor i systemet.88  

Den första livsmedelsregimen täcker tiden 1870-1914. Under 
perioden utvecklades de liberala nationalstaterna på samma gång som 
jordbruks- och livsmedelsproduktionen industrialiserades och 
positionen som ekonomisk och politisk stormakt gradvis började 
övergå från England till USA. Ett nytt internationellt handelssystem 

                                                 
86 Molin, 2002. 
87 Friedmann & McMichael, 1989; McMichael, 1994, 163-90; Friedmann, 1995, i McMichael, 1995, 15-33; 
McMichael, 2000b, 21-33. 
88 Jonsson, 2004. 
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växte fram där relativpriser började styra varuströmmarna och där 
länder som USA, Kanada och Australien, spelade en avgörande roll 
eftersom de kunde exportera samma typ av grödor som redan odlades 
i Nord till lägre priser. Den stora tillgången på jord i nybyggarstaterna 
tillsammans med knappheten på arbetskraft tvingade fram en 
omfattande mekanisering av jordbruket och en teknisk utveckling 
sattes igång där delar av livsmedelsproduktionen övertogs av 
förädlingsindustri. I Europa framtvingade konkurrensen från 
nybyggarstaterna en intensifiering av produktionsmetoderna, oftast i 
form av kombinerad kött- och mejeriproduktion, och vissa 
förädlingsled övertogs av industrin.89 Det nya i handelsutbytet under 
den första livsmedelsregimen ligger i att relativpriserna börjar styra 
varuströmmarna.  

Den andra livsmedelsregimen brukar dateras från krigsslutet 1945 
fram till början av nittonhundrasjuttiotalet och är länkad till 
utvecklingen av den amerikanska kapitalismen. Regimen utmärks av 
intensiva produktionsmetoder som kräver stora insatser av 
bekämpningsmedel och gödningsmedel. Det komplex runt jordbruket 
och livsmedelsindustrin som uppstod i USA under övergången mellan 
den första och andra regimen lade grunden till USA:s position som 
livsmedelspolitisk och livsmedelsekonomisk stormakt. Ett sådant 
komplex kan beskrivas som produktionskedjor där jordbruket i 
accelererande grad integreras med livsmedelsindustrin och där 
konkurrensen inom olika marknader blev alltmer betydelsefull när 
alltfler jordbruksprodukter övergick till att vara insatsvaror för 
livsmedelsindustrin i stället för varor som såldes för konsumtion.90  

Sedan nittonhundrasjuttiotalet har det pågått en utveckling som 
sammantaget har medfört så avgörande förändringar att man kan tala 
om att en tredje livsmedelsregim håller på att uppstå. Men till skillnad 
från tidigare regimer där den ekonomiska omvandlingen utgick från 
nationalstaterna så har nu utvecklingen alltmer kommit att 
administreras av företagsledningar i stället för regeringar. 91  Den 
framväxande tredje regimen utmärks av: 1) En aggressiv amerikansk 
frihandelsstrategi som på kort sikt gynnar den amerikanska 
                                                 
89 Watts & Goodman, 1997, i Goodman & Watts, 8. 
90 Bonanno et al, 1994, 3; Friedmann, 1995, i McMichael, 1995, 22. 
91 McMichael, 2000b, 21-33. 



 31

jordbruksexporten men på lång sikt kan medföra att det amerikanska 
jordbrukets betydelse minskar när nya nationer och regioner gynnas i 
de transnationella livsmedelsföretagens globala kostnadsjakt, 2) en 
ytterligare koncentration av den amerikanska livsmedelsproduktionen 
där familjejordbruken spelar en allt mindre roll, 3) en arbetsdelning 
där Syd exporterar högförädlade livsmedel medan Nord specialiserar 
sig på lågförädlade grödor som vete, majs och soja, och slutligen, 4) 
att makten över den ekonomisk-politiska dagordningen glider över 
från regeringar till företagsledningar och där statens roll blir att 
förhandla fram internationella avtal som svarar mot företagens krav i 
stället för att upprätthålla olika nationella protektionistiska 
institutioner. 92  En indikation på USA:s minskade betydelse som 
jordbruksnation är att överskottet i handeln med jordbruksprodukter 
minskar, i och för sig delvis som en följd av dollarns försämrade värde 
men också därför att livsmedelsimporten ökar kraftigt.93 
 
Kopplingen till TS ser vi i den historiska utvecklingen som 
regimteorin täcker där TS växer fram och manifesteras för att sedan 
utvecklas till ett bärande och integrerat element. Under den första 
regimen ”pastöriseras” livsmedelssektorn och under den andra 
regimen ser vi i majshybrider och nya sötningsmedel de första 
tendenserna till det som senare kommer att bli ett strukturdrivande 
block: den nya biotekniken.   
 
Biotekniken i livsmedelskedjorna 
Livsmedelssektorn är i omvandling. Samtidigt som 
Mcdonaldiseringen fortgår, har en ny utveckling mot större 
heterogenitet tagit fart där regional identitet och kultur spelar en 
framträdande roll.94 De multinationella livsmedelsföretagens fortsatta 
maktposition har ifrågasatts när nya biotekniska element bidrar till en 
utveckling från massproduktion och homogenitet hos matvarorna och 
trenden dessutom går mot färdiglagad mat. Tidigare har 
slutprodukterna varit relativt lågteknologiska även om långa 

                                                 
92 McMichael, 1994, 163-190. 
93 Furustam, 050424. 
94 Jonsson, 2004. 
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produktionskedjor skilt produkterna från jordbruket. 95  De nya 
villkoren för det globala livsmedelssystemet har beskrivits som 
”sloanism”, i motsats till fordism, efter Alfred P. Sloan som ledde den 
amerikanska biltillverkaren General Motors mellan 1923-1956. 
Termen, ”sloanism”, ska beskriva ett nytt diversifierat produktionssätt 
där massproduktionen lever vidare men i mindre skala och där höga 
inkomster bland betydande befolkningsgrupper håller efterfrågan på 
livsmedelsprodukterna en hög nivå. Uttryckt i regimteori 
kännetecknar produktionssättet en framväxande tredje 
livsmedelsregim. Det är fråga om en utveckling mot ökad flexibilitet 
där en standardiserad grundprodukt anpassas till olika 
nischmarknader. Ett praktiskt exempel är genmodifierade grödor som 
kan skräddarsys för speciella marknader i motsats till 
bulkproduktionen som utmärkte den tidigare regimen.96  

Ett annat exempel är utvecklingen av functional foods som är 
högförädlade livsmedel med god vinstmarginal utvecklade för 
köpstarka konsumentmarknader och som har gett nytt hopp till en 
stagnerande livsmedelsindustri.97 Jag definierar ”Functional Foods”, 
eller mervärdesmat, som livsmedel med påvisad eller påstådd 
hälsoeffekt.  Functional foods brukar i de flesta förekommande 
definitioner inte omfatta genmodifierade ingredienser. Sida vid sida 
med kliniskt väldokumenterade produkter finns vanliga livsmedel som 
fiberrika flingor och även rena charlatanprodukter där förpackningen 
utan bevis lovar bot mot alla upptänkliga krämpor. Ett exempel på 
alltför vidlyftiga hälsopåståenden är när nordamerikanska juice och 
dryckestillverkaren Ocean Spray har en länk på sin hemsida under 
rubriken ”Ask the experts” till ”the Cranberry Institute” som i sitt 
nyhetsbrev för vintern 2005 lovar att tranbärsjuice motverkar cancer.98 
Trots att det skulle behövas så finns inget internationellt regelverk 
som styr denna kategori av livsmedel. I Sverige finns sedan 1990 en 
frivillig branschöverenskommelse och i Egenåtgärdsprogrammet 
granskas livsmedel med ”produktspecifika påståenden”. Ett 
produktspecifikt påstående är ett påstående som görs där en speciell 

                                                 
95 Wilkinson, 2002, 329-345. 
96 Bonnano et al, 1994, 11 & 14. 
97 Wilkinson, 2002, 342. 
98 Ocean spray, 050510; Cranberry Institute, 050510. 
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vara tillskrivs vissa specifika egenskaper. Detta påstående får inte 
användas i marknadsföringen innan det har granskats och godkänts av 
en expertpanel som kräver kliniska studier som underlag. 99  Ett 
regelverk på EU-nivå är under utarbetande och har bedömts komma 
att likna det svenska.100 
 
Genom att söka och följa möjliga TS-bärande transformationskedjor 
på livsmedelsområdet blir det möjligt att få en fördjupad, historiskt 
grundad förståelse för de processer som faktiskt pågår i det 
internationella livsmedelssystemet där gränserna mellan natur och 
samhälle redan har börjat suddas ut. De produktionskedjor som 
beskrivits tidigare har konstruerats för att med enkla linjära samband 
visa hur jordbruket alltmer integreras med livsmedelsindustrin. Vad 
som är nytt med livsmedelskedjorna under en TS-regim är den 
gränsöverskridande aspekten där biologin förverkligar nya 
kombinationer av element, till exempel i giftresistent utsäde som 
innehåller beståndsdelar som tidigare inte var fysiskt möjliga att 
förena. När vi försöker identifiera de kedjor som intar en 
nyckelposition i den transformation som pågår i livsmedelssektorn 
kommer vi in på biotekniken som är en av de viktigaste 
komponenterna i det nya livsmedelssystemet och en konstituerande 
del av technoscience. Den biotekniska marknaden beräknas vara värd 
femtontusen miljarder amerikanska dollar år 2027. 101  De nya 
biotekniska produkterna innebär ett brott med den traditionella 
livsmedelskedjan när delar av växter likt datachips kan sättas in i nya 
kombinationer med olika genmodifierade organismer för att framställa 
livsmedel eller medicin.102  
 
Vi kan beskriva åtminstone två större nyckelnätverk inom 
livsmedelssektorn som innehåller biotekniska element. Vi har nätverk 
konstruerade runt högteknologiska hälsolivsmedel som functional 
foods där också den sk ”tredje generationen” ingår. Sådana 
                                                 
99 För info om det svenska regelverket: Hälsopåståenden nu, 050323. 
100 Probi, 2005, 9. 
101 Uppgiften om “$ 15 trillion” avser: ”the combined science-driven bio-based market (including healthcare, 
personal care and food as well as specialty manufactures)”. Action Group on Erosion, Technology and 
Concentration (fd RAFI), 050209, s 2. 
102 Action Group on Erosion Technology and Concentration, 050209, 3. 
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biotekniska produkter är en kombination av livsmedel och läkemedel 
som ätbara vacciner, grönsaker som motverkar cancer, speciella 
sädesslag som sänker kolesterolhalten i blodet eller är förstärkta med 
vissa näringsämnen, insomningsmjölk med tillsats av hormonet 
melatonin. Andra nätverk associeras till olika slags genmodifierade 
grödor.103 Som när det agro-kemiska företaget Monsanto säljer paket 
med insektsgift och giftresistent GM-utsäde till bönder över hela 
världen. 104  När biotekniken manifesteras i livsmedelsnätverk så 
används den som ett verktyg för att stärka de stora 
livsmedelsföretagens kontroll över det globala livsmedelssystemet och 
för att puffa för marknadslösningar.105  Biotekniken gynnar intensiva 
produktionsmetoder - det är just storskalig produktion som är mest 
känslig för angrepp av insekter och sjukdomar och där behovet av 
insektsresistent utsäde är som störst. När sex företagsgrupper 
(Monsanto, Novartis, AgroEvo, Dupont Zeneca och Dow) 
tillsammans kontrollerar den agrokemiska delen av livsmedelssektorn 
bidrar det till en utveckling där det överlåts åt marknaden att lösa 
världens hungerproblem. På Monsantos hemsida kan vi läsa företagets 
högtidliga löfte att bekämpa svält genom att tillhandahålla 
genmodifierade jordbruksprodukter. 106  Biotekniken ökar också 
osäkerheten i samhället genom att den spär på konsumenternas oro 
inför sina val av livsmedel och det finns en växande känsla av att våra 
matvaror i det tysta börjar innehålla allt fler genmodifierade 
ingredienser.107 Efter de livsmedelslarm som drabbat Väst med galna 
kosjukan som det mest framträdande exemplet växer misstron mot 
GMOs och efterfrågan på mer traditionella och ”naturliga” matvaror 
ökar. Proteströrelsen i Västeuropa med José Bové som en av de 
ledande figurerna ska ses som ett tecken på konsumenters och bönders 
misstro mot de produkter som de stora livsmedelsjättarna tillverkar.  
 

                                                 
103 Action Group on…, 050209, 3; New Nutrition Business, 050323; Rifkin, 1996. 
104 Monsanto, 050213. 
105 McMichael, 2000a; McMichael, 2000b. 
106 Monsanto, 050510. 
107 Ångestfull livsmedelskonsumtion: Östberg, 2003; GMOs smygvägen: Goodman, 2001, 183. 
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Whatmore om sojabönans transformationskedja och en ny syn på 
agro-food nätverk 
Vilket förklaringsvärde för de processer som pågår på 
livsmedelsområdet har då en latoursk hybridkedja jämfört med vanliga 
linjära livscykelbeskrivningar? 108  Sarah Whatmore är kritisk mot 
standardbegreppen inom ”agro-food” studier: nämligen produktkedjor, 
filières agro-alimentaires och systems of provision. Hon menar att när 
dessa lyfter fram produktens sociomateriella förändring från ax till 
limpa och så hamnar själva livsmedlet i skymundan. Jag tolkar henne 
som att hon menar att maten blir en opersonlig slutprodukt i en 
förädlingskedja i stället för en drivande aktant i egen kraft. Whatmore 
vill förstå hur ”agro-food” nätverk fungerar inte bara i någon av 
ändarna där allt redan är stabiliserat och utgången given utan i 
rummen däremellan. Hon har beskrivit hur sojabönan översätts från 
tretusenårigt kinesiskt baslivsmedel till en genmodifierad hybrid som 
fungerar både som industriell gröda och ”Frankenstein Food”.109  
 
I studien blir det tydligt hur mycket mer som vi får veta om själva 
sojabönan när vi inte längre ser den som ett passivt material. 
Sojabönan är en rebell både när den som industriell gröda inte låter sig 
tyglas som bärare av resistens mot insektsgift och när den som 
Frankenstein Food har en enastående förmåga att sprida och 
korsbefrukta sig och därigenom indirekt alstra reaktioner hos GM-
bönans motståndare. När sojabönan överskrider sina genetiska och 
rumsliga gränser skapas nya allianser mellan miljövänner, 
bondeorganisationer och butikskedjor.110  
 

                                                 
108 Whatmore har själv tidigare använt sådana linjära produktionskedjor när hon beskrivit potatisens 
förädlingskedja (Whatmore, 1994, i Amin & Thrift, 50-52). 
109 Whatmore, 2002, 120-145. 
110 Whatmore, 2002, 142. 
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Nedan följer min kraftigt förkortade version av Whatmores 
sojabönkedja: 
 
 

Figur 1. Sojabönans transformationskedja  
 
Sojabönan har funnits i Kina under de senaste tretusen åren som 
stapelvara i kosten.  
↓ 
1900 blev sojabönan en del av de nätverk i Nordamerika som 
bestod av stat, forskning och företag som drev” agro-food” 
industrialiseringen. 
↓ 
I sin Roundup Ready inkarnation (den version av bönan som är 
resistent mot insektsgiftet Roundup) är sojabönan en blandning 
av kommers och teknologi - en hybridiserad företrädare för 
corporate science. Den är också en jordförstörare och förgiftare 
av djur och människor. 
↓ 
I sin andra inkarnation som Frankenstein Food är sojan i form av 
sojamjöl och sojaolja en diskret och osynlig ingrediens i 
livsmedelsindustrins förädlingsprocesser. Den ingår bland annat  
i margarin, godis, läsk och färdiglagade rätter. 
↓ 
Sojabönans konstruktion som en sociomateriell hybrid börjar och 
slutar inte med dess genetiskt manipulerade och insektsresistenta 
inkarnation. Hybriditeten har rötter i den kinesiska planthistorien 
med dess otaliga naturliga hybrider och framåt i det att det redan 
nu existerar nätverk i Asien där sojabönan har en annan roll än 
som tillsats i förädlade livsmedel utan utgör ca en tredjedel av 
proteinintaget. Och i Europa har det öppnats en växande 
marknad för soja som inte är GM. 
↓ 
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Sojabönan tydliggör kampen om vetenskapliga fakta: Är det nyttigt? 
Är det farligt? Vilken risk föreligger? När vi följer transformations-
kedjan ser vi kopplingen till risksamhället genom de hälsofaror som 
skapas. Whatmore diskuterar hur mycket som kan gå snett vid 
genmanipulation och sedan i den vidare praktiska hanteringen till 
exempel när kombinationen av den giftresistenta sojabönan och 
insektsgiftet Roundup försämrar jord och bidrar till hälsorisker för 
människor och djur.111  
 
Vad betyder naturen för maten? 
Goodman förespråkar i en artikel från 2001 en fördjupning av 
naturens ställning inom agro-food studier där han med hjälp av ANT 
vill ta in naturen som aktör i stället för att betrakta den som ett passivt 
arbetsmaterial för människan att forma fritt.112 Med naturen som aktör 
får vi tillgång till helt nya analytiska instrument där vi till exempel kan 
följa hur Fitzsimmons & Goodman beskriver utbrottet av galna 
kosjukan i England som ytterligare exempel på hur naturen införlivas i 
den mänskliga ämnesomsättningen. 113  Liknande resonemang om 
ämnesomsättningen som bärare och blandare förs också i en artikel 
om den belgiska biffen där ett livsmedelslarm beskrivs utifrån hur mat 
kan vara en bärare av sammanhang och där risk är korrelerat både till 
avståndet mellan produktion och konsumtion samt till den metaboliska 
intimiteten mellan mänskliga och ickemänskliga kroppar som uppstår 
då vi människor äter djurdelar.114 FitzSimmons och Goodman förordar 
ett naturens aktörsskap utifrån kroppens ämnesomsättning som de 
betraktar som platsen där människa och natur blandas. Med vad de 
kallar ”införlivande i ämnesomsättningen” menar de både bildligt och 
fysiskt hur naturen ska blandas med samhällsvetenskaperna och hur 
den ska mixas i våra kroppar.115 De argumenterar för att jordbruket 
ska betraktas som en hybrid mellan natur och samhälle och 
argumenterar för tillämpningen av ANT-analys.  
 

                                                 
111 Whatmore, 2002, 132-33. 
112 Goodman, 2001. 
113 Fitzsimmons & Goodman, 1998, i Braun & Castree, 211-214. 
114 Stassart & Whatmore, 2003, 449-462. 
115 “metabolic incorporation”.; FitzSimmons & Goodman, 1998, i Braun & Castree, 194-195. 
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Betraktar vi naturen som en konstruktion får det framförallt 
konsekvenser för marknadsföringen. När högt förädlade livsmedel 
marknadsförs med ”gröna” argument har naturen blivit en vara på 
marknaden. När ArlaFoods gör reklam i Stockholms tunnelbana för 
sin nya ekologiska yoghurt sätter de upp affischer med texten: ”Om du 
händelsevis åker förbi ett träd tänk på att det är reklam för vår nya 
yoghurt”.116 Lite längre ner kan vi läsa: ”Tillbaka till naturen”. På 
affischen finns en bild på en gammal skäggig gubbe och en ko i en 
hage omgärdad av gröna träd. Även om inte ekoyoghurten är något 
functional food så är framställningen av produkten långtifrån den 
enkla gårdsproduktion som marknadsföringen antyder. Med 
associationer till naturen hoppas mejeriföretaget ge sin produkt 
autencitet. Den franske matsociologen Claude Fischler ger en 
plausibel förklaring till längtan efter det naturliga och traditionella i 
det att identifikationen av maten försvåras genom att matvarorna blivit 
mer sammansatta och svåra att bryta ner i sina ursprungliga 
beståndsdelar.  Det blir helt enkelt svårare att inordna maten i ett 
klassifikationssystem vilket ökar konsumenternas känsla av 
osäkerhet.117 Den här diskussionen kommer rätt in i stormens öga vad 
gäller genmodifierade livsmedel och functional foods. Karin Ekström 
och Søren Askegaard har beskrivit hur olika grupper av konsumenter 
reagerar på genmodifierade livsmedel. Studien visar att ångest är en 
viktig faktor i matkonsumtionen. Ett genomgående drag är en stark 
oro hos de personer som Ekström och Askegaard intervjuat över vilka 
följder den nya gentekniken skulle få både etiskt och hälsomässigt. 
Här ser vi misstro mot forskare och preferenser för ”det naturliga”.118 
Jacob Östberg menar att vad han kallar ”det naturliga 
hälsovärdesystemet” är ett exempel på en global struktur som 
genomsyrar konsumenternas dagliga liv och är en inlemmad del av 
populärkulturen.119 Begreppet ska förstås som ett värdesystem där de 
”naturliga” och oförädlade egenskaperna hos ett livsmedel idealiseras 
och eftersträvas. Ju högre grad av industriell förädling desto sämre 
livsmedel enligt denna syn.120 Att preferenser för ”naturlighet” kan 
                                                 
116 Reklam i tunnelbanan blå linjen mot Hjulsta eftermiddag 050301. 
117 Fischler, 1988, 275-292. 
118 Ekström och Askegaard, 2000. 
119 ”the natural health value system” 
120 Östberg, 2003, global struktur, 6-7; Östberg, 2003, hälsovärdesystemet, 120. 
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kallas en global struktur tål att diskuteras – i vilken utsträckning är 
detta värdesystem utbrett i mindre industriellt utvecklade länder? Jag 
drar mig till minnes skandalerna med Nestlés bröstmjölksersättning i 
Tredje världen. Det var ju ett faktum att företaget lyckades sälja sin 
produkt till mödrar som annars skulle ammat sina barn – det vill säga 
ett fall där förädling föredrogs framför det rena och naturliga. 
Att frågan om förädlade livsmedel är bra eller dåliga är aktuell, 
speglas i det faktum att det redan har börjat föras lobbyingverksamhet 
mot högförädlade livsmedel. Konsumentorganisationen Sveriges 
Konsumenter i Samverkan SKIS, som är del av den svenska 
konsumentkooperationen, har bedrivit kampanj mot två functional 
food produkter: hälsomargarinet Becel och fruktdrycken ProViva för 
oseriös marknadsföring (otillåtna hälsopåståenden) och i Becels fall 
också farligt innehåll.121 Konsumentorganisationen har slagit larm om 
att margarinet innehåller för höga halter av polyaromatiska kolväten 
och försökt få Livsmedelsverket att utfärda säljstopp.122 Detta har man 
inte lyckats med även om man lyckades få Livsmedelsverket att 
utfärda en varning som de sedan drog tillbaka. 123  Förutom 
kampanjerna mot ProViva och Becel arbetar organisationen också mot 
olika genförändrade livsmedel och har polisanmält Karlshamn AB för 
införsel av genmanipulerade produkter. 124  Är SKIS skepsis mot 
mervärdesmat en försmak av att konsumenterna kommer att förhålla 
sig negativa till dessa produkter och i stället välja traditionella 
”naturliga” livsmedel? Östberg påpekar bara att mängden av 
information och möjligheter ökar konsumenternas ångestnivå. Här 
hade jag gärna sett en fördjupning av Östberg och efterlyser mera 
kunskap om hur konsumenterna betraktar högteknologiska 
hälsolivsmedel.  
 
Slutligen, vilka konsekvenser för ekologisk livsmedelsproduktion får 
den natursyn, företrädd av Latour och i viss mån Cronon, där naturen 
åtminstone i viss mån representerar något eget? Ja, för det första så 
anser Latour att politisk ekologi ska förstås som ett alternativ till 

                                                 
121 SKIS, 040701. 
122 SKIS, 040623a. 
123 Svenska Dagbladet, 030701 (051017), ”Livsmedelsverket avstod eget test”. 
124 SKIS, 040623b. 
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modernisering och förespråkar en ekologisk teori som inte behöver ta 
hänsyn till naturen för dess egen skull utan i stället ska ses som ett nytt 
politiskt vänsteralternativ! 125  Om vi för ögonblicket bortser från 
Latours utflykter i ekologin så hamnar vi i den position, som jag själv 
förespråkar, där det är möjligt att förorda produktionsmetoder i 
samklang med ”naturen” samtidigt som vi kan vara medvetna om och 
erkänna människans roll i konstruktionen av densamma. Vi kan tillåta 
oss att problematisera naturen och kritiskt granska olika ”gröna” 
påståenden. Allt som verkar ”naturligt” behöver vare sig vara 
”naturligt” eller bra och ibland så kan den konstgjorda naturen i ”livet 
självt” vara att föredra. En fråga som i allra högsta grad har bäring på 
livsmedelsområdet. En högt förädlad probiotisk yoghurtdryck kan 
vara hälsosammare än en gårdstillverkad ursprungsyoghurt där 
hälsosamma, verkningslösa och ohälsosamma bakterier simmar 
omkring i en salig blandning.  
 
Teorier om risk på livsmedelsområdet 
Hälsa kan beskrivas som vad som pågår mellan kroppen och dess 
omgivning. Haraway har beskrivit kroppen som ett system där alla 
delar på ett komplext sätt samverkar.126  Detta för mina tankar till 
Jacob Östberg och Anthony Giddens som båda för en diskussion om 
mat och hälsa i relation till kroppen. Giddens beskriver moderniteten 
som en posttraditionell ordning, där frågan ”Hur ska jag leva? ”måste 
besvaras genom dagliga beslut om hur individen ska uppträda, vad 
hon ska ha på sig vad hon ska äta och så vidare. Giddens menar att 
konstruktionen av kroppen och självidentiteten försiggår inom en 
riskkultur där han länkar kropp och risk med hjälp av genren 
självhjälpsböcker. Bedömningen av hälsorisker är knuten till 
expertsystemens konkurrerande sanningar. Giddens ger rökning som 
exempel på hur medicinska teorier förändras. Rökning ansågs förr i 
läkarkretsar vara avslappnande medan det i dag är medicinskt 
allmängods att rökning är livsfarligt.127  Detta resonemang för Östberg 
vidare till synen på mat och hälsa som han hävdar förändras när en 

                                                 
125 Latour, 1998, i Braun & Castree, 221, 235-36. 
126 Martin, i Braun & Castree, 1998, 74, 72 (om Haraway); Haraway, 1991. 
127 Giddens, 1997, 89-132. 



 41

ständig ström av nya livsmedel och hälsobudskap om dessa produkter 
ger en ökad upplevelse av utsatthet och risk hos konsumenten.  
 
Juska, Gouveia, Gabriel & Stanleys artikel om E-coli epidemier på 
den nordamerikanska köttmarknaden är intressant då de argumenterar 
för en riskbaserad teori. De kritiserar TS-förespråkare som Latour, 
eller vad de kallar ”agro-industriella ekologister”, för att ta för lätt på 
de sociala produktionsrelationer och politisk-ekonomiska krafter som 
de facto utövar enorm påverkan på ekosystemen.128 Författarna menar 
att relationen mellan risk och miljöförstöring är förhandlad, minskad 
eller förstärkt genom komplexiteten hos de aktörer, teknologier  och 
natur-samhälle interaktioner som finns i de olika ”agro-food” 
komplexen.129 
  
Jacob Östberg har gjort ett försök till dekonstruktion av begreppet 
”rationella produktionsmetoder” på livsmedelsområdet. Östberg stöder 
sig på den amerikanske sociologen George Ritzer som hävdar att den 
globala livsmedelsindustrin går mot en ökad grad av likriktning, en 
Mcdonaldisering. Ritzer har utifrån Webers idé om ”formell 
rationalitet” tagit fram fyra dimensioner som ska förklara denna 
process: effektivitet, beräkningsbarhet, förutsägbarhet och kontroll.130 
Ritzer lägger också till en femte punkt nämligen ”the irrationality of 
rationality” enligt Östberg besläktad med den Weberska 
rationalitetens byråkratiska järnbur där mänskligheten blir fångar (min 
kursivering). Det är i diskussionen kring den femte dimensionen som 
det bränner till. Ritzer beskriver hur den rationella 
produktionsprocessen kan skapa felgrepp som exempelvis när 
snabbmatskedjorna på ett effektivt och rationellt och spårbart sätt 
producerar mängder av mat som etablerad forskning visar är 
ohälsosam. Det femte elementet kan enligt Östberg liknas vid Becks 
risksamhälle där fördelningen av risker har ersätt fördelningen av 
materiella resurser som samhällslogik.131  

                                                 
128 ”agro-industrial ecologists” 
129 Juska et al, 2003, 3-19. 
130 Östberg, 2003, 83-92; Ritzer, 1996. 
131 Östberg, 2003, 84-85. 
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När vetenskapen inte längre fungerar som problemlösare utan tvärtom 
producerar risker och motstridiga forskningsresultat kan kor tillåtas bli 
asätare och grisar bli sjuka i ett system som på ytan verkar säkert och 
effektivt men ändå producerar skadliga livsmedel. Genom sin 
reflekterande hållning, menar Beck, bidrar vetenskapen själv till att 
osäkerheten ökar. Problemet med vetenskapen i risksamhället är inte 
att forskare producerar motstridiga resultat – det har forskare alltid 
gjort! Problemet ligger i att det är vetenskapen själv som producerar 
hoten och därigenom får de en speciell vetenskaplig karaktär.132  

Länken till TS har vi i den femte dimensionen, rationalitetens 
irrationalitet. Människan har skapat technoscience, en Leviathan som 
likt bibelns havsodjur har tagit över den mänskliga tillvaron. Trots att 
vi i väst har en stigande medellivslängd och en ökande marknad för 
hälsosamma livsmedel så förknippar vi matkonsumtionen med olika 
faror. Via vår mat utsätts vi för risker eftersom vi inte har full kontroll 
över vad matvarorna innehåller och där tänkbara farliga ämnen, 
organismer eller element sprids i våra kroppar genom 
ämnesomsättningen. När Skånemejerier vänder sig till barnfamiljer i 
sin marknadsföring för att de ska ”känna sig trygga” samtidigt som 
antibiotikaresistens är ett växande problem medan bakterieburna 
epidemier som EHEC, Yersinia, E.coli och Salmonella blir alltmer 
uppmärksammade framstår det med all önskvärd tydlighet att 
livsmedelsproduktion är en riskabel verksamhet.133 

                                                 
132 Beck, 1998, 257, 259-304. 
133 Skånemejerier, 050218. 
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Temablock ett 
Temablocket utgör en omarbetad version av den licentiat-
uppsats som jag lade fram vid Ekonom-historiska institutionen 
i februari 2002.134 
 
 
1. Inledning  
 
Livsmedelsindustrins aktörer befinner sig idag, i början av 2000-talet, 
i en liknande situation som familjen Slocum i Nånting har hänt, 
Joseph Hellers 1970-talsroman om den amerikanska medelklassens 
förlorade oskuld. 135  Liksom den vilsne familjefadern Bob Slocum 
försöker orientera sig i en förändrad värld ska livsmedelsföretagen 
som tidigare producerat relativt enkla standardlivsmedel nu plötsligt 
kunna navigera framgångsrikt runt grynnorna i den verklighet som 
alltmer kommit att präglas av högteknologi. 

Den nya biotekniken med genmodifierade växter, livsmedel och 
djur har språngartat utvidgat gränsen för det möjliga och den för med 
sig globala risker som ökad hunger och utslagning av biologisk 
mångfald. Omsatt till livsmedelsområdet innebär den nya teknologin 
nya möjliga hälsorisker som en följd av konsumtion av 
genmanipulerade livsmedel eller annan högteknologiskt framställd 
föda. De kommersiella rättigheterna till tekniken finns samlade hos 
några få multinationella företagsgrupper och tillämpningen gynnar, 
liksom den tidigare ”gröna revolutionen”, ett intensivt och storskaligt 
jordbruk. Philip McMichael har visat att den nya biotekniken är en 
mäktig kraft i den pågående omstruktureringen av det globala 
livsmedelssystemet och att den leder till ökad maktkoncentration som 
slår ut mängder av småbrukare i Tredje världen.136 Samhället har nått 
ett tillstånd, som Ulrich Beck kallar risksamhället, där makten över 
kunskapen har blivit en nyckelfaktor och kampen om fördelningen av 
riskerna genomsyrar samhället på alla nivåer.137  
 

                                                 
134 Molin, 2002. 
135 Heller, 1980. 
136 McMichael, 2000a, i Magdoff et al, 125-143. 
137 Beck, 1998. 
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När konkurrensen hårdnar på livsmedelsmarknaderna tvingas 
aktörerna till att diversifiera och utveckla nya strategier. Det är i detta 
sammanhang vi ska betrakta utvecklingen av nya livsmedel med ökat 
kunskapsinnehåll. ”Functional foods” hör i allra högsta grad ihop med 
risksamhällets sociala logik av riskfördelning eftersom de nya 
livsmedlen kan ge oanade bieffekter.138    

Det är i denna verklighet som aktörerna runt forskningsföretaget 
Probi som beskrivs i kapitel 3 rör sig och där deras anpassnings-
förmåga och skicklighet i att knyta nätverk är avgörande för deras 
överlevnad. Jag gör där en fallstudie över den nätverksprocess som 
följer när ett forskningsresultat kommersialiseras. Kunskapsintensiva 
strategier hör samman med det senmoderna risksamhället där 
vetenskapen trängt in på alla samhällsområden. Fallet är intressant för 
mig genom att aktörerna väljer en kunskapsintensiv strategi inom 
”functional foods” som är en viktig expansionsnisch för mejeri-
industrin. 

I fallstudien av Gaiostriden i kapitel 4 diskuterar jag faran för 
spridning av antibiotikaresistens i samband med lanseringen av en 
hälsoyoghurt. Gaoiostriden belyser de nya utmaningar som 
livsmedelsindustrins aktörer ställs inför när de väljer en 
kunskapsintensiv strategi. Ju mer forskningen expanderar desto 
svårare blir det att bedöma riskerna. De nya högteknologiska 
hälsolivsmedlen illustrerar detta mycket tydligt. Varken forskare eller 
allmänhet har begrepp över alla tänkbara bieffekter som kan bli 
följden av konsumtion av dessa produkter.  
 
 
2. Teori. 
  
Nätverksteori 
Globalisering kan studeras som en nätverksprocess med tonvikt på hur 
produktions-, distributions- och konsumtionsnätverk överbryggar 
geografiska avstånd för att inkludera nya kunskaper, produkter och 

                                                 
138 ”Functional foods” kan definieras som livsmedel med påvisad eller påstådd hälsoeffekt. Det finns inget 
internationellt regelverk som styr denna kategori av livsmedel och således ingen generell definition. Functional 
foods brukar i de flesta förekommande definitioner inte omfatta genmodifierade ingredienser. 
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aktörer.139 I kapitel 3 koncentrerar jag mig på nätverken av forskare 
och företag och hur ”produkten” förändras utefter nätverkskedjans 
sträckning, medan jag i kapitel 4 fokuserar på hur en vetenskaplig 
”sanning” etableras bland konkurrerande forskningsresultat.  
 
Aktörnätverksteori svarar inte på frågan ”varför” förändring uppstår 
men beskriver hur en förändringsprocess går till. I boken Science in 
Action presenterar Latour en teoretisk modell som beskriver den 
vetenskapliga processen som nätverkskedjor där olika intressen för 
kortare eller längre tid allierar sig med varandra.140 Eftersom det är en 
nätverksmodell står aktörerna i centrum. Det är konkreta aktörer som 
forskare, företag och finansiärer som driver processen framåt genom 
sina handlingar. Aktörerna kan vara både mänskliga och icke 
mänskliga. Tanken att enkla organismer och ting utan medvetande, 
som bakterier eller en ångmaskin, kan vara aktörer brukar vara 
svårsmält. 141  De allianser aktörerna sluter med varandra skapar 
nätverk som är ett annat centralt begrepp. Objektet för nätverken, den 
tekniska upptäckten eller vetenskapliga ”sanningen”, omvandlas med 
de allianser som görs. Ju längre nätverket är, det vill säga hur långt det 
sträcker sig i tid och rum, desto starkare är det. Detta betyder också att 
ju längre nätverk desto fler transformeringar har det ursprungliga 
objektet genomgått. Vetenskap formas genom vad Latour kallar 
”översättningar” när en forskare som vill etablera sina ”sanningar” 
måste hitta allierade som har praktisk användning för 
forskningsresultaten.142 Det är i denna process som forskarens arbete 
översätts i nya tillämpningar. Enrollering, ”to enrol others so that they 
can participate in the construction of the fact” är ett nödvändigt 
moment för att etablera en ”sanning” tillsammans med kontroll av 
aktörerna så att nätverket håller ihop.143 Modellen är inte ”intrinsic”, 
vi söker inte efter givna inbyggda egenskaper hos ett påstående utan 
studerar hur det omvandlas när det rör sig genom nätverkskedjan av 
aktörer. Detta för med sig att utveckling inte kan förklaras av 
teknologin i sig och inte heller av ”naturen” eller ”samhället” som en 
                                                 
139 Busch & Arunas, 1997, 688-708. 
140 Latour, 1987. 
141 För bakterier som aktörer se den bok Latour skrivet om Pasteur (Latour, 1993, 35-40. 
142 Latour, 1987, 103-144, definition 108. 
143 Latour, 1987, 108 & 121. 
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extern faktor. Modellen är symmetrisk - vad som händer på ena sidan 
måste motsvaras på den andra.144 Samhälle och natur ska behandlas 
lika - lika lite som naturen kan användas som förklaring till öppna 
kontroverser så kan samhället det. 145   Se kapitel 2 under stycket 
”Aktörnätverksteori är en byggsten i TS-ansatsen” för en diskussion 
om Latours syn på symmetri. 
 
Svarta lådor 
Den ”svarta lådan” som metafor för etablerad vetenskaplig sanning är 
ingången i Latours modell. Han liknar spänningen mellan de 
etablerade sanningarna och de öppna kontroverserna vid ett 
vetenskapens Janusansikte. På ena sidan har vi färdig ”sanning” 
medan vi på den andra sidan har osäkerhet och konkurrerande 
”sanningar”. 146  En svart låda är en sanning som inte längre är 
kontroversiell och som inte längre behöver vare sig härledas, förklaras 
eller försvaras. Forskaren använder sådana här lådor både som 
utgångspunkter och som byggstenar för att göra nya vetenskapliga 
påståenden. Påståenden som senare kan utvecklas till nya etablerade 
sanningar/lådor. Latour har hämtat liknelsen ”svart låda” från 
cybernetiken där den används för att studera komplexa system som 
inte kan analyseras direkt. Cybernetik är en ”vetenskap som studerar 
maskiners förmåga att tillgodogöra sig information och kontrollera att 
detta skett, och i analogi härmed motsvarande förmåga hos levande 
varelser”.147 I stället för att förklara alltför komplexa sammanhang så 
ritar cybernetikerna en liten låda och där behöver de bara veta vad 
som går in och vad som går ut. Naturvetenskapliga ”sanningar” kan 
beskrivas på ett liknande sätt, menar Latour. När en sanning etablerats 
som en svart låda spelar det ingen roll vilka kontroverser och 
komplicerade akademiska allianser som ligger bakom resultaten. 
Huvudsaken är att den accepteras och fungerar. 148  De flesta 
                                                 
144 Latour, 1987, 258. 
145 Latour menar att när väl en låda etablerats så är den inte längre relativistisk utan ”realistisk”, det vill säga 
naturen fäller utslaget (Latour, 1987, 96-100). Ett exempel på deta skulle kunna vara att fruset vatten blir till is. 
Naturen är ”the ultimate referee” (Latour, 1987, 97). 
146Latour, 1987, 4. 
147 Nationalencyklopedin, 010212. 
148 Latour, 1987, 4; Liknande tankegångar har också Milton Friedman varit inne på med sitt ”black box”-
begrepp. Friedman hävdar att så länge en teori fungerar som ett gott prognosverktyg så behöver inte antagandena 
vara realistiska (Pålsson Syll, 1998, 302).  Det viktiga är att teorin fungerar som prognosinstrument inte varför 
den gör det. 
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vetenskapliga påståenden resulterar naturligtvis inte i etablerandet av 
svarta lådor utan försvinner in i glömskan för att kanske återupptäckas 
i framtiden av nya forskare. 
  
Maskiner 
Latour använder begreppet ”machine” för att beskriva en helhet där 
olika krafter hålls samman och fås att kontrollera varandra på ett sätt 
så att det skapas en automatik där dessa krafter verkar i en given 
riktning. 149  Forskaren bygger en ”maskin” som både kan hålla 
bundsförvanterna i schack och få dem att skapa och reproducera ett 
visst resultat. Att bygga ett sådant system är ett steg på vägen mot en 
etablerad ”black box” där många delar agerar som en helhet. Håller 
maskinen samman så blir det en svart låda.150 Maskinens egenskaper 
ska kunna reproduceras i vilket laboratorium som helst under givna 
förutsättningar. Detta är inte problemfritt. Latour beskriver 
svårigheterna att reproducera forskningsresultat från ett laboratorium 
till ett annat.151  

Latour menar inte att ”maskinerna” är långsiktigt stabila utan att 
de naturligtvis kan förändras eller brytas upp. Probis ”maskin” har 
bytt ansikte flera gånger: Från forskarföretag associerat med 
läkemedelsindustrin och en bakteriekultur som i praktiken är ett 
läkemedel, till en allians med ett mejeriföretag där samma 
bakteriekultur ingår i ett livsmedel, för att sedan öppnas mot 
venturekapital och en delvis ny organisation. När allianserna förändras 
så förändras det komplexa systemet av allianser, ”maskinen”. 
Slutprodukten som spottas ut blir också annorlunda – även om det 
naturligtvis är möjligt att ett förändrat nätverk ändå kan producera 
samma slutprodukt. När Latour använder begreppet i den senare delen 
av boken för att beteckna en låda som består av ”många element som 
tvingas att agera som en enhet” är inte heller de svarta lådorna särskilt 
beständiga utan förändras i samklang med de växlande allianser som 
                                                 
149 Latour, 1987, 103-144. 
150 Latour, 1987, 131. Här är Latour otydlig. Det framgår inte när maskinen omvandlas till en svart låda – 
omedelbart eller efter en viss tid och i så fall hur lång? Vidare var ligger skillnaden mellan att en svart låda i 
betydelsen ”etablerat påstående som inte behöver bevisas och inte längre är kontroversiellt” som jag använder 
begreppet här och svart låda i betydelsen ”many elements (that) are made to act as one”. Den första tolkningen är 
från bokens inledande del, ”Introduction” (Latour, 1987, sid 2-4.) Den andra kommer efter halva boken när  
Latour redefinierar begreppet black box till att vara en maskin (Latour, 1987, sid 131).  
151 Latour, 1987, 106. 
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aktörerna ingår.152 Jag har för enkelhetens skull valt att i texten som 
följer tillämpa den definition som Latour använder i större delen av 
boken där ”black box” definieras som ett etablerat påstående som inte 
behöver bevisas och inte längre är kontroversiellt.  
 
Risksamhället – Latours modell placerad i en större kontext 
Ulrich Beck är användbar om man vill placera Latours teorier i ett 
större sammanhang. I böckerna Risksamhället, World Risk Society och 
Att uppfinna det politiska ger Beck en modell för att förklara den 
kontext i vilken Latours forskare verkar.153  Latour anser (i alla fall 
som jag tolkar honom) att forskningens utveckling hela tiden varit 
motsägelsefull och en arena där företrädare för olika konkurrerande 
”sanningar” har mötts. Dessa sanningar kunde redan tidigt vara 
ömsesidigt uteslutande och systemomkastande. Beck har delvis en 
annan syn på forskning än Latour och en kortare tidsaxel - eftersom 
hans modell behandlar industrisamhällets modernisering. 154  Beck 
delar in forskningen i två perioder som följer industrisamhällets 
utveckling från ”bristsamhälle” till ”risksamhälle”. Bristsamhället 
karakteriseras av konsensus runt framstegstanken samt arbetsdelning 
mellan vetenskap och politik. Som en följd av detta är den 
vetenskapliga ”sanningen” mer homogen och okontroversiell. I 
risksamhället blir teknologin systemförändrande och samhället 
genomsyras av konkurrerande vetenskapliga ”sanningar”. 

Forskningens roll är central i ett samhälle där aktörernas 
framgång ligger i deras möjligheter att själva friskriva sig och bolla 
över ansvar på andra.155 Spridningen av galna-ko-sjukan i England där 
experter och politiker tonade ner riskerna och försökte lugna en allt 
oroligare allmänhet är ett talande exempel på hur verkligheten kan 
tränga sig på.156 När tilliten till systemet faller, så uppstår en situation 
där medborgare, politiker och alternativa experter tränger sig in på 
forskarnas område. En annan effekt är att industrin börjar profitera på 
de risker den själv har skapat, moderniseringsrisker är ”big 
                                                 
152 Min översättning. Originaltext: ”many elements (that) are made to act as one” (Latour, 1987, 131). 
153 Beck, 1998, 1995 & 1999. 
154 Modellen täcker övergången från feodalism till industrisamhälle och den sena industrialismens mognad under 
slutet av 1900-talet till vad han kallar risksamhälle (Beck, 1998, 19). 
155 Beck, 1998, 44-46 & 74-75. 
156 Beck, 1999, 106-107. 
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business”.157 Det finns många konkurrerande ”sanningar” företrädda 
av många olika sorters aktörer och grupper. 158  Gaiostriden kan 
analyseras från ett riskperspektiv: Om inte antibiotika hjälper vid 
bakteriella infektioner är läkarvetenskapen tillbaka på 
nittonhundratjugotalet! Och detta om något kvalificerar spridningen 
av antibiotikaresistenta bakterier hos människor till att vara ett av 
dessa gränsöverskridande globala hot som enligt Beck kännetecknar 
risksamhället.159 
 
 
3. Makroanalys 
 
Sedan OECD för tjugo år sedan pekade ut mejeriindustrin som den 
mest reglerade industrisektorn av alla har mycket förändrats.160 De 
nationella jordbruksmarknaderna har avreglerats eller inordnats i 
större regleringsregimer, som EU eller NAFTA, vilket lett till en 
kraftigt ökad konkurrens. En fallstudie för sju länder visar att, med 
undantag för några få stora aktörer som Nestlé, var de flesta 
mejeriföretag regionala i början på nittonhundraåttiotalet medan de i 
slutet på nittiotalet hade en betydande verksamhet i andra länder.161 Så 
kallade ”cross-border” aktiviteter ökar inom mejeriindustrin genom 
handel, utländska direktinvesteringar och internationella allianser och 
dessa aktiviteter sker i allt högre utsträckning på en global arena.162 
Från att tidigare ha varit inriktade på inomeuropeiska marknader 
driver de större europeiska mejeriföretagen, varav franska Danone och 
italienska Parmalat tillhör de mest aggressiva, numera en global 
strategi, och har dramatiskt trappat upp sin närvaro utanför 
Västeuropa, i Asien, Latinamerika och Östeuropa.163  

I en skrift från den internationella branschorganisationen, 
International Dairy Federation, uppskattas möjligheterna att öka i 
produktionsvolym i västvärlden som dåliga (med väst torde de mena 
                                                 
157 Beck, 1998, 34; Beck, 1999, 102. 
158 Beck, 1998, 99-101, 261-262 & 267-268; Beck, 1999, 99 & 142. 
159 Beck, 1999, 5. 
160 ”There is no industry which is subject to as much government intervention short of ownership in advanced 
industrial countries as the dairy industry.” (OECD, 1983 i Grant, 1991, 4).  
161 Pitts & Krijger, 2001, 7-8. 
162 Mikkelsen, 2001, 4-5. 
163 Centre Française du Commerce Extérieurs, 1996, 65-72. 
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Västeuropa och Nordamerika). I stället förutspås en ökning i kvalitet 
och i förädlade mejeriprodukter. 164  Vidare så satsar företagen 
forskning på speciella ingredienser för att utveckla en närvaro på 
marknader för hälsosamma livsmedel.165 Jag har tidigare hävdat att 
livsmedelsföretagen möter den ökande konkurrensen med tre sorters 
strategier: 1) en fortsatt satsning på storskalig och strömlinjeformad 
industriell massproduktion – varav jag ser satsningen på varumärken 
som en utveckling av den storskaliga och strömlinjeformade 
massproduktionen. 2) en kunskapsintensiv strategi med utveckling av 
nya livsmedel med ökat kunskapsinnehåll, ”functional foods” 3) 
nischproduktion med hantverksmässigt framställda gastronomiska 
och/eller ekologiska produkter.166  
 
Den kunskapsintensiva strategin  
Omsatt till mejerisektorn betyder en kunskapsintensiv strategi en 
satsning på livsmedel med låg fetthalt eller tillsats av olika aktiva 
ingredienser som kan vara alltifrån kalcium till hälsosamma bakterier 
(i det senare fallet rör det sig om probiotiska produkter).167 Även om 
marknaden fortfarande är liten i förhållande till den totala 
livsmedelsmarknaden (mellan 27 och 28 miljarder amerikanska dollar 
respektive 750 miljarder amerikanska dollar), så växer den dock 
snabbt.168 År 2000 lanserades ca 13 000 nya produkter i Europa och 
ungefär lika många i USA och mellan 1993 och 1995 växte 
marknaden med 53 %.169 Siffrorna får tas med en nypa salt men visar 
ändå både en snabb tillväxt och marknadens relativa litenhet. De stora 
multinationella livsmedelsföretagen Kellogg, Nestlé, Unilever, 
Nabisco, Novartis, och många europeiska mejeriföretag har börjat 
engagera sig i functional foods.170  

Kunskapsintensiva strategier kan betraktas som ett svar på den 
minskande eller utplanande mjölkproduktionen i Västeuropa.171 När 
                                                 
164 Mikkelsen, 2001, 8. 
165 Heasman & Mellentin, 2001, 214. 
166 Molin, 2002. 
167 Probiotiska livsmedel är en särskild typ av functional foods med levande bakterier i produkter som kan vara 
olika typer av yoghurt eller filmjölk även om fruktjuicer och glass också förekommer. De bakterier det rör sig 
om förekommer i varierande utsträckning i människans tarm och är oftast någon form av laktobaciller. 
168 För uppgift om marknadens värde: Heasman & Mellentin, 2001, s 32. 
169 The Centre for Food and Health Studies, 010711; Heasman & Mellentin, 2001, 32. 
170 The Centre for Food and Health Studies, 010711. 
171 Christiansen, 1998, 37. 
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europeiska mejerier investerar i probiotiska produkter är det ett sätt för 
dem att sprida marknadsriskerna genom diversifiering. För nordiska 
aktörer är probiotiska produkter extra intressanta eftersom nordiska 
konsumenter traditionellt äter mycket syrade mjölkprodukter. En 
kunskapsintensiv strategi med probiotiska produkter ligger då extra 
nära till hands eftersom de flesta probiotiska produkter hittills varit 
någon form av fil eller yoghurt.  
 
I regioner och länder med en historisk tradition av syrad mjölk i 
kosten kan man i flera fall iaktta olika hypermoderna 
utvecklingskluster för probiotiska livsmedel och andra typer av 
functional food. 172  Sådana kluster kan beskrivas som lösa nätverk 
bestående av företag, forskare och myndigheter – som naturligtvis 
existerar i en kontext där konsumenterna efterfrågar probiotiska 
produkter. I Finland finns ett sådant kluster med kooperativa Valio 
som huvudaktör. I Skåne finns ett annat runt Lunds universitet där 
forskarföretag som Probi och Biogaia interagerar med andra 
utvecklingsdrivande företag inom jordbruk och livsmedel varav 
Tetrapak torde vara det mest kända. 

En organisatorisk koppling mellan naturvetenskaplig forskning 
och mejerirörelse lades i början på 1920-talet i Sverige med 
grundandet av Mejeriinstitutet i skånska Alnarp. Signifikant för 
mejeriforskningens starka ställning var att när Mejeriinstitutet gick 
upp i Lunds tekniska högskola så var de tre första professorerna 
mejeriprofessorer. 173  Det fanns tidigt ett utvecklat nätverk i 
mejeriforskningen med allianser med andra industrigrenar först runt 
separatorn och senare Tetra Pak. Djurhushållningen har också av 
tradition varit viktig i Norden och skulle kunna vara en bidragande 
förklaring till mejerisektorns ledande roll inom livsmedelsinnovation. 
En teori är att mejerier har lång erfarenhet av fermentering och 
hantering av kylvaror samtidigt som det finns en historisk tradition av 
samarbete med myndigheter och forskare genom standardiserings-
regler, hygienkrav och hård reglering. Forskningschefen på 
                                                 
172 Heasman & Mellentin, 2001; Molin, 2002, 18. 
173 När Mejeriforsningen i Alnarp gick upp i Lunds Tekniska Högskola lades professuren i mjölkprodukternas 
teknologi ned samtidigt som en ny professur i livsmedelsteknologi tillkom, professurerna i mejeribakteriologi 
och vid Statens mejeriförsök omvandlades till professurer i teknisk mikrobiologi respektive tillämpad 
livsmedelsteknik. Uppgifterna har jag från Jesper Sjöström som gjort en studie av Kemicentrum i Lund. 
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Skånemejerier håller med: ”Jag ser en tidig koppling mellan just 
mejerisektorn och naturvetenskaplig forskning. Ta exempelvis Pasteur 
och rädslan för sjukdomar som tbc. Forskning på mjölk har en lång 
historia. Produktionen av mjölk är just fysikaliska och kemiska 
processer. 50 % av alla mjölkprodukter är fermenterade. Vi har olika 
sorters kulturer i till exempel filmjölk och yoghurt. Det finns sedan 
gammalt en lång tradition inom livsmedelssektorn som inte finns hos 
övrig livsmedelsindustri. Redan 1904 bildades IDF [International 
Dairy Foundation] som hade som uppgift bland annat forskning och 
utbildning”.174 

  

Probiotiska produkter på den svenska marknaden 
Probiotiska produkter utgör fortfarande en liten del av den totala 
marknaden för mejeriprodukter i Sverige. Branschorganisationen har 
ingen mejeristatistik som visar probiotiska produkters andel av den 
totala marknaden.  
 

Tabell 1. Mejeriföretag och bakteriekulturer i  
functional foods på den svenska marknaden år 2001. 
 

Arla/MD Skånemejerier Norrmejerier Milko/NNP Valio 
1982: 

L.acidophilus 
1994: 

L.p299 
1989: 

Lactococcus 
Lactis L1A 

1994: 
L.Bulgaricus 

& 
Streptococcus 
Thermophilus 

1990: 
L.GG 

L.aciodphilus
L.bifidus 

1991-2001: 
Bifidobacterium 

Longum 

1994: 
L.r271 

 1999: 
L.acidophilus 

L.bifidus 
L.casei 

 

2001: 
L.caseiF19 

    

Källa: mejeriernas hemsidor: valio.se, arla.se, norrmejerier.se, milko.se, samtliga 011001, 
samt e-mail: Gustafsson, Tuulikki, Arlafoods, email, 011002.; Oikarinen, Kati, Valio, email, 
011002.; Karlsson, Anna-Karin, Norrmejerier, email, 011025.; * Uppgifter från Bertil 
Wennberg, Milko, 020-31 00 31. 

                                                 
174 Andersson, intervju, 000427. 
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Tabell 1 visar vilka mejeriföretag som var aktiva på den svenska 
marknaden år 2001 och vilka bakteriekulturer de använde sig av i sina 
produkter. Vi kan se att samtliga mejerier säljer en egen probiotisk 
produkt. Dessa mejerier dominerar totalt den svenska marknaden även 
om det finns planer från danska mejeriföretag att tränga in i södra 
Sverige. ICA har visserligen lagt ner sina egna probiotiska produkter 
men fyller kyldiskarna med mejeriernas produkter. Till detta kommer 
att de olika mejerierna säljer varandras produkter. Både 
Skånemejeriers, ProViva, och Norrmejeriers, Verum hälsofil, säljs i 
hela landet. 

Av tabellen kan vi dra slutsatsen att alla mejeriaktörer i Sverige i 
någon form har valt en kunskapsintensiv strategi. Lättmargarin är en 
svensk uppfinning som kom på 1970-talet. Detta betyder inte att detta 
är den enda strategin. Tittar vi på mejeriernas totala produktutbud har 
fortfarande traditionella mejeriprodukter en dominerande position. 
Enda undantag är Valio där en större del av de produkter som säljs i 
Sverige är probiotiska. Detta kan förklaras med att vi är en 
exportmarknad för det finska mejeriet. Tittar vi på Valios utbud i 
Finland så ser vi ungefär liknande proportioner mellan traditionella 
och probiotiska livsmedel som hos övriga mejerier på den svenska 
marknaden. Samtidigt är det tydligt att det finska mejeriet varit 
framgångsrikt på de internationella marknaderna för functional foods 
med den framgångsrika exportförsäljningen av bakteriekulturen 
Lactobacillus GG.175 
 
Vad har hänt på marknaden för probiotiska produkter sedan 
sammanställningen gjordes? Det verkar som om sammanslagningen 
mellan Arla och MD Foods lett till att fler danska functional 
foodprodukter, som Culturaserien med Lactobacillus casei F19, sprids 
på den svenska marknaden. Fler produkter säljs nu under namnet 
Cultura: svenska trotjänaren Dofilus som också innehåller 
Lactobacillus acidophilus och Bifidobacterium lactis, och en 
fruktdryck med blåbärs- eller nyponsmak som verkar inspirerad av 
ProViva. 176  Vad vi ser är hur fusionen mellan svenska Arla och 

                                                 
175 Heasman & Mellentin, 2001, 190-191. 
176 Annons för Cultura, Dagens Nyheter, 040324, A14;  Anonym, Allt om mat, 2004, 72. 
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danska MD Foods har lett till att danska produkter säljs i Sverige och 
viceversa. Antalet produkter verkar ha ökat. Vid en stickprovskontroll 
i en välsorterad livsmedelshall i Stockholms innerstad hittar jag 
följande: sju smaker ProViva, sportdrycken ProViva Active i två olika 
förpackningar, Ekströms ”Liva” med aktiva bakterien 
L.reuteri.protectis, Valio yoghurt med Acidophilus och Bifidus i tre 
smaker, Viktväktarnas yoghurt Acidophilus och Bifidus i tre smaker 
(som inte längre innehåller Probis bakterier), Arla Foods representeras 
endast av ekologisk lättfil med Acidophilus – Culturaserien lyser med 
sin frånvaro just i denna butik (men finns till exempel i nätbutiken 
NetXtra).177  Danones Actimel med L.casei.defensis fanns också på 
plats.178 Även om det är omöjligt att dra några större slutsatser på ett 
stickprov så kan vi konstatera att det fortfarande finns probiotiska 
mejeriprodukter i handeln och åtminstone i denna butik av flera olika 
märken och smaker. 
 
Livsmedelssektorn som risksamhälle 
Hur kan då Becks teoribygge om risksamhället hjälpa oss att förstå 
vad som händer i livsmedelssektorn? Det är framförallt på två 
områden som hans teorier kan göra händelserna mer tydliga och 
begripliga: 1) makten över kunskapen 2) framstegstankens kris. 

För det första, att försöka förstå de processer som styr makten 
över kunskapen är en synnerligen fruktbar utgångspunkt för att förstå 
vad som idag händer i livsmedelssektorn. När stora företag börjar 
producera vad de kallar ”hälsosamma livsmedel”, ibland i samarbete 
med myndigheter och ibland i konflikt med dem, tar de över en 
auktoritet som garant i allmänhetens ögon för hälsosamma produkter 
samtidigt som de sitter i en jävsposition eftersom de producerar och 
säljer dessa produkter med vinstintresse. Detta sker mot en bakgrund 
av att alltmer ansvar överlåts till individerna själva när 
samhällsklasserna fragmenteras i vad Beck kallar den senmoderna 
utvecklingsfasen. Det blir upp till varje individ att besluta hur han 
eller hon ska leva och vilken mat som är lämplig att äta. Men hur ska 
du kunna veta vad som är hälsosamt eller farligt? För att kunna fatta 

                                                 
177 Netxtra.se, hälsofilen ”Dofilus Gaio” i Culturaserien. Sökning 050727. 
178 Jag inspekterade kyldiskarna hos Coop på Fleminggatan i Stockholm den 26 juli 2005. 
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informerade beslut krävs kunskap. Och hur ska konsumenten veta i 
trängseln på butikshyllorna vad som är riktiga functional foods med 
kliniskt bevisade hälsoeffekter och vilka som bara är hälsomärkta 
standardlivsmedel?  

Nära kopplat till kampen om kunskapen är kampen om fördelning 
av riskerna. Myndigheter och företag kan hävda att ett livsmedel är 
säkert samtidigt som en växande opinion blir mer och mer övertygad 
om att livsmedlet är ohälsosamt eller rent av farligt. Forskningen 
spelar en avgörande roll när den part som har den bästa retoriken på 
sin sida avgör vad som är farligt eller inte farligt.179 Samtidigt blir det 
allt svårare att bedöma den ständigt växande och motsägelsefulla 
mängden information. Ju mer forskningen expanderar desto svårare 
blir det att bedöma riskerna. I risksamhället skenar forskningen iväg 
och de nya risker som då skapas ligger hela tiden före vår kunskap om 
den. De nya probiotiska livsmedlen illustrerar tyvärr detta mycket 
tydligt. Vare sig forskare eller allmänhet har grepp över alla tänkbara 
bieffekter som kan bli följden av konsumtion av dessa produkter 
ensamma eller i kombination av något annat. Kapitel 4 ger ett exempel 
på en mycket obehaglig bieffekt – resistens mot antibiotika – som en 
probiotisk hälsofil oförutsett kan sprida. Eller möjlig bieffekt är mera 
korrekt eftersom Gaiofallet också illustrerar ett annat av 
risksamhällets kännetecken – nämligen att en risk inte är en risk förrän 
den har erkänts som en sådan och att det som bedöms som farligt är 
beroende av den part som har den mest övertygande svadan.180  

För det andra så är krisen för själva framstegstanken tydlig på 
livsmedelsområdet. När världens ekosystem och biologiska mångfald 
hotas genom kommersiell produktion av genmodifierade grödor som 
därigenom lämnar de slutna systemen och introduceras i miljön är det 
många som varnar för riskerna. Likaså är det legitimt att känna oro när 
genetiska rättigheter överförs från utvecklingsländerna till de stora 
multinationella företagen. Att den industristyrda utvecklingen leder till 
ökat välstånd är inte längre självklart. Den nya biotekniken har 
kommit så långt att det redan pågår försök med kloning av 
människor.181  I termer av risksamhället kan man säga att den tidigare 
                                                 
179 Alltså enligt Beck. I Latours modell är det nätverkets styrka som avgör. 
180 För en utveckling av den diskussionen: se inledningen till tema 2! 
181 Hellbom, 2001, A7. 
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konsensus som har rått i samhället runt framstegstanken har brutit 
samman och att de olika motståndsrörelser som förespråkar 
exempelvis rättvis eller ekologisk produktion är symptom på denna 
process.  
 
Utvecklingen av marknader för funktionella livsmedel är intimt 
förknippad med den biotekniska revolutionen. Man skulle kunna säga 
att den nya biotekniken banar väg för framtagning av probiotiska 
livsmedel både tekniskt, ekonomiskt och moraliskt. Jeremy Rifkin har 
skisserat en matris för den nya biotekniken varav följande delar är 
direkt tillämpliga på probiotiska produkter: 
 

1. Tekniskt, genom att kunskapen nu finns om hur olika sorters 
bakterier isoleras och definieras samt om hur deras egenskaper 
kan användas industriellt. Forskarna kan också skapa helt nya 
bakterier med hjälp av genteknik. 

2. Ekonomiskt, genom att det numera är lönsamt att ta fram 
probiotiska produkter eftersom det har blivit möjligt att patentera 
levande organismer.  

3. Moraliskt, genom att det börjar bli moraliskt möjligt att sälja 
biotekniska produkter. Möjligen kan det förklaras som en följd 
av den enorma mängd forskningsresultat inom området som 
publiceras eller kanske på sociobiologins ideologiska 
erövringar.182  

 
Biotekniken ställer både frågor som riskfördelning och 
framstegstankens kris överst på dagordningen. Samma år som 
Gaiostriden utspelades kom 75 % av bomullsskörden i Alabama från 
genmanipulerade plantor som försetts med förmågan att döda 
insekter. 183  Att detta innebär risker för ekosystemet i amerikanska 
södern förefaller troligt. Kommer superinsekter som är resistenta mot 
plantornas gift att utvecklas? Eller kommer plantorna att hota den 
biologiska mångfalden genom att konkurrera ut de traditionella 

                                                 
182 Rifkin, 1999, 8-10. 
183 Hotz et al, 1997 i Rifkin, 1999, 18. 
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bomullsplantorna?184 Om inte forskarna har grepp om bieffekterna hur 
ska då allmänheten kunna ha det?  

Produktionen av genetiskt förändrade livsmedel kan förstås som 
en av Latours ”maskiner” som bara kan upprätthållas så länge den 
hålls under armarna av forskare, myndigheter och de stora 
agrokemiska bolagen. Företeelsen legitimeras genom en diskurs där 
dessa aktörer i samförstånd undanhåller konsumenterna information 
om riskerna.185 En förutsättning för att ”maskinen” ska hålla ihop är 
ett högintensivt storskaligt jordbruk med hög användning av 
gödningsmedel och växtgifter.186 Detta produktionssätt gynnar stora 
företag. Det sker en pågående centralisering mot företagsgrupper som 
kontrollerar hela kedjan från ”gen till butikshyllorna”.187  
 
 
4. Sammanfattning 
 
I det här temablocket diskuterar jag nätverk och kunskapsutveckling 
på livsmedelsområdet med tyngden lagd på mejerisektorn. Vad jag 
försöker få fram är det fruktbara i att använda Latours 
nätverksbaserade teori för att förstå de omvandlingar som pågår i 
livsmedelssektorn och då särskilt utvecklingen av kunskapsintensiva 
strategier. Den kunskapsintensiva strategi som jag hävdar att många 
livsmedelstillverkare väljer för att möta den hårdnande konkurrens 
som följer i spåren av en internationaliserad marknad uttrycks för 
mejeriföretagens del i en satsning på probiotiska produkter. I kapitel 3 
                                                 
184 Rifkin, 1999, 85 & 111. 
185 För en allmän diskussion runt den biotekniska diskursen se: McMichael, 2000b, 21. Ett bra exempel är det 
stora agrokemiska bolaget Monsantos hemsida där vi kan läsa att bolagets vision är ”abundant food and a healthy 
environment” och att deras uppdrag är att möta det växande världsbehovet av mat och fiber, bevara naturresurser 
och förbättra miljön (Monsanto, 010813, monsanto.com). Samtidigt som företaget är en av de ledande aktörerna 
som säljer genetiskt modifierat utsäde till tredje världen med den sk ”terminator-genen” (som gör att bönderna 
inte kan spara en del av skörden till nytt utsäde) och därmed enligt många kritiker hotar livsmedelssäkerheten för 
miljontals småbönder (McMichael, 2000b, 25).  Monsanto är också känt för produktion av utsäde som är 
modifierat för att vara resistent mot ogräs vilket 1) ökar risken för utveckling av resistent superogräs, 2) bidrar 
till en ökning av den totala förbrukningen av gift i jordbruket och 
3) hotar andra insekter och växter. En studie i Australien har påvisat resistens hos ett ogräs som en direkt följd av 
utsäde från Monsanto (Rifkin, 1999, 81-82). 
186 Rifkin, 1999, 82. Rifkin  bygger i sin tur på Steinbrecher, Dr. Ricarda A., ”From Green to Gene Revolution: 
The Environmental Risks of Genetically Engineered Crops”, Ecologist, November/December 1996, 273.; Den 
största kategorin av genmodifierade produkter inom jordbruket är plantor som är motståndskraftiga mot 
växtgifter. 
187 McMichael, 2000b, 25. 
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följer jag en samling aktörer på olika sätt associerade med 
forskningsföretaget Probi när jag undersöker kommersialiseringen av 
ett forskningsresultat. Här kan vi också se hur ett sådant angreppssätt i 
allra högsta grad är användbart för att förstå hur vetenskaplig kunskap 
formas. Återknyter vi till Gaiostriden, kan vi i kapitel 4, studera en 
konflikt om makten över kunskapen och fördelningen av risker när 
mejeriföretagen Arla och MD i allians utmanas av forskare 
associerade med det lilla företaget Skånemejerier i samband med den 
planerade svenska lanseringen av en hälsofil. Hur vad som är ”sant” 
och ”osant” och vad är ”farligt” eller ”riskfritt” omvandlas när de 
olika inblandade företagen både vill sälja en produkt och samtidigt 
inför konsumenterna hålla en hög hälsoprofil. Med Latours ord öppnar 
vi Gaios svarta låda då en fil som i flera år sålts i Danmark plötsligt 
börjar ifrågasättas som ”ohälsosam” eller rentav ”farlig”. 
Kopplingen till technoscience har vi teoretiskt både genom 
teknologins påverkan på kroppen och genom Latour vars modell 
tillhör TS teoribygge. Som konkret företeelse ser vi sambandet dels i 
att en utvecklad teknologi är en förutsättning för den 
kunskapsintensiva strategin, dels i hur vi rent praktiskt utsätter våra 
kroppar för riskerna med den nya tekniken.  
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Kapitel 3: Från bakterie till livsmedel och vidare  
ut i världen?  
Fallstudie av kommersialiseringen av ett forskningsresultat. 
 
 
1. Inledning 
 
Processorienterad aktörnätverksteori lämpar sig väl för att studera 
kunskapsintensiv produktion. I fallstudien ska vi följa några 
bakteriekulturers transformering inifrån och ut: Från de första 
forskningsresultaten, finansierade av statliga NUTEK, som omvandlas 
först till en medicinsk produkt och därpå till varumärkta 
hälsolivsmedel för att sedan återigen modifieras med hjälp av kliniska 
studier inom flera medicinska områden till att vara både livsmedel och 
läkemedel. Med ”inifrån och ut” menar jag här hur bakterierna efter 
den ursprungliga ”upptäckten” förändras under nätverksprocessen när 
de rör sig från centrum, labbet, ut över olika sektorer och gränser. Vi 
ska också följa nätverken som bildas runt forskningsresultaten och 
deras kommersialisering. I detta fall börjar vi med några forskare vid 
Lunds universitet och följer nätverkskedjan från universitetet via 
allianser med läkemedelsföretag till koalitioner med livsmedelsföretag 
och venturebolag. Tidsperioden avgränsas till tidigt nittonhundra-
åttiotal fram till år 2001. 
 
Frågeställningarna i kapitlet är: 
1. Hur ser förändringsprocessen ut i fallstudien, vilka faktorer är 

avgörande och finns det några generella lärdomar att dra om 
fallgropar och möjligheter?  

2. Är livsmedelssektorn hög eller låg på innovation? Ger 
användningen av aktörnätverksteori ett svar som avviker från den 
traditionella uppfattningen att livsmedelssektorn har en låg 
innovationsbenägenhet? 
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Rama – förutsättningar för innovation  
Livsmedelssektorn brukar traditionellt betraktas som ett område med 
låg innovationstakt. Ruth Rama, ekonomisk geograf vid spanska 
nationella forskningsrådet, har undersökt olika aspekter på innovation 
inom livsmedelsområdet. 188  När marknader definieras brukar 
sociologer och ekonomer skilja mellan industriella marknader som 
ligger uppströms i produktionskedjan och konsumentmarknader som 
ligger nerströms.  

Ruth Rama har undersökt vilka förutsättningar som gäller för att 
innovationer inom området för mat och dryck ska uppstå och 
utvecklas. 189  I artikeln argumenterar Rama för att bilden av 
livsmedelssektorn som innovationsfattig är felaktig. Enligt Ramas 
teori blir livsmedelsindustrin innovationsdrivande när följande 
förutsättningar är uppfyllda: 1) kunskapsflöden neråt i 
produktionskedjan (från uppströms till nedströms), 2) ett brett 
forskningsspektrum, 3) och en innovativ miljö (sk filière) med 
samverkan mellan olika typer av företag. En förutsättning för att 
kunna se om Ramas förutsättningar för innovation är uppfyllda, är att 
vi breddar fokus och tar hänsyn till samspelet med andra 
industrigrenar och nedåtströmmande kunskapsflöden från 
leverantörer. Med uppkomsten av sk ”food chain clusters”, det vill 
säga stora företag som dominerar alla produktionsled från ax till 
limpa, blir Ramas modell något haltande.190 När ett företag är vertikalt 
integrerat och kontrollerar hela kedjan från forskningslaboratoriet till 
butikshyllan så kan det ifrågasättas om knuffen ovanifrån 
leverantörsledet blir tillräckligt kraftig eftersom länken mellan 
leverantör och livsmedelsföretag står utanför marknaden.191  

Rama hävdar också att den mängd teknologi som finns tillgänglig 
för livsmedelsindustrin ökar och exemplifierar med de olika tekniska 
möjligheter som idag står till buds för att minska fetthalten i smör: 
fysiska, kemiska, biotekniska eller att helt enkelt förändra 
sammansättningen av kornas foder. Teorin understöds också med en 
empirisk undersökning av förhållandet mellan externa och interna 
                                                 
188 Rama, 1998, 689-694; Rama, 1999, 735-751. 
189 Rama, 1998; Observera att Rama använder en bredare kategori än vad vi i Sverige kallas ”livsmedelssektorn”, 
”Food and beverage”, som även innefattar alkoholhaltiga drycker. 
190 Om kluster se: Heffernan et al, 1999, 3. 
191 För en diskussion av filière-begreppet se: Raikes et al, 2000. 
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patent inom livsmedelssektorn. Resultaten visar att 
livsmedelsindustrin använder en stor mängd externa patent och därför 
måste betraktas ur ett bredare perspektiv vid bedömning av 
innovationsdynamik där hänsyn tas till den miljö, filière, som 
livsmedelsföretagen är inbäddade i. Eller åtminstone delar av 
livsmedels- och dryckesindustrin. Rama visar att leverantörs-
orienterade delar är frukt-, grönsaks-, kött-, socker- och 
fodersegmenten samt drycker med och utan alkohol har en stor andel 
externa patent. Den andra stora gruppen är de delar som framförallt 
bygger på interna patent som bageriprodukter och fetter och oljor. 
Rama påpekar att både interna och externa patent har ökat i antal. 
Mejeriprodukter ligger någonstans mittemellan. Eftersom perioden 
avser 1969 – 1988 är det inte troligt att någon större andel probiotiska 
produkter återfinns i statistiken.192  
 
Rama har också visat hur innovation i hemmabasen har stark positiv 
påverkan på konkurrenskraften hos små och medelstora 
multinationella livsmedelsföretag även om hon inte finner något 
positivt samband för de riktigt stora multinationella företagen. Ett stort 
antal företag inom mat och dryck kan närmast beskrivas som 
”nationella företag med internationell verksamhet” istället för statslösa 
företag, menar Rama. Resultaten implicerar, menar Rama, att länkar 
inom livsmedelsindustrin med såväl andra näringsgrenar och som 
olika forskningscentra kan hjälpa livsmedelsföretag att bli mer 
konkurrenskraftiga, speciellt under tidiga stadier av 
internationalisering.193 
 
Sammanfattningsvis undersöker Rama hur innovationer förmedlas i 
ett produktionssystem. Rama vidgar begreppet ”livsmedelssektor” när 
hon behandlar livsmedelsindustrin som en del av ett större system 
bestående av jordbruket och de leverantörer i form av exempelvis 
kemi- eller bioteknikföretag som ligger uppströms i 
produktionskedjan. Tanken är att fånga in hela det kluster, den filière,  
som är en nödvändighet för ekonomisk aktivitet. 

                                                 
192 Rama, 1998, 689-694. 
193 Rama, 1999, 735-751. 
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2. Källor 
 
Fallstudien som följer bygger till stora delar på muntliga källor. 
Muntliga källor upplever en renässans sedan den sk ”nya historiens” 
segertåg på 1970- och 1980-talen. ”New History” som den också 
kallas är ett samlingsbegrepp för en ganska brokig skara av 
ansatser. 194  Historien ses inte längre bara som den kronologiska 
historien om viktiga händelser utan ska täcka alla områden 
(mentalitets- och genushistoria, ekologisk historia, konsumtions-
historia etcetera). Muntliga källor kan vara en formaliserad muntlig 
tradition som Bibeln innan den nedtecknades. Eller som i fallstudien: 
individers personliga minnen och beskrivningar av situationer i 
intervjuer.  

Muntliga källor ställer också nya källkritiska problem. De är inte 
precisa i form. Ett muntligt samtal eller vittnesmål har ingen fysisk 
form förrän det fästs på papper och när det väl nedtecknats finns större 
möjlighet till förfalskning än för andra mer traditionella skriftliga 
källor. Inte heller går det att på ett vedertaget sätt analysera 
förändringar över tiden genom att muntliga källor knappast kan 
förväntas innehålla underlag för tidsserier. Ett ytterligare problem är 
att den muntliga källan många gånger inte kan prövas genom att 
jämföras med andra likvärdiga oberoende muntliga källor.  
 
Att använda dessa källor skapar flera problem: 
  
• Intervjupersoner har en tendens att vilja framställa sig själva i 

fördelaktig dager (för att rättfärdiga sitt beteende eller framhäva sig 
själv)  

• Minnets ofullkomlighet (intervjupersonen kommer inte ihåg vad 
som skedde eller är oförmögen att ge en korrekt beskrivning) 

• Intervjuaren påverkar sin intervjuperson antingen direkt eller 
indirekt (intervjupersonen kan söka svara på det han eller hon tror 
att intervjuaren vill höra eller kan intervjuaren tolka 
intervjupersonens uppgifter utifrån sin egen föreställningsvärld) 195 

                                                 
194 Burke, 1991. 
195 Prins, 1991, i Burke. 
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Slutligen blir det svårigheter när intervjupersonerna, som i min 
fallstudie, är direkta intressenter. Hur skilja ut vad som är ”sant” i 
intervjupersonernas uppgifter? Vad kan då muntliga källor ge? När de 
fungerar som bäst kan de ge en ”tjock beskrivning” av ett fenomen 
med detaljer, färg och must som inte återges i skriftliga källor.196 Den 
muntliga källan kan också fungera som stöd och verifikation av den 
skriftliga. Och den kan slutligen vara ett bättre underlag för att 
förklara kontinuitet i en kultur eller ett annat funktionellt system (som 
ett företag) genom sin betoning av tradition och minnen. 
 
I fallstudien har alla intervjuade alltifrån Probis VD till 
Skånemejeriers forskningschef tydliga intressen att bevaka. Det egna 
företaget får inte ställas i dålig dager, sekretessbelagd information får 
inte avslöjas etcetera. Svårigheten att minnas är också en faktor 
eftersom flera intervjuer berör förhållanden mer än tio år tillbaka i 
tiden. Tydligast är detta i intervjuerna med Nils Molin där frågorna 
spänner över den längsta tidsaxeln. Två av intervjupersonerna är 
pensionärer vilket också kan påverka minnesbilderna. Jag hanterar 
inte detta på annat sätt än att påtala att läsaren bör ha dessa problem i 
åtanke.  

Den främsta anledningen till att jag satsat så mycket på de 
muntliga källorna är att jag vill komma aktörerna så nära som möjligt 
eftersom det är en nätverksbaserad studie. Jag vill helt enkelt berätta 
en bra historia för att få fram ett underlag som är tillräckligt fylligt för 
att kunna förmedla förståelse för de problem som mina aktörer möter 
när de ska kommersialisera sina forskningsresultat. För att ändå 
försöka få en så rättvisande bild av vad som faktiskt hänt så förankrar 
jag den goda historian i andra källor som årsredovisningar, 
styrelseprotokoll, brev, hemsidor och annat företagsmaterial.  
 
Ytterligare problem finns i det interna skriftliga företagsmaterialet, 
styrelseprotokoll, brev från dåvarande VD till styrelsen och till 
företrädare för olika företag och organisationer. Dessa handlingar 
kommer inte från företagets eget arkiv utan jag har fått ta del av Nils 
Molins personliga papper så i det här fallet är Nils Molin arkivbildare. 
                                                 
196 Kulturantropologen Clifford Geertz har gjort begreppet känt. 
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Nils Molins personliga papper rymmer betydligt mer än material om 
Probi. Där finns också material om forskningsprojekt han drivit under 
sin tid som professor i mikrobiologi vid Kemicentrum på Lunds 
universitet och en del övrigt material som en artikel från 1970-talet 
där han diskuterar kommersiell användning av olika bakteriekulturer. 
Vi har alltså ett ganska stort material i fem pärmar där det är Molins 
egna kopior och också i något fall egna personliga arbetsanteckningar. 
Dessa källor betraktar jag som ett komplement till intervjuerna och det 
officiella skriftliga materialet som årsredovisningar, reklammaterial 
och nätinformation. Deras uppgift är i första hand att verifiera de 
andra källorna och i andra hand fylla i hål i den berättelse som de 
berättar.  
 
Ett annat källkritiskt problem föreligger genom den nära släktskapen 
mellan två av fallstudiens huvudaktörer, Nils Molin och Göran Molin, 
och författaren själv. Risken finns att jag påverkas att framställa min 
far respektive bror i alltför positiv dager. I första hand, hanterar jag 
frågan genom att öppet deklarera faktum. I andra hand, är det samma 
slags svåra balansakt som jag gör när väljer vilket internt 
företagsmaterial jag tar upp och vilket jag inte nämner. Kriterierna jag 
går efter när jag väljer vilken känslig information jag ska avslöja och 
vilken jag inte ska lyfta fram, såväl för Probi som företag som för 
mina aktörer, är vad som är väsentligt för min berättelse och vad som 
inte är det. Denna typ av konflikt mellan företagshemligheter, 
personligt rykte etcetera och forskningsintresset är vanlig när det 
gäller samtidshistoria. Jag låter alltid mina aktörer titta på sina 
intervjusvar och ger dem möjligheter till korrigeringar. Men det är 
alltid en balansakt mellan vetenskapligt nit och forskningsetik. 
 
Till sist, begreppet ”forskarna” återkommer under hela berättelsen 
eftersom de är centrala aktörer i den nätverksprocess jag beskriver. 
Forskarna är inte en homogen grupp från ingång till utgång utan 
skiftar både i storlek och sammansättning. Från början är det en 
forskare (Bengmark) som blir två (+ Larsson) och som blir tre (+ Nils 
Molin) och så vidare. Redan här är det flera ej namngivna personer 
inblandade; doktorander och anställd laboratoriepersonal och denna 



 66

grupp växer exponentiellt allteftersom fler professorer som också är 
forskningschefer dras in i processen. Vad gäller sammansättningen så 
faller flera personer bort. Först: Albertsson från Cerealia och 
Holmberg som var doktorand hos Probiassocierade kirurgen Bengt 
Jeppson. Sedan försvinner Bengmark missnöjd med att Probi inte 
satsade mer på läkemedel. Och i samband med att Probi blir publikt 
lämnar Nils Molin först styrelsen och sedan forskningsgruppen för att 
lämna plats åt yngre krafter. Väl medveten om detta använder jag ändå 
begreppet ”forskarna”, dels för att framställningen ska bli åskådlig och 
dels för att kärnan är relativt oförändrad, med vilken jag menar 
kompetensen inom forskargruppen och det faktum att den inre kretsen 
är associerad med Lunds universitet. 
 
 
3. Fallstudien 
 
Källmaterialet till fallstudien består - om inte annat anges – av tidigare 
arbeten inklusive intervjuer med nyckelpersoner.197   

Andra fallstudier har gjorts på forskarföretaget Probi, men ingen 
har, såvitt jag vet, satt in fallet i ett historiskt och sociologiskt 
sammanhang. Carlweitz, Erlandsson and Stenbeck beskriver Probi i en 
C-uppsats vid Ekonomihögskolan som en  “virtuell organisation” där 
relationer och strategiska allianser, i stället för IT, bildar ett nätverk 
som maximerar ackumulationen av kunskapskapital.198 Mark-Herbert 
och Nyström fokuserar på innovationsprocessen i sin fallstudie och 
samarbetet mellan Probi och Skånemejerier analyseras i termer av 
begreppet “creative management” som är en kombination av två 
perspektiv.199  Ett evolutionärt perspektiv som används för att förklara 
den inledande entreprenörsfasen och ett strategiskt som ska förklara 
senare stadier när organisationen professionaliserats. Rapporten ger 

                                                 
197 Molin, 1996a, opublicerat paper; Molin, 1996b, B-uppsats; Molin. 2000, opublicerad artikel.; Intervjuer med 
Kaj Vareman, dåvarande vd Probi, 000426; med Kenneth Andersson, forskningschef Skånemejerier, 000427; 
och med Nils Molin, professor em i mikrobiologi och en av Probis grundare, 991010, 010910 och 010923. 
198 Carlweitz, Erlandsson, & Stenbeck, 1999, C-uppsats. 
199 Mark-Herbert, & Nyström, 2000.  
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värdefulla insikter i innovationsprocesser och beslutsfattande ur 
marknadsekonomisk synvinkel. 

I bilaga 1 finns en figur över nätverk och produkttransformering 
vid kommersialisering av ett forskningsresultat som illustrerar det 
nätverk av aktörer i temporära allianser som jag kommer beskriva.200 
Vi rör oss från universitet till läkemedelsföretag och vidare till 
livsmedelssektorn. I det senaste skedet är vi kvar bland 
livsmedelsföretagen men med ett nytt bredare fokus mot medicinska 
tillämpningar. I nätverksfiguren kan vi också se själva produktens 
omvandling från nyidentifierade bakterier på labbet till en medicinsk 
produkt och vidare till ett varumärkt livsmedel som sedan knoppas av 
till flera produkter och till sist vidgas omvandlingskedjan till tänkbara 
medicinska produkter.  

Övergångarna mellan de olika sektorerna är inte skarpa utan 
överlappar varandra. Medan nätverket i inledningsskedet är en del av 
universitetssfären är ändå läkemedelsindustrin närvarande genom 
forskningsfinansiering. På samma sätt driver Probi under två olika 
perioder parallella satsningar på läkemedel och livsmedel. 
Livsmedelsstrategin tar överhanden 1996 för att sedan ånyo 
diversifieras mot läkemedelssidan. Vi kan alltså se en gradvis 
transformering av nätverken.  
 
Universitetet 
Går vi tillbaka till den första fjärdedelen av figuren i bilaga 1, så ser vi 
hur forskarna på universitetet identifierar bakteriekulturer och arbetar 
för att motverka organkollaps hos nyopererade patienter med hjälp av 
en havredryck. Det är detta som är ”produkten” i inledningsskedet. I 
den tidiga nätverksprocessen samarbetar flera olika akademiska 
discipliner och finansieringen kommer både från svenska staten och 
olika företag. Nedan följer en fylligare redogörelse över denna första 
fas. 
 

                                                 
200 Jag använder ordet ”produkttransformering” eftersom de initiala forskningsresultaten tidigt omvandlas till en 
produkt som sedan transformeras i nätverkskedjan som ett resultat av skiftande allianser. Enligt Latours modell 
skulle jag lika gärna kunna utgå från ett vetenskapligt påstående och beskriva dess översättning till olika slags 
påståenden eller ”sanningar”. 
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Berättelsen börjar på Lunds universitet i början på 
nittonhundraåttiotalet där patienter som genomgått svåra operationer 
plötsligt dog. Patienterna hade sondmatats samtidigt som de utsatts för 
tung antibiotikabehandling. Varför dog de trots att operationen 
lyckats? Stig Bengmark, professor i kirurgi, identifierade problemet. 
Antibiotikan slog ut både de goda och dåliga bakterierna i tarmen på 
samma gång som tarmen inte fick något att arbeta med eftersom 
patienten sondmatades. Vid sondmatning administreras näringslösning 
till patienten med rör i näsan eller halsen och näringslösningen tas upp 
direkt av tarmen utan vidare bearbetning för att sedan via tarmen gå ut 
i blodet. Detta medförde att bakterierna fick inte tillräckligt att leva på 
eftersom näringen gick direkt ut i blodet. Detta ledde till att tarmen 
började läcka bakterier och njurar, lever och lungor angreps vilket i 
värsta fall ledde till organkollaps och död. Bengmark funderade på om 
problemet skulle kunna lösas på kirurgisk väg genom att överge 
sondmatningen och i stället mata in näringen direkt i tarmen via ett 
rör. När väl röret var utvecklat upptäckte Bengmark att han behövde 
hjälp för att hitta rätt näringslösning. Han tog då kontakt med en 
kollega på universitetet, Kåre Larsson, professor i 
livsmedelsteknologi. Larsson förslog att Bengmark skulle använda 
havre som bas eftersom flera studier visat på dess goda 
näringsegenskaper. Havren skulle malas, blandas med vatten och 
fermenteras. 201  För fermenteringen behövde forskarna hjälp av en 
mikrobiolog och sökte då upp Nils Molin, professor i teknisk 
mikrobiologi. Här fick det tvärvetenskapliga forskningsprojekt som 
ligger till grund för senare produkter i kedjan sin första konkreta form: 
Forskarna ville ta fram en helt ny näringsprodukt som skulle vara 
baserad på havre och syrad med en speciell mjölksyrabakterie. 202 
Projektet finansierades av Styrelsen för Teknisk Utveckling (numera 
NUTEK) och läkemedelsföretaget Kabi Invent. Året är 1986.  
 

                                                 
201 Mark-Herbert & Nyström, 2000, 24; Livsmedel som är fermenterade är tillverkade med hjälp av 
mikroorganismer som kan vara bakterier, jäst eller mögelsvampar. Mikroorganismernas metaboliska aktivitet 
modifierar smak, textur och näringsvärde. Mikrobiellt producerade substanser kan även påverka livsmedlets 
hållbarhet. 
202 Probi AB, 2001, 2. 
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Mikrobiologerna och kirurgerna började undersöka vad den mänskliga 
tarmslemhinnan egentligen innehåller.203  Molin och hans doktorander 
arbetade nu på att hitta en lämplig bakterie för att kunna fermentera 
havre med rätt konsistens, effekter och smak. Forskarna testade många 
slags laktobaciller och fastnade för några som var frekventa hos friska 
människor, däribland Lactobacillus acidophilus och Lactobacillus 
reuteri (Probi, 2001, 2). Sedan odlades bakterierna och havren 
fermenterades. Forskarna testade havresoppan på sig själva och fann 
några bakteriestammar,  som var så stabila att de överlevde produktion 
och lagring samt passagen ner i tarmen.204 Bakteriestammarna hade 
förmågan att sätta sig på slemhinnan och bildade ett skydd som 
motverkade läckage. 1988 kunde forskarna ge sin näringsdryck till ett 
antal nyopererade patienter som blivit svårt sjuka efter 
antibiotikabehandling och sondmatning. Plötsligt återfick dödsdömda 
patienter med organkollaps förmågan att ta upp näring och 
tillfrisknade.205 Forskarna kunde konstatera att vissa stammar av de 
laktobaciller som naturligt finns i tarmen bildade en skyddsmekanism 
mot de inflammatoriska bakteriehärdar som normalt behandlas med 
antibiotika.  

Mikrobiologerna drev också andra forskningsprojekt och 
utvecklade en metod för att genetiskt identifiera bakteriestammar med 
speciella fysiologiska egenskaper, de studerade bakteriers 
utvecklingsprocesser och utarbetade teknik för att hantera 
laktobacillkulturer. 206  Detta lade grunden för att patentera 
bakteriekulturerna Lactobacillus plantarum 299v och Lactobacillus 
rhamnosus 271.207  
 
Läkemedelssektorn 
Nu går vi återigen tillbaka till nätverksfiguren i bilaga 1. Den andra 
fjärdedelen visar hur forskarna bildar ett företag och gradvis går över 

                                                 
203 Bengt Jeppson, kirurg och kollega till Bengmark blev också involverad i forskningen på ett tidigt stadium. 
204 Det är viktigt att skilja mellan ”arter” och ”stammar” av bakterier. En bakterieart är entydig, det är en bakterie 
med vissa bestämda egenskaper. Arten kan ha en viss genetisk variation, det kallas stammar av samma art. I 
fallstudien yttrar det sig genom att bara vissa stammar av arten Lactobacillus plantarum kan fästa på 
tarmväggen, till exempel Lp 299v, samtidigt som det finns massor av stammar som saknar dessa egenskaper. 
205 Jeppson, Bengt, brev till Nils Molin med bifogad redogörelse:”Administration of Lactobacilli to Patients with 
multiple Organ Failure”, Institutionen för kirurgi, Lunds universitet, 930416.; Probi AB, 1998, 6. 
206 Probi AB, 1998, 6; Mark-Herbert & Nyström, 2002, 25; Ståhl, 1993. 
207 Mark-Herbert & Nyström, 2000, 25. 
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från universitetssfären till läkemedelsindustrin. Till en början står 
alliansen med Kabi Invent fast men övergår så småningom till ett 
annat läkemedelsföretag, Nutricia. Bakteriekulturen i havrelösningen 
transformeras till en medicinsk produktprototyp. 
 
Det stora gemensamma forskningsprojektet hade delvis finansierats av 
läkemedelsföretaget Kabi Invent som ville ha en lämplig 
näringslösning för sondmatning. Forskarna insåg att de måste 
patentera sin produkt (det vill säga den fermenterade havrevällingen 
med speciella laktobaciller). De tog därför in Karl Erik Albertsson i 
nätverket. 208  Albertsson var chef för företaget Cerealias 
forskningsstiftelse, expert på havre och dessutom god vän med Kåre 
Larsson. Albertsson var med i det första patentet som rörde själva 
produktionsprocessen och bidrog till att Cerealias forskningsstiftelse 
gick in med 50 000 kronor. Diskussioner pågick också med Astra om 
en kombination av havredrycken och Astras storsäljare, Losec. Men 
samarbetet stupade på förhandlingsstadiet. 
 
Alliansen mellan forskarna och Kabi upplöstes efter att företaget 
fusionerat med ett annat läkemedelsföretag, Pharmacia. Vid fusionen 
lade det nya företaget ner huvuddelen av sina forskningsprojekt 
däribland näringslösningen. Det var en besvärlig situation eftersom 
Kabi bekostat basen för forskarnas patent. Kabi Invent sålde projektet 
vidare till det holländska företaget Nutricia som är ett medicinskt 
nutritionsföretag som också finns på livsmedelssidan.209 Nutricia gick 
in i ett samarbete med lundaforskarna som pågick mellan 1989 och 
1997.210  
 

                                                 
208 Karl Erik Albertsson och Roland Holmberg, som var kirurg, fick båda aktier. Holmberg gjorde vissa kliniska 
försök på ProViva. Båda köptes senare ut. 
209 För mer info se företagets hemsida: nutricia.com. 
210 Probi beslöt att säga upp samarbetet med Nutricia senast 970630 på styrelsemöte 960207 (Styrelseprotokoll, 
Probi AB, 960207, 6/96). I fax 970129 från Kaj Vareman till de forskare som är associerade med Probi vid den 
tidpunkten (Siv Ahrné, Marie-Louise Johansson, Göran Molin, Bengt Jeppson, Clas Lönner, Stig Bengmark, 
Kåre Larsson och Nils Molin) bekräftas att Nutricia meddelat att de ”inte är intresserade av vårt projekt och att 
de stoppat alla kliniska tester”. Med begreppet ”lundaforskarna” syftar jag på de forskare som drev de 
forskningsprojekt som sedermera skulle komma att ingå i forskningsföretaget Probi. I kapitel fyra om 
Gaiostriden använder jag begreppet för att beteckna ett antal forskare som är associerade med Probi i ett senare 
skede. 
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I november 1990 bildades forskningsföretaget Probi av de tre 
professorerna och en ekonom, Kaj Vareman. Konstituerande 
bolagsstämma hölls 1 november 1990 och bolaget registrerades hos 
PRV i januari året därpå. Namnet ”Probi” anspelar på den 
vetenskapliga termen ”probiotika”. Bolagets verksamhet skulle bestå i 
att ”utveckla, framställa och marknadsföra produkter som kan verka 
tillväxtstimulerande och/eller reglerande av den naturliga mikrofloran 
hos människa och djur”.211  

En bidragande orsak till att ett företag bildades runt patentet var 
att forskarna behövde någon slags juridisk grund att stå på när Kabi 
Invent drog sig ur och sålde projektet vidare till Nutricia. Forskarna 
hade långtgående avtal med Kabi Invent om att de skulle få royalty på 
de produkter som togs fram. Dessutom skulle Kabi Invent stå för 
återbetalningen till STU.212 När Nutricia köpte projektet kunde inte 
forskarna kräva att företaget skulle stå som garant för en eventuell 
återbetalning till STU.213  

 
Kaj Vareman, en entreprenör som blev VD för det nystartade 
företaget, var redan tidigare involverad i kommersialisering av olika 
forskningsresultat från Lunds universitet. Tillsammans med Sten 
Andersson, professor i oorganisk kemi var han en av grundarna till 
Zeol, ett 100-miljoners företag, som renade industriutsläpp med 
zeoliter.214 Zeol såldes längre fram till Wallenbergföretaget Munters 
som så småningom sålde det vidare till USA. Vareman hade också 
tillsammans med en annan akademiker Håkan Håkansson, professor i 
onkologi, haft framgång med en medicinsk manschett för att återställa 
lymfförsörjningen hos kvinnor som opererats för bröstcancer. Nils 
Molin och Kaj Vareman samarbetade redan i forskningsföretaget 
Anox som sysslade med vattenrening. Så marken var redan förberedd 
när Molin presenterade havrevällingsprojektet för honom och 

                                                 
211 Registreringsbevis för Probi AB, PRV, 1991-01-31. 
212 Forskningsmedlen som forskarna fått från STU till det stora gemensamma forskningsprojekt som låg till 
grund för deras patent skulle återbetalas om produkten kunde kommersialiseras. Styrelsen för Teknisk 
Utveckling brukar förkortas STU och har numera bytt namn till NUTEK. 
213 Forskarna blev återbetalningsskyldiga till STU om det projekt de fått pengar för realiserades kommersiellt. 
Muntlig uppgift från Nils Molin, 010912. 
214 Zeoliter är ett mineral som förekommer i naturen. 



 72

Vareman blev mycket entusiastisk: ”Jag gick in häftigt i projektet och 
detta blev så småningom företaget Probi”, berättar han i en intervju.215  
 
Probi etablerades i Ideon för att exploatera forskarnas patent och deras 
prototyp (havrevällingen).216 Ideon är en forskarby i anslutning till 
Lunds universitet där små kunskapsföretag som knoppats av från 
universitetet samsas med högteknologiska storföretag som Astra 
Draco, Pharmacia, Ericsson och ABB. Företag inom biovetenskap och 
IT dominerar. Ideon gav det nya företaget en kreativ miljö med närhet 
till andra forskare och kunskapsentreprenörer. Forskarföretaget Anox 
(där Molin och Vareman samarbetade) hade redan tidigare lokaler i 
Ideon. ”Vi satt i samma lokaler och understödde varandra. Det var 
självklart att fortsätta i Ideon, vi var redan här och den fysiska 
närheten till universitetet och till varandra spelade också in.”217 

Framväxten av ett företag som Probi bör också ha gynnats av det 
regelverk som styr universitet och högskolor i Sverige. En forskare på 
ett svenskt universitet har rätt till sina egna uppfinningar vilket skiljer 
oss från till exempel USA. Förutsättningarna för att kommersialisera 
forskningsresultat förbättrades ytterligare i mitten på 1980-talet då 
universitet och näringsliv närmade sig varandra. I början på 1990-talet 
formaliserades detta i den  sk ”tredje uppgiften” för universitet och 
högskolor som är att samverka med näringslivet genom att sprida 
information om forskningsresultat och att stärka kommersiella 
tillämpningar.218 Klimatet var helt enkelt gynnsamt för universitets-
forskare att exploatera sina egna forskningsresultat. Vi bör lägga 
märke till att det var under denna period som den forskning bedrevs 
som sedan skulle bli grunden för Probi. Enligt ett interimt 
styrelseprotokoll tänkte forskarna bilda företag redan 1988.219 Enligt 
Nils Molins anteckningar skulle företagets huvudstrategi vara att 
”bygga upp en produktionsresurs för produktion av fermenterade 
                                                 
215 Vareman, intervju, 000426. 
216 Mark-Herbert, & Nyström, 2000, s 27. 
217 Vareman, intervju 961126, bilaga 5, i Molin, 1996b. 
218 SFS 1992:1434, Högskolelagen. 
219 De forskare som undertecknat protokollet är de som startade Probi med tillägg av ytterligare ett namn, Clas 
Lönner (Interimt styrelseprotokoll 881130). Namnalternativen var Enterotech, Enterotech nutrition och Avena, 
881130). Lönner var mikrobiolog och hade doktorerat för Nils Molin. Lönner kom sedan med i Probi som 
aktieägare. För Lönners aktieinnehav se: Probi AB, Årsredovisning 1999, 2000,  25. För övriga uppgifter om 
Lönner: muntlig uppgift Nils Molin 011115. 
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havreprodukter och Lactobacillkulturer i pilotplant skala och att arbeta 
som konsulter med exploatörer av produkter som Avenatech har 
produkträttigheter till eller genom avtal har royaltyrättigheter till”.220  

Alliansen med Karl Erik Albertsson och Cerealia blev kortvarig. 
När Probi bildats, ville inte Cerealia längre vara med och exploatera 
uppfinningen. Därför krävde de tillbaka sina pengar trots att de var en 
forskningsstiftelse. Kaj Vareman fick förskottera summan ur egen 
ficka.  
 
Livsmedelssektorn 
I nätverksfiguren kan vi se hur Probi byter fokus och blir en del av 
livsmedelssektorn. Probi närmar sig flera livsmedelsföretag, bland 
andra Arla, för att sedan gå in i en allians med Skånemejerier. De 
gamla allianserna i läkemedelsindustrin löses successivt upp. Den 
medicinska produkten utvecklas till ett nytt och varumärkt 
högteknologiskt livsmedel i samarbete med Skånemejerier. 
 
Redan när Kabi hoppade av började forskarna fundera på om deras 
havresoppa kunde användas som livsmedel. Nutricia, det holländska 
företag som övertog projektet från Kabi, var inte särskilt intresserat 
vare sig av medicin- eller livsmedelstillämpningar av havredrycken. 
Samarbetet gick trögt trots att det finansiella stödet var massivt.221 
”Deras laboratoriechef hade ett barn som var allergiskt mot havre och 
var negativt inställd till att drycken var havrebaserad. När vi skickade 
ner bakterier till henne var det hon som skulle göra kliniska tester på 
bakterierna. Vi hade en känsla av att deras sätt att göra detta inte var 
till förmån för vår bakterie.” 222  Avtalet med Nutricia blockerade 
Probiforskarna eftersom de inte kunde gå vidare till andra företag 
samtidigt som Nutricia självt inte gick vidare med 
produktutvecklingen.223  

 

                                                 
220 Molin, Nils, Affärsidé, anteckningar. 
221 Uppgift om trögt samarbete från: Vareman, intervju 961126,bilaga 5, i Molin, B-uppsats, 1996b.; 
Uppgift om massivt finansiellt stöd från Mark-Herbert, & Nyström, 2000, 26.  
222 Nils Molin, intervju, 010923. 
223 Vareman, Kaj,  Brev till J.C.T. van der Wielen, VD Nutritcia, 970115. 
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Forskarna som ingick i Probis nätverk hade sin bas inom 
läkemedel/medicin och var fortfarande inställda på ett 
nutritionsprojekt för sondmatning, med andra ord, de ansåg sig ha en 
medicinsk produkt. Men under arbetets gång upptäckte de att 
näringslösningen hade positiva effekter även på friska människor och 
att den kunde utvecklas till ett livsmedel. VD, Kaj Vareman beskriver 
vad som hände: ”Alla som arbetade med den fermenterade 
havrevällingen drack av den och kände ganska omgående en angenäm 
effekt. Stressmagar, oroliga magar och oregelbundna magar botades. 
Vi var många som kände detta.”224 Vareman åkte ner till Nestlé och 
försökte intressera dem för produkten men de hade redan sin LC1 
kultur och var inte intresserade. Probi vände sig då till Arla men fick 
inget napp eftersom Probis representanter  inte lyckades komma in på 
forskningssidan. Arla hade också en egen konkurrerande produkt, 
acidofilus.225 
 
1991 kontaktade Probi åtta svenska livsmedelsföretag (bland andra 
Arla, Skånemejerier, Alfa-Laval, Procordia och Semper) för att 
presentera havrevällingen som ett livsmedelsprojekt. De erbjöds att gå 
in i projektet men alla tyckte att soppan smakade illa. Att prototypen 
smakade dåligt gjorde att de tyckte att projektet var dödfött. 
Forskningschefen på Skånemejerier, Kenneth Andersson minns att de 
andra inbjudna företagen inte var särskilt intresserade: 
”Representanterna för de här livsmedelsföretagen var väldigt 
nonchalanta och en del smakade inte ens på havredrycken.”226 Nils 
Molin är också besviken när han tänker tillbaka på händelsen: ”Vad 
som jag är mest besviken på är Alfa Laval som vid den tidpunkten var 
världens största på förpackning av mjölk och juicer … De kände till 
behovet av mjölkdrycker och juicer för utvecklingsländer . ProViva 
borde därför varit ett intressant projekt”.227  
 

                                                 
224 Probi AB, 1998, 6. 
225 Mark-Herbert & Nyström, 2000,  26. 
226 Andersson, intervju, 000427. 
227 Nils Molin, intervju, 010910. 
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Skånemejerier som var med på mötet var vid denna tid det näst största 
mejeriet i Sverige. 228  Mejeriet som är en del av den svenska 
bondekooperationen, drivs som en ekonomisk förening med 1 300 
medlemmar och en omsättning på 2,5 miljarder kronor.229 Att det var 
just Skånemejerier och inte något annat mejeri som valde att 
samarbeta med forskarna är historiskt intressant. Patrik Svensson har 
visat att det skånska jordbruket demonstrerar en tidig 
innovationsbenägenhet. 230  I de skånska mejeribolagens export till 
Danmark på artonhundratalet ser vi också en tidig öppning mot 
utlandet. Även i dagens Skånemejerier finns en positiv syn på 
innovationer. Företaget har insett att det inte räcker med att förbättra 
befintliga produkter utan har lagt fast en forskningsstrategi som 
innebar att man ska ta till sig ”idéer utifrån och skapa ett brett 
kontaktnät”.231  

Målsättningen var att fånga upp innovationer men innan forskarna 
dök upp med sina bakterier så existerade inget nätverk. ”Med ProViva 
hade vi en jäkla tur”, säger Kenneth Andersson, forskningschef på 
Skånemejerier som är en centralfigur i berättelsen om hur Probi och 
Skånemejerier kom att samarbeta: ”1990 hade vi en ambition men 
inget nätverk. Men vi fick växtkraft av Probisamarbetet.” 

Skånemejerier har inget eget forskningslaboratorium utan har lagt ut 
forskning på olika universitetsassocierade forskningsföretag runt olika 
projekt. I den nya organisationen äger forskarna patenten medan 
Skånemejerier äger rättigheterna och varunamnen. Detta är en ”win-
win situation, forskarna hjälper till i marknadsföringen med 
presskonferenser, medverkan i teveinslag etcetera och alla är 
nöjda”.232  De olika nätverken som Skånemejerier är en del av ger 

                                                 
228 Idag är fusionerade NNP/Milko med bas i norra Sverige ungefär lika stort som Skånemejerier med en 
ungefärlig omsättning 2004 på knappt 2 miljarder (Skånemejerier, 2005, 2 och Milkos hemsida, milko.se, 
050727). Tätt efter kommer Norrmejerier som 2004 omsatte 1,5 miljard (Norrmejerier, 2005, 4). Det största 
svenska mejeriet Arla har blivit ännu större genom att fusionera med danska MD Foods och omsatte 
räkenskapsåret 2003/2004 så mycket som 57 miljarder SEK, 45,5 miljarder DKK räknat på dagens Forex-kurs, 
050728 (Arla Foods, 44). 
229 Skånemejerier, skånemejerier.se, 020123. 
230 Svensson, Patrik, 1998. 
231 Andersson, intervju, 000427. 
232 Andersson, intervju, 000427. 
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också företaget tillgång till spjutspetsteknologi och radikal 
förnyelse.233  

Nätverksbyggandet är en del av en medveten strategi från 
Skånemejeriers sida: ”Ett medvetet strategiskt val är att inte fusionera 
utan satsa på nätverk och lösare samarbetsformer. Då kan vi behålla 
vår relativa snabbhet.” 234  En av anledningarna till valet av 
organisationsmodell kan vara att den typ av bred biologisk kompetens 
som functional foods kräver i regel bara finns på universiteten i 
Sverige. Skånemejeriers investering i högteknologiska nischprodukter 
ska också ses i ljuset av minskande mjölkkonsumtion i Sverige.235 
 
Kenneth Andersson, kände en av forskarna, Kåre Larsson, och fick 
reda på att drycken fanns när han stötte ihop med Larsson på 
forskarbyn Ideon. Andersson blev intresserad och träffade sedan 
Probiforskarna för ett samtal i biblioteket på Lunds tekniska högskola. 
”Jag blev inte imponerad av den bruna drycken men jag blev 
imponerad av personerna som satt där – den samlade vetenskapliga 
kunskap som var representerad”, berättar Andersson.236 Kaj Vareman 
minns att Kenneth Andersson tog med sig projektet till 
Skånemejeriers dåvarande VD, Ingvar Axelsson, och lyckades utverka 
ett extraanslag utanför budget på 250 000 kronor för att utveckla ett 
koncept för att omvandla havresoppan till ett livsmedel. Detta var inga 
stora pengar och Probis VD fick ”hålla företaget under armarna” med 
arbete och pengar för att hålla verksamheten flytande och betala 
patent. Den gemensamma uppgiften bestod nu i att utveckla den 
fermenterade havresoppan till ett välsmakande livsmedel. Mötet med 
Skånemejeriers marknadsorganisation var tufft för forskarna. Kaj 
Vareman berättar: ”Nästa steg var att presentera drycken för 
marknadsfolket. Vi hällde upp havresoppan för provsmakning och 
hoppades att de skulle hinna dricka den innan den sedimenterade 
[fälldes ut]. Jan Persson som är marknadschef och en stor realist 
luktade på drycken sedan den sedimenterat och sade ’detta är 
                                                 
233 Bland annat har Skånemejerier tillsammans med Skånska Lantmännen och forskningsföretaget Ceba AB 
bildat Cerelak som tillverkar havremjölken Oatly som verkar kolesterolsänkande genom sitt innehåll av 
vattenlösliga fibrer som gör att betaglukanerna inte bryts ner (Leife, 2001,  9). 
234 Andersson, intervju, 000427. 
235 Svensk mjölk, 051017, ”Konsumtion per person och år”. 
236 Andersson, intervju, 000427. 
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fullkomligt osäljbart’. Vi lämnade kvar en liter som han tog hem till 
svärmor som hade ont i magen och hon blev nästan bra på tre dar. 
Sedan provade andra på Skånemejerier havresoppan och upptäckte att 
de blev bättre i magarna.”237  

Skånemejerier fick därefter ansvaret för att förvandla det bruna 
sedimentet till ett livsmedel färdigt för marknaden med lämplig smak, 
utseende och förpackning. Skånemejerier hade marknadskunskapen, 
distributionskanalerna och en stor produktionskapacitet. 238  Kenneth 
Andersson berättar: ”Sedan var det mycket jobb. Det var en period när 
forskarna tyckte det gick långsamt. Vi utvecklade den bruna 
havredrycken till ett färdigt livsmedel med rätt konsistens och smak. 
Vi jobbade med en niogradig skala och när vi hamnade på tre eller 
fyra var det ingen idé att gå vidare. När vi började hamna på sju 
började det se ljusare ut. Vi hade två utvecklingssteg. Tidigare hade 
drycken producerats i labbskala, nu måste vi kunna producera den i 
betydligt större skala. Vi måste upp i tusen eller tvåtusen liter. Frågor 
som måste lösas var till exempel: Hur göra värmebehandlingen? Hur 
diska rent? Vi kunde inget om havre så jag gick på bryggerier för att 
lära mig. Det tog två år tills vi var klara.”239 
 
Under tiden fortsatte Probiforskarna som var knutna till 
universitetssjukhuset i Lund att göra tester på råttor och sedan på 
människor. När de gick in på livsmedelssidan och började de också 
göra kliniska tester på själva produkten. Detta gav Probi en 
omfattande dokumentation, flera doktorsavhandlingar och så 
småningom en omfattande patentportfölj. I årsredovisningen för år 
2000 anges patentportföljens storlek till ”13 olika patentområden och 
ett 50-tal registrerade patent”.240 
 
1992 var drycken färdigutvecklad och namnet på produkten bestämdes 
till ProViva. Forskarnas bruna och grumliga bakterieblandning hade 
blivit en havrebaserad fruktdryck med L. plantarum 299v som aktiv 
bakterie för att motverka magproblem. Sedan hände ingenting förrän 

                                                 
237 Vareman, intervju, 000426. 
238 Mark-Herbert & Nyström, 2000, 27. 
239 Andersson, intervju, 000427. 
240 Probi, Årsredovisning 2000, 2001, 9. 
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1993 då Probiforskarna och Skånemejerier gick ut till pressen med ett 
helt nytt livsmedel. ”I oktober 1993 var det Ideondag och Probi 
kallade till presskonferens om att de skulle presentera det första nya 
livsmedlet på femtio år. – Det var Kåre Larssons idé. I början på 
1900-talet utvecklades livsmedel gjorda [på] L. bulgaricus. Dessa 
bakterier gjorde sitt jobb i magen men överlevde inte passagen till 
tarmen. 1940 upptäcktes L. acidophilus. Denna kultur överlevde 
passagen till tarmen men kunde [inte] fästa på tarmväggarna. 1985 så 
upptäcktes då L. plantarum som både överlever passagen i 
tarmkanalen och sedan kan fästa på tarmslemhinnan och därmed 
kunna verka i tarmen. – Skånemejerier hade nypon ProViva och 80 
journalister var på plats. De fick höra på föredrag av Göran Molin och 
provsmaka drycken. Alla sa att det var gott. Presskonferensen fick 
Skånemejerier att förstå att ProViva var något att satsa på.”241 ProViva 
lanserades i Skåne i februari 1994 och i hela Sverige året därpå.242 
Fördröjningen berodde enligt Kenneth Andersson på att konceptet tog 
tid att utveckla och att det var Skånemejeriers första functional food 
projekt som krävde en stor omställning i organisationen. 
 
Skånemejerier och Probi bildade på ett tidigt stadium ett gemensamt 
dotterbolag , Probi Food AB, runt varumärket ProViva. Under de 
första åren ägdes Probi Food till 70% av Probi och till 30% av 
Skånemejerier.  

1994 spriddes aktierna i moderbolaget, Probi AB, till en större 
forskargrupp. De ursprungliga fyra grundarna (Stig Bengmark, Kåre 
Larsson, Nils Molin och Kaj Vareman) överlät en del av sina aktier på 
andra forskare som var involverade i forskningsarbetet. De 
nytillkomna aktieägarna var alla forskare. Tre var mikrobiologer 
(Göran Molin, Siv Ahrné och Clas Lönner) och en kirurg (Bengt 
Jeppsson).243 Spaltar vi upp organisationen vid den här tiden får vi 
följande modell. Moderbolaget, Probi, bedriver forskning och äger 
alla patenten medan dotterbolaget Probi Food som är samägt av Probi 

                                                 
241 Vareman, intervju, 000426. 
242 Probi AB, 1998, 6. Uppgift om att ProViva släpptes i februari och är tagen från intervjun med Andersson, 
000427. 
243 Probi AB, Årsredovisning 1994, Lund 1995, not 5, 12. 
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och Skånemejerier producerar starterkultur. Skånemejerier äger också 
varumärket ProViva. I ProVivas fall går kedjan:  
 
Probi  ⇒  Probi Food  ⇒  Skånemejerier  ⇒          Livsmedelshandeln 
FoU         starterkultur      fruktdrycken ProViva     försäljning till kund 

                        och distribution 
 
Kapitalanskaffningen de första åren löstes med medel från Styrelsen 
för teknisk utveckling och forskningspengar från Skånemejerier. 
Tillsammans uppgick det till ca en halv miljon per år. Efter ProVivas 
marknadsintroduktion började bolagen generera mer normala 
inkomster. 
 

Verksamheten konsolideras 
Åren 1994 – 1998 kan betecknas som en konsolideringsfas för Probi. 
Perioden inleddes med att ProViva introducerades i södra Sverige och 
avslutades med att Probi blev publikt som en förberedelse inför den 
kommande introduktionen på Stockholmsbörsen. Under denna tid fick 
ProViva en rikstäckande distribution: i Mellansverige av Arla och i 
norra Sverige av mejerierna NNP/Milko (nu fusionerade i Milko) och 
Norrmejerier. Omsättningen ökade också kraftigt från två till elva 
miljoner mellan 1994 och 1997. 244  Ett flertal nya produkter 
utvecklades också av forskarna. De flesta i samarbete med 
Skånemejerier men en ny mindre allians knöts även med SIA glass. 

Under perioden har Probi varit inblandad i två patentstrider varav 
den allvarligaste var med en av bondekooperationens organisationer, 
Svenska Lantmännens Riksförbund (SLR) och Arla. Ett av motiven 
bakom SLR och Arlas agerande kan möjligen sökas i händelserna 
under den sk Gaiostriden där Arla var tvunget att stoppa sin nya 
hälsoyoghurt efter att forskare associerade med Probi framfört oro för 
att Gaio skulle kunna sprida antibiotikaresistens. Mer om detta i nästa 
kapitel! 

Forskarna på Probi har hela tiden haft siktet inställt på expansion 
över nationsgränserna. Under konsolideringsfasen tecknades avtal 
                                                 
244 Probi AB, 1998, 9.; Se också: Probi AB, Årsredovisning 1994, Lund 1995.; Probi AB, Årsredovisning 1996, 
Lund 1997.; Probi Food AB, Årsredovisning 1996, Lund 1997. 
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med många olika utländska företag för att nå internationella 
marknader varav den viktigaste alliansen var med stora amerikanska 
livsmedelsföretaget ConAgra.245 Probi hade ingen långsiktig framgång 
med dessa allianser och Kaj Vareman beskriver i efterhand den 
utländska försäljningen som  ”testförsäljning”.246   
 
Patentstrider 
Probi är ett forskningsföretag vars största kapital är de patent som 
ligger till grund för verksamheten. Företaget har patent på fem 
bakteriestammar däribland ProViva-bakterien Lactobacillus 
plantarum 299v.247 Probi hade de första åren stora problem med att få 
sina patent godkända i Sverige och var inblandat i flera patentstrider. 
Nils Molin, en av Probiforskarna som under konsolideringsfasen var 
ansvarig för patentfrågor på Probi kommenterar: ”Vi har haft stora 
problem med okynnesinvändningar. Sådana okynnesinvändningar från 
konkurrenter orsakar stora kostnader och förseningar. Små företag är i 
underläge i förhållande till kapitalstarka företag.” Både 
forskningsföretaget Biogaia och Svenska Lantmännen/Arla anförde 
besvär mot Probis patentansökningar rörande ProViva-bakterien 
Lactobacillus plantarum 299v. 248 
  
Det första företag som klagade på Probis patentansökningar var 
forskningsföretaget och konkurrenten Biogaia. Biogaia har patent på 
bakterien L. reuteri som de licensierar till USA och Finland. Biogaias 
bakterie var aktiv ingrediens i ICA-handlarnas BRA-mjölk och BRA-
fil, som var tidiga numera indragna probiotiska livsmedel. 249 
Huvudägare i Biogaia är Annwall & Rotschild Invest AB som äger 
alla A-aktier i Biogaia.250 Biogaia är idag noterade på O-listan och 
aktien värderas till 15 kr jämfört med Probiaktien som tagit stryk det 
senaste året och ligger på 6 kr.251 Biogaia är också ett större företag 

                                                 
245 Se uppräkningen av samarbetspartners i: Probi AB,1998, 8-9. 
246 Vareman, intervju, 000426. 
247 Probi, Årsredovisning 2000, 2001. 
248 Nils Molin intervju 961122, bilaga 4 i: Molin, B-uppsats, 1996b. 
249 Bergqvist, 2001, 12. 
250 biogaia.se, 010925. 
251 ”Sista” kurs 010919, uppgiften tagen från börsnoteringarna, Dagens Nyheter, 010920.; Den 25 februari 2002 
var kurserna något lägre ändå, 13,40 respektive 5,50, efter den vikande börsutveckling som förevarit efter 
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med 73 anställda och en omsättning på 91,3 miljoner kronor mot 
Probis 15 anställda på 17,6 miljoner. 252  Biogaia har sålt 
licensrättigheter till det stora finska mejeriet Ingmans som säljer ett 
flertal probiotiska produkter med L. reuteri som aktiv ingrediens i 
Finland och Baltikum. 253  L. reuteri var med i probiforskarnas 
ursprungliga patentansökan. Nils Molin berättar att det som utlöste 
konflikten var att Biogaia hade en underhandling med ett japanskt 
företag som ville ha patentförhållandena klarlagda. Konflikten med 
Biogaia avgjordes så småningom, ”vi kom till en överenskommelse 
med dem om att vi inte skulle använda reuteri-bakterien i våra 
produkter”, och den hotade trots allt besvär och kostnader inte Probis 
existens.254  
 
Den andra patentstrid som Probi blev inblandad i var betydligt mera 
bekymmersam. Svenska Lantmännen anförde 1995 besvär i 
Patentbesvärsrätten mot de grundläggande patentansökningarna på 
ProViva-bakterien.255 Konflikten hade börjat flera år tidigare då SLR 
protesterade mot Probis patentansökan: ”Då hade vi redan hållit på ett 
par år. Först hade de rest invändningar till Patentverket. Sen hade vi 
ett par tre år som vi höll på med Patentverket. Någon gång 1995 
bestämde sig Patentverket att gå på vår linje. Då gick de till 
Patentbesvärsrätten.”256  Det här var allvarligt eftersom det fanns risk 
för att Probi skulle förlora patenträtten till den bakterie som hela 
verksamheten byggde på.257 Det som gjorde detta fall märkligt var att 
SLR också var en del av den svenska bondekooperationen och alltså 
motarbetade en av sina egna.258 SLR angrep Probis patent genom att 
                                                                                                                                                         
attentaten den 11 september i USA. Men förhållandet mellan de två aktierna är ändå detsamma. (Dagens 
Nyheter, 020126 ”sista kurs”.) 
252 Biogaia Biologics AA, pressrelease, 010223.; Probi AB, Årsredovisning 2000, 2001. 
253 Anonym, Livsmedelsteknik, 2001, 36. 
254 Nils Molin, intervju, 010923. 
255 Probi AB, styrelseprotokoll 950920, nr 3/95, §7.; Den formella gången när en innovation ska patenteras är att 
först ansöka om patent hos PRV som godkänner eller underkänner patentansökan. Ansökan kan överklagas hos 
Patentbesvärsrätten som är högsta nationella instans och inte kan överklagas. 
256 Nils Molin, intervju, 010923. 
257 I ett styrelseprotokoll befaras att Probi kommer att förlora patenträtten på L. plantarum 299v (Probi AB, 
styrelseprotokoll 960628, nr 8/96, §4). 
258 Svenska Lantmännen är den äldsta delen av den svenska lantbrukskooperationen. Elva bondeägda regionala 
inköpsföreningar äger tillsammans Svenska Lantmännens Riksförbund (SLR) som samordnar verksamheten. 
Verksamheten består av försäljning av spannmål, utsäde, gödsel, växtgifter mm samt forskning och utveckling . 
SLR är också en mäktig lobbyorganisation med en omsättning på nästan tio miljarder 1999 (Svenska 
Lantmännen, Årsredovisning 1999). 
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anföra besvär både hos PRV och senare i patentbesvärsrätten. 259 
Angreppet hotade de patent som låg till grunden för Probis 
verksamhet, dels själva proceduren att tillverka en fermenterad 
havredryck med högt energiinnehåll och godtagbar hållbarhet, dels 
patentet på de laktobacillstammar som hade en unik förmåga att fästa 
på mänsklig tarmslemhinna (stammarna 299, 271 och 108).260 Probi 
har patent på dessa två uppfinningar i de flesta industriländer inklusive 
USA och Japan. Sedan dess har ett flertal patentansökningar, varav en 
del beviljats, lämnats in som täcker laktobacillstammar lämpliga för 
djur samt olika användningspatent för Lp. 299 i medicinska 
applikationer.261 

Sedan SLR hotat med stämning sammanträffade parterna på 
Arlanda i september 1996 för att försöka reda ut konflikten. 262 
Närvarande var två representanter från SLR, Arne Pettersson och 
Stefan Färlin, Probis VD, Kaj Vareman, och Skånemejeriers 
marknadschef, Jan Persson. Om vad som överenskoms på detta möte 
går åsikterna isär. Probi trodde att Svenska Lantmännen sålde sina 
patent till Probi och att SLR drog tillbaka sina invändningar mot 
Probis patent i Patentbesvärsnämnden. Probis motprestation skulle 
vara att betala en viss royalty och en klumpsumma på 150 000 kronor 
(som Skånemejerier åtog sig att betala till Probi). Vareman skickade 
upp ett avtal för påskrift till SLR.263 Pettersson och Färlin meddelade 
Skånemejerier tre veckor senare att de ”bara hade mandat att 
förbereda en eventuell uppgörelse”. 264  Jan Persson meddelade 
Vareman detta samt att SLR nu hade uppgivit att Arla hade en option 
som gick ut 30e september att förvärva patenten. När Vareman då tog 
kontakt med Arne Pettersson bekräftade han detta samt ”gav 
undvikande svar” och samtalet avbröts ”då Pettersson råkade ut för 
                                                 
259 Vareman, Kaj, brev till Håkan Hellmo, Svenska Lantmännen, 961120.; Probi AB, Styrelseprotokoll, 3/95, 
950920, §7.; Skriftlig redogörelse över Probis patenthistoria av Nils Molin, september 2001. 
260 Probi AB, styrelseprotokoll 960628, nr 8/96, §4.; Molin, Göran, ”Tarmkoloniserande laktobaciller”, 
Patentunderlag, 1991-02-28. (till patentansökan 9102238-4, ”Tarmkoloniserande bakterier); Probi AB, 
Styrelseprotokoll, 11/96, 961213, §3.; Probi AB, Skriftlig redogörelse över Probis patenthistoria av Nils Molin, 
september 2001.; L. plantarum299v är ProViva-bakterien och L. rhamnosus271 är den aktiva bakterien i Prima 
Liv. 
261 Skriftlig redogörelse över Probis patenthistoria av Nils Molin, september 2001. 
262 ”Sammanfattning av olika möten i LUND 29 – 30 augusti 1996”, osignerat papper, i Nils Molins arkiv. 
263 Vareman, Kaj, brev till Håkan Hellmo, Svenska Lantmännen, 961104.; Vareman, Kaj, brev till Håkan 
Hellmo, Svenska Lantmännen, 961120.; Vareman, Kaj, brev till Håkan Hellmo, Svenska Lantmännen, 961205.; 
Hellmo, Håkan, brev till Kaj Vareman, Probi, 961127. 
264 Pettersson, Arne, Svenska Lantmännen, brev till Jan Persson, Skånemejerier, 960925. 
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ohälsa”. Vareman skrev vid den tidpunkten ett brev till Håkan Hellmo 
som var VD på Svenska Lantmännen där han beklagar att ”böndernas 
egna representanter gör allt för att slå sönder detta koncept” [det vill 
säga hälsolivsmedlet ProViva] anklagade SLR för att ”försöka döda” 
Probis patent och hänvisade till att Probi hade stöd av ”ledningen för 
Skånska Lantmännen… och förstås Skånemejerier”.265   
 
Det visade sig senare att Arla hade option på dessa patent.266 Och om 
Kaj Varemans uppfattning var att ett avtal hade träffats så delades inte 
det av Svenska Lantmännen. Håkan Hellmo skriver i ett brev till 
Vareman att: ”SLR har samarbetat på humansidan med Arla 
beträffande SLRs bakterier och patent ända sedan i början av 1992. 
Detta gör att SLR aldrig kunnat sälja bakterierna och patentet under 
avtalstiden till någon annan utan att få Arlas godkännande.” Vidare 
skriver Hellmo att vare sig Pettersson eller Färlin hade fullmakt att 
träffa någon överenskommelse. 267  
 
Sedan följer ytterligare var sitt brev från Vareman respektive 
Hellmo. 268  Vad som är nytt är att både Vareman och Hellmo 
diskuterar det faktum att SLR återkallat sin talan i Patentbesvärsrätten. 
Vareman tar det som ett stöd för att det hade ingåtts ett avtal medan 
Hellmo hänvisar till deras inlaga i rätten där det ska framgå att 
återkallelsen är ”villkorad av att Probi begränsar sin patentansökan på 
angivet sätt”. Vidare ”har numera Arla utnyttjat sin optionsrätt och 
förvärvat aktuella patent från SLR”. 269  Hellmo avslutar med att 
”betona vår tillfredsställelse att produkterna/patenten tas om hand av 
lantbrukskooperationen och att detta bör även kunna komma Probi till 
nytta”. 270   Arla skriver till Probi och anklagar företaget för 
patentintrång och Probi svarar med att överlämna ärendet till sin 
styrelseordförande, Bengt Almgren, som också är advokat vid Vinges 
advokatbyrå. Advokat Almgren frågar i sitt brev hur det kan komma 
                                                 
265 Vareman, Kaj, brev till Håkan Hellmo, 961104. 
266 Probi AB, styrelseprotokoll 961017, nr 10/96, §3. 
267 Hellmo, Håkan, brev till Kaj Vareman, Probi, 961111. 
268 Vareman, Kaj, brev till Håkan Hellmo, Svenska Lantmännen, 961120.; Hellmo, Håkan, brev till Kaj 
Vareman, Probi, 961127. 
269 Hellmo, Håkan, brev till Kaj Vareman, 961127.; Att Arla hade en viktig roll bakom kulisserna anser också 
Nils Molin, patentansvarig på Probi vid muntlig förfrågan, 011115. 
270 Hellmo, Håkan, brev till Kaj Vareman, Probi, 961127. 
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sig att de patent Probi köpt av SLR nu återfinns hos Arla.271 Vareman 
skriver ytterligare ett upprört brev till Hellmo där han bland annat 
undrar vad som skulle kunna komma Probi till nytta av att ”Arla 
angriper oss med viljan att försöka förstöra detta utomordentliga 
utgångsläge för svensk livsmedelsindustri, svenska havreodlare och 
svenska bönder”.272  Skånemejerier förefaller att stå bakom Probi i 
konflikten. I brev från Vareman inför styrelsemöte i Probi en månad 
senare uppges att Skånemejerier bett Vareman ”hålla grytan kokande 
med SLR” och därför skriva brevet till Hellmo av den 5e december. 
Vilket i och för sig kanske inte var så konstigt med tanke på att 
Skånemejerier var delägare i Probi och såg functional food som en 
viktig marknadsnisch.273 Probi fick till sist igenom sin patentansökan 
med några smärre förändringar: ”Probi fick rätt i lägsta instansen: 
Patentverket men Arla överklagade till högsta instans. Efter långa och 
för bägge parter kostsamma utredningar fick Probi även i detta forum 
genom sitt patent med några mindre betydande justeringar.”274  
 
Vad vi kan spekulera i är huruvida  det finns något samband mellan 
konflikten och Arlas försök att etablera den danska hälsoyoghurten 
Gaio på den svenska marknaden. Arla hade tecknat licensavtal med 
danska MD Foods för att distribuera Gaio i Sverige när forskningsrön 
från forskare knutna till Probi och Skånemejerier presenterades som 
pekade på en koppling mellan den aktiva bakteriekulturen i Gaio och 
antibiotikaresistens.  

Händelseförloppet blev dramatiskt. Gaio drogs tillbaka 24 timmar 
innan den skulle fylla kyldiskarna i de svenska livsmedelsbutikerna. 
Gaiostriden utspelades på våren 1996 och patentstriden med SLR 
trappades upp under hösten samma år. Huruvida det finns något 
samband eller om det bara rör sig om tillfälligheter kan vi inte veta. 
Däremot kan vi säkert säga att SLR och Arla hade nära kontakter: 
”Det var SLR som startade striden som sen övertogs av Arla. Det är ju 

                                                 
271 Almgren, Bengt, Vinges advokatbyrå, brev till Bo Thorstorp, Arla, 961202. 
272 Vareman, Kaj, brev till Håkan Hellmo, Svenska Lantmännen, 961205. 
273 Vid tiden då patentstriden utspelades bestod Probikoncernen av ett moderbolag för forskning och utveckling, 
Probi AB, samt ett dotterbolag, Probi Food AB, som samägdes med Skånemejerier. Efter att Probi blev publikt 
1998 gick Skånemejeriers dåvarande VD, Rolf Bjerndell, in som VD i Probi och marknadschefen på 
Skånemejerier, Jan Persson, gick in som styrelseledamot. 
274 Molin, Nils, Skriftlig redogörelse över Probis patenthistoria, september 2001. 
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samma koncern. Frågan dribblades mellan olika företagsenheter.”275  
Håkan Hellmo bekräftar också detta i sitt brev till Kaj Vareman, där 
han skrev att SLR inte hade rätt att sälja bakterier utan Arlas 
godkännande.276 
 
Utlandslanseringar - en lång och krokig väg. Exemplet ConAgra. 
Probi har från första början alltsedan ProViva började säljas haft siktet 
inställt mot utlandet.277 Vägen till de internationella marknaderna har 
varit lång och krokig. Förhandlingar har pågått med tänkta 
samarbetspartners i femtontalet länder och olika former av licensavtal 
har tecknats.278  De flesta av dessa allianser har blivit kortvariga. Det 
viktigaste exemplet, och den största missräkningen för Probiforskarna, 
är det havererade samarbetet med det stora amerikanska 
livsmedelsföretaget ConAgra. ConAgra var porten till den enorma 
amerikanska marknaden. Men kulturkrockar och händelser på 
mikroplanet ledde till att alliansen sprack. Här följer en redogörelse 
över händelserna. 
 

Presentation av ConAgra  
1996 skrev Probi avtal med den USA-baserade transnationella 
livsmedelskoncernen ConAgra. ConAgra köpte rättigheterna till 
Probis L. plantarum 299v.279 ConAgra grundades 1919 under namnet 
Nebraska Consolidated Mills och rankas som det sjunde största 
globala livsmedels- och dryckesföretaget räknat på omsättning. 280 
Skillnaden i storlek mellan de två företagen är svindlande. 1998 hade 
ConAgra en omsättning på 24 miljarder amerikanska dollar medan 
Probi samma år omsatte blygsamma 12 miljoner svenska kronor, grovt 

                                                 
275 Nils Molin, intervju, 010923. 
276 Hellmo, Håkan, brev till Kaj Vareman, Probi, 961111. 
277 Vareman, intervju 960603, bilaga 3, i Molin, paper, 1996a.; Vareman, intervju 961126,bilaga 5, i Molin, B-
uppsats, 1996b.;1996.; Vareman, intervju, 000426.; Vareman, Kaj, fax till Nils Molin, “Internationell lansering 
av ProViva”, 941130. Utlandsambitionerna framgår av flera styrelseprotokoll till exempel: Probi Food AB, 
styrelseprotokoll 950123, §6.; Probi Food AB, styrelseprotokoll 940816, §6 och §8. 
278 Vareman, Kaj, Brev till styrelsen inför styrelsemöte, 960205.; Probi AB, 1998, 8. 
279 Probi. Internationellt nyhetsbrev om probiotika och functional foods, 1:1996, 1. 
280 Mark-Herbert & Nyström, 2000,  33.; RAFI, ”Biotech’s ’Generation 3’ ”, rafi.org, 010828. RAFI, Rural 
Advancement Foundation International,  har numera bytt namn till ”The ETC-group”, Action Group on Erosion, 
Technology and Concentration.. Gruppen är en internationell påtrycknings-organisation som bildades 1985 och 
under en lång tid leddes av Sven Hamrell från Dag Hammarskjöld stiftelsen. 
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räknat 0,05 tusendelar av vad den amerikanska giganten omsatte. 
ConAgra är en av världens största aktörer på havreområdet och 
verksamheten är inriktad på förädling av havre och havreprodukter.281 
Avtalet med Probi var ett led i en strategi från företagets sida för att 
hitta nya och unika havreprodukter och Probis havrebaserade dryck 
såg ut att passa som hand i handske.282 Under 1990-talet har ConAgra 
växt genom en serie av företagsförvärv, övertaganden och ökat 
förädlingsvärde hos de egna produkterna. Genom dotterföretaget 
UAP, United Agri Products, är ConAgra också ledande distributör av 
bekämpningsmedel, gödning och utsäde till lantbruket i Nordamerika, 
Mexico, Kanada och Storbritannien. UAP är ConAgras länk till den 
nya biotekniken genom att företaget identifierar nya biotekniska 
tillämpningar för livsmedelsindustrin.283 

Hur Probi lyckades skriva avtal med ett så stort företag finns det 
en skröna om. När ConAgras representanter besökte Probi första 
gången utnyttjade Kaj Vareman det faktum att Probis skylt sitter 
strategiskt högt upp på Gammahuset i forskarbyn Ideon där Probi hyr 
lokaler. Vareman lät amerikanarna tro att Probi huserade i hela huset 
och tog dem snabbt vidare till affärsmåltid på Lunds anrika Grand 
Hotell där han är styrelseordförande.  För övrigt en strategi som 
Vareman sägs ha använt på flera utländska gäster!  
 
Samarbetet mellan Probi och ConAgra 
Tanken var att ConAgra med hjälp av en strategi i tre steg skulle 
övertyga de amerikanska konsumenterna om att äta levande och 
nyttiga bakterier: del 1 var att reproducera Probis forskningsresultat i 
deras egna laboratorier, del 2 att utveckla och marknadsföra flera nya 
livsmedel, och del 3 att arbeta med den amerikanska 
tillsynsmyndigheten Food and Drug Administration FDA för att på ett 
riktigt sätt upplysa om bakteriens hälsoeffekter.284 Ett inte helt lätt 

                                                 
281 Mark-Herbert & Nyström, 2000, 34.; Probi AB, Probi Årsredovisning 1998, not 1, sid 12.; Vad gäller 
jämförelsen mellan de båda omsättningarna har jag yxat till dollarkursen till 1 $ = 10 SEK vilket var en överdrift 
då dollarn låg lägre än idag. 
282 Probi. International update for Probiotics and Functional Foods, 1:1997, 11. 
283 Heffernan et al, 1999, 7-8. 
284 Probi. International update for Probiotics and Functional Foods, 1:1997, 12. 
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företag då amerikaner av tradition är misstänksamma mot bakterier i 
maten.285  
 
Problem uppstod när ConAgras forskare skulle reproducera Probis 
bakterie i sina laboratorier. De misslyckades med att odla fram 
bakterien och därigenom blev det inga positiva resultat i de kliniska 
tester som ConAgra genomförde i North Carolina. Kaj Vareman 
beskriver händelseförloppet i ett brev till Probis aktieägare: ”De såg 
inga effekter överhuvudtaget i den stora test som gjordes i North 
Carolina. Vi hade utarbetat protokollen och ConAgra svarade för 
leveransen av bakterier. Sedan 1995 gör vi alla våra kliniska tester på 
ProViva nypon. ConAgra ville absolut ha frystorkad havresoppa. Vi 
kämpade emot men de krävde att få göra som de ville och vi skulle 
kontrollera materialet. I december 1996 fick vi över frystorkad 
produkt som verkade hyfsad men med något reducerad CFU. [CFU är 
antal levande celler per enhet] Vi föreslog att de skulle ta mer av 
pulvret för att kompensera detta. Därefter fick vi inga prover trots att 
vi begärde detta vid upprepade tillfällen. I december när Sam [Sam 
Rao är en av de två grundarna till dotterföretaget CAG Functional 
Foods] ringde kom vi överens om att vi skulle få över skitprover från 
North Carolina för analys. Till vår häpnad hittade vi inga Lp299v i 
några av proverna. Normalt hittar vi höga mängder i alla prover från 
personer som ätit ProViva. Först då fick vi besked om att de gjort ett 
nytt pulver. De tyckte att det första var för surt så de hade modifierat 
pH till 6.0. De hade frystorkat. Lagrat pulvret i rumstemperatur och 
hade inte någon som helst kontroll över hur pulvret hade rörts ut och 
hur det hade getts. Allt detta medförde att aktiviteten var i det 
närmaste obefintlig. Modifieringen av pH var troligen dödsstöten.”286 
ConAgra hade inte heller tillräcklig kunskap vare sig om fermentering 
eller distribution av färska produkter. Kaj Vareman säger i en intervju: 
”De har ingen kunskap. De frågar samma sak femtio gånger och gör 
sedan tvärtom. Det är inget djup i deras kunnande.” 287  Det första 
steget i ConAgras strategi, att reproducera Probis resultat i egna 
laboratorier, misslyckades alltså. 
                                                 
285 Gordon & Krishnakumar, 1999, 17. 
286 Vareman, Kaj, brev till Probis aktieägare, 980218. 
287 Vareman, intervju, 000426. 
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Inte heller det andra steget – att utveckla livsmedel med aktiva 
bakterier genomfördes. Samarbetet mellan Probi och ConAgra sprack 
sedan ConAgra köpt de amerikanska rättigheterna till Lactobacillus 
GG av finska Valio. Probis ProViva med aktiva kulturen 
Lactobacillus plantarum 299v låg på is bland annat på grund av att 
ConAgra varit mycket ovilligt till att marknadsföra ett probiotiskt 
livsmedel. ConAgra var ovilligt att släppa de amerikanska 
rättigheterna till ProViva kulturen medan åtminstone delar av Probi 
ville göra sig fria från avtalet.288 Ett tag var det meningen att även 
Probis bakterie skulle säljas som kapsel.289 ”De var intresserade av 
bakterien i stället för ProViva-produkten men även det rann ut i 
sanden. Misslyckandet hängde också samman med ConAgras 
organisatoriska utveckling. De bytte ut nyckelfigurer mot nya 
personer med andra inriktningar. Till exempel vår kontakt Tom som 
var forskningsdirektör slutade eller fick andra uppgifter.”290  
 
Det var ConAgras dotterbolag, CAG Functional Foods, som hade 
avtal med Probi och skulle utveckla och sälja produkter baserade på 
Probis bakterie. 291  CAG bildades 1996 med den uttalade 
målsättningen att ”marknadsföra patenterade kosttillskott och 
välsmakande functional foods”.292 ConAgra och Probi fick problem 
med amerikanska myndigheter vilket visade sig vara fatalt för 
samarbetet mellan företagen och slog undan  det tredje benet, att 
arbeta med FDA, i det amerikanska företagets planering: ”När de 
stötte på patrull med FDA vågade de inte utmana dem eftersom de inte 
har någon kunskap.” 293  ConAgra satsade nu i stället försiktigt på 
Valios Lactobacillus GG . 

Den nya produkten ”Culturelle” innehållande GG började säljas i 
kapslar av CAG Functional Foods. ”Culturelle” såldes inte som 
livsmedel utan kategoriserades som ett kosttillskott och såldes på 

                                                 
288 Nils Molin, intervju, 991010. 
289 Mark-Herbert & Nyström, 2000, 34. 
290 Nils Molin, intervju, 010923. 
291 Mark-Herbert & Nyström, 2000,  33. 
292 Originalet lyder: ”to market proprietary supplements and good-tasting functional foods” (conagra.com, 
991011a, (News Room), klipp från Omaha World-Herald, 981023). 
293 Vareman, intervju,  000426. 
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apotek. 294  Företaget avsåg att längre fram sälja bakterien i 
yoghurtform om den första satsningen blev lyckad.295 Tre år senare är 
Culturelle fortfarande ConAgras enda probiotiska produkt. Hur en 
försäljning till apotek av kapslar med frystorkade bakterier rimmar 
med ConAgras havrebaserade kärnverksamhet är oklart och kan 
kanske förklara varför de inte satsade större vare sig på Probis eller 
Valios bakterier. Samtidigt har ConAgra som en del i sin globala 
strategi gjort avsevärda forskningssatsningar på bioteknik. Både 
genom egen forskning och stöd till olika projekt på University of 
Nebraska.296 
 
Vad har ConAgra gett Probi? Ja, framför allt utvecklingspengar: 
”ConAgra var väldigt entusiastiska och de har betalat oss en hel del”, 
sammanfattar Kaj Vareman.297 Enligt årsredovisningarna flöt det in 
nästan fyra miljoner till Probi från amerikanarna. 1997 kom 1,7 
miljoner, året därpå 1,1 och 2001 ytterligare 1,3 miljoner när avtalet 
slutligen avvecklades.298 
 
Varför sprack samarbetet? 
På makroplanet fanns en amerikansk lagstiftning som inte hängde med 
i utvecklingen av de nya functional food-produkterna. ConAgra fick 
problem med det amerikanska regelverket och löste problemet med att 
göra om functional food konceptet till ett kosttillskott.299 . Tidigare har 
kosttillskott gynnats av det amerikanska regelverket genom att det 
blev tillåtet 1994 att göra vissa ”statements of nutritional support” 
utan att först få FDAs godkännande.300 Genom att kringgå regelverket 
på detta sätt öppnades möjligheterna för en lansering i USA. 
 

                                                 
294 conagra.com, 991011b, (News Room), ”New Dietary Supplement With Research-Proven Intestinal Health 
Benefits Now Available”.; Om att kapslarna såldes på apotek: Mark-Herbert & Nyström, 2000,  38.  
295 conagra.com,  991011a, (News Room), klipp från Omaha World-Herald, 981023. 
296 culturelle.com, 010926.; conagra.com, 010926, ”brands”.; Gouveia, 1994, i Bonanno et al, 131. 
297 Vareman, intervju, 000426. 
298 Probi AB, 1999, Årsredovisning för Probi AB 1998, not 1, 12.; Probi AB, 1999, Delårsrapport, 990101-
990630, 1. 
299 Ett kosttillskott har formen av tabletter, pulver eller liknande som innehåller vitaminer, mineralämnen eller 
örter. I USA gäller samma regler för dessa produkter som för livsmedel avseende hälsopåståenden – bara 
påståenden som godkänts av tillsynsmyndigheten FDA får användas vid märkning av produkten och påståenden 
gjorda vid marknadsföring kontrolleras av The Federal Trade Commission, FTC (Asp et al, 1998, 9). 
300 Heasman & Mellentin, 2001, 151. 
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Ändå var det i huvudsak händelser på mikroplanet som ledde till att 
samarbetet mellan Probi och ConAgra sprack. Svårigheter att 
reproducera Probis bakterie fick ConAgra att välja ett annat företag. 
En av Probiforskarna övertygade av allt att döma ConAgra om hur bra 
den finska lactobacillen var. Efter att han kommit tillbaka från ett 
sammanträffande med ConAgra i USA skriver Kaj Vareman, i ett brev 
till Probiforskarna, att denna persons ”positiva uppfattning om 
L.rhamnosus GGs ypperliga dokumentation har ConAgra tagit till sig. 
De anser att denna dokumentation är så fyllig (colon irritable, 
clostridium difficile, immunförsvaret, turistdiaréer) att de kan gå till 
FDA med denna och begära att få använda studierna i reklamen. De 
har därför beslutat att lansera GG före ProViva.”301 Det blev aldrig 
någon introduktion av ProViva eller någon annan Probiprodukt utan 
samarbetet lades först på is för att sedan upplösas. Inte heller GG-
kapslarna har blivit någon större försäljningsframgång. ConAgra intar 
fortfarande, via sitt dotterbolag CAG Functional Foods, en avvaktande 
hållning. ”The word ’bacteria’ has very negative connotations in the 
U.S. – Americans think all bacteria should be shot on sight.”, sa Jon 
Vanderhoof, vice president för Nutrition & Health Sciences på 
ConAgra i samband med lanseringen av Culturelle.302 Det finns ändå 
tecken på att probiotiska livsmedel kommer att växa på den 
amerikanska marknaden. År 2000 bildade ConAgra en sk ”Wellness 
Group” för att leda utvecklingen av functional foods.303 I oktober 2001 
köpte Danone 40% av det lilla amerikanska mejeriföretaget Stonyfield 
Farm som med en årlig tillväxttakt på tjugo procent blivit det fjärde 
största varumärket för yoghurt i USA.304 Stonyfield Farm säljer enbart 
ekologiska produkter varav flera probiotiska med Biogaias L. reuteri 
som aktiv bakteriekultur.305 Även om mejeriprodukter med levande 
bakterier nu finns tillgängliga på den amerikanska marknaden så ska 
betydelsen av detta inte överdrivas. De amerikaner som bekymrar sig 
om hälsan är fortfarande mer engagerade i om ett livsmedel är rent 
från miljögifter eller dess fetthalt. Tittar vi i en kyldisk i 
                                                 
301 Vareman, Kaj, Fax till Probiforskarna, 970129. 
302 New Nutrition Business, 010926a, oktober 1998, edition 2, new-nutrition.com. 
303 New Nutrition Business, 010926b, februari 2000, edition 16, ”new-nutrition.com, 010926. 
304New Nutrition Business, 011010, new-nutrition.com/newspage. 
305 New Nutrition Business, 051013, “American dairy banks on intestinal health message and ethics to win 
consumers”, new-nutrition.com/scriptfiles/fileview.asp?rid=1309293. 
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hälsomedvetna Kalifornien vad är det vi ser? ”Low-fat” och ”organic” 
men sparsamt med levande probiotiska bakterier.306 
 
Livsmedelsproducenterna måste hantera de historiskt formade 
preferenser som bildar grunden för olika kosthåll. Den amerikanska 
livsmedelsmarknaden, förblir, med några undantag, i stort sett stängd 
för probiotiska livsmedel.307 Betydelsen av kulturella skillnader blir 
mycket tydlig när det gäller kunskap om probiotiska produkter. De 
amerikanska konsumenterna har en djupgående misstro mot att blanda 
levande bakterier i maten. Det är knappast förvånande att Danone är 
ett franskt företag och General Mills har den amerikanska licensen till 
franska yoghurtmärket Yoplait.308  
 
Uppsummering utlandssatsningar 
Probi hade pågående testförsäljning eller avtal om framtida 
distribution i som mest tolv länder. 309  Ändå var Finland och 
Storbritannien de enda länder där försäljningen kom längre än till 
testförsäljning.310 Konstellationen Probi och Skånemejerier har varit 
för svag både ekonomiskt och kunskapsmässigt för att föra ut ProViva 
på de internationella marknaderna. ”Vårt samarbete med 
Skånemejerier är jättebra och det är ett sätt att testa marknaden. Men 
Skånemejerier har inga pengar till att sätta in i internationell 
marknadsföring”, sade Probis avgående VD i en intervju strax innan 
han lämnade över till nya VD:n Monica Wallter och fortsatte: ”Den 
utländska försäljningen är att betrakta som en testförsäljning. Till 
exempel i Polen satte Skånemejerier in så lite som 400 000 kronor när 
det skulle behövts fem eller kanske femtio miljoner. Bönderna tycker 
att 500 000 är mycket pengar”. 311  Misslyckandena att nå 
internationella marknader kan delvis förklara den nya inriktning som 
                                                 
306 Andersson, Hans, e-mail 011021, 011022 och 011105. Hans Andersson är bosatt i Petaluma utanför San 
Franscico. 
307 Shortt, C., ”The probiotic century: historical and current perspectives.”, Trends in Food Science & 
Technology, 10, 1999, 415.; Se också: New Nutrition Business, 010926c, dec/jan 2000-01, edition 26, new-
nutrition.com. 
308 Gordon & Krishnakumar, 1999, 17-18. 
309 1998 såldes ProViva i Finland, Tyskland och Island. Avtal var träffat om att försäljning skulle påbörjas i 
Spanien, Polen och USA. Avtal om framtida distribution gällde för Kanada, Mexico, Brasilien, Indien, Schweiz 
och Storbritannien (Probi AB, 1998, 8.) 
310 Probi AB, Årsredovisning 2000, 2001, 11. 
311 Vareman, intervju, 000426. 
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Probi slog in på i och med att venturebolaget H&B Capital gick in 
som största  ägare år 2000.312  

I det ursprungliga avtalet med Skånemejerier från 1991 låg att 
mejeriföretaget fick rätten till varumärket ProViva i Sverige och hela 
övriga Europa medan Probi behöll de utomeuropeiska rättigheterna. 
Som ett led i Probis omorganisation och mer självständiga ställning 
gentemot Skånemejerier har dock Probi köpt in rättigheterna för 
Kontinentaleuropa medan Skånemejerier behåller kontrollen över de 
nordiska länderna och England.313 Skånemejerier är helt enkelt för 
litet för att själva marknadsföra produkter med global spridning. 
Skånemejerier är medvetet om detta och försöker lösa problemet 
genom att ”satsa på nätverk och lösare samarbetsformer” för att 
behålla förmågan att agera snabbt.314 Skånemejerier fortsätter att lägga 
ut forskning till andra företag i stället för att göra allt självt. När Probi 
nu börjat frigöra sig vänder Skånemejerier även siktet mot andra 
forskarföretag, som Ceba AB som utvecklat kolesterolsänkande 
havremjölken Oatly.315  
 

Nya produkter 
ProViva har hela tiden varit Probis storsäljande flaggskepp med 87% 
av intäkterna år 2000 men även andra probiotiska produkter har 
lanserats under åren. 316   1995 kom mjölkbaserade Prima Liv med 
Lactobacillus rhamnosus 271 som säljs i södra Sverige. Två 
mättnadsyoghurtar, Weight Watchers yoghurt och Måväl kom 1997 
respektive 1998. Framgångarna har varit begränsade. Måväl tillverkas 
inte längre och intäkterna från Weight Watchers är små. Den 
probiotiska glassen Godhälsa kom 1999 och finns i Sverige där SIA 
glass säljs. Skånemejerier var inte med på projektet utan Probi gick i 
allians med SIA. Skånemejerier fruktade att ProViva namnet skulle 
råka i vanrykte och därför fick Probi/SIA fick inte använda namnet 
ProViva. Skånemejerier var också tveksamt till att släppa till ProViva 
bakterien – men där kom parterna överens. Den havrebaserade 
                                                 
312 Probi AB, Årsredovisning 2000, Lund 2001, 25. 
313 Probi, 1999, Delårsrapport, 990101-990630, 2-3. 
314 Andersson, intervju, 000427. 
315 Leife, Åsa, 2001,  9. 
316 Probi AB, Årsredovisning 2000, 2001, 11. 
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probiotiska hästdrycken med hästbakterien Lactobacillus plantarum 
J:I1, ProEquo, som både tillverkas och distribueras av Probi, kom 
också under 1999.317  

Det senaste tillskottet är sportdrycken ProViva Active. Det är en 
vasslebaserad prestationsdryck, som innehåller glukos för musklerna, 
fruktos för levern, protein för att öka hastigheten vid återsyntes av 
glykogen, antioxidanter för att motverka fria radikaler som bildas vid 
hård träning och den probiotiska bakteriekultur, Lactobacillus 
plantarum 299v, som ingår i ProViva samt diverse vitaminer och 
mineraler.318 Ett antal elitidrottsmän/kvinnor varav Ludmila Enquist är 
den mest kända har använt sportdrycken.  
 
Konsolideringsfasen avslutas  
Probi har utvecklats från den initiala entreprenörsfasen och den 
efterföljande konsolideringsfasen fram till en expansionsfas som kan 
sägas ha inletts i och med att företaget blev publikt i april 1998. Att 
göra ett företag ”publikt” är att förbereda det för börsnotering genom 
att aktierna eller delar av aktiestocken blir möjliga att handla 
offentligt. Syftet är att öka bolagets aktiekapital och detta åstadkoms 
genom en nyemission där intressenter får möjlighet att teckna sig för 
aktier. Efter att Probi blivit publikt börsintroducerades företaget på  
Nordic Growth Market i december samma år.  

Sedan nya Probi konsoliderats följde en övergångsperiod där det 
livsmedelsbaserade nätverket ånyo öppnar för medicinska 
tillämpningar vilket markeras av venturebolaget Health & Brand 
Capitals inträde som ägare. Som en följd av börsintroduktionen har 
styrelsen föryngrats och Skånemejerier utökat sitt ägande. Att Rolf 
Bjerndell, dåvarande VD för Skånemejerier, efterträdde juristen Bengt 
Almgren från Vinges advokatbyrå som styrelseordförande avspeglar 
den nya situationen. En jämförelse mellan styrelsens sammansättning 
som den framgår av årsredovisningen 1994 och styrelsen 1998, ger 
också en bild av en minskande forskarrepresentation. 319  År 2000 
                                                 
317 Probi AB, Årsredovisning 1998, Lund 1999,  5-7.; Probi AB, Årsredovisning 1999, Lund 2000,  4. 
318 Probi, Argument för prestationsdrycken Prestamax, Probi 1999. 
319 1994 bestod styrelsen av de fem ursprungliga grundarna: professorerna Stig Bengmark, Kåre Larsson, Nils 
Molin och entreprenören Kaj Vareman som VD och Bengt Almgren som styrelseordförande.1998 har Stig 
Bengmark och Nils Molin avgått och ersatts med endast en ny forskare, Göran Molin, docent i mikrobiologi, 
samtidigt som Jan Persson, affärsomsrådeschef på Skånemejerier gått in som styrelseledamot under nya 
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lämnade också Kaj Vareman över VD-skapet till Monica Wallter från 
Pharmacia.320 
 
Parallella strategier: Livsmedel och läkemedel 
I den sista fjärdedelen av nätverksfiguren ser vi hur Probi breddat sitt 
nätverk med en allians med venturebolaget H & B Capital. Styrelsens 
sammansättning har återigen förändrats och avspeglar de nya 
förhållandena, varav den viktigaste förändringen är att Sören Gyll från 
H & B år 2001 gick in som ny styrelseordförande.321   

I samband med detta har Probi valt en parallell medicinsk strategi 
där ”sjukhus [ska vara] ny marknad för Probis produkter”.322 Vi kan 
också se hur företaget börjat arbeta mer målmedvetet mot de 
internationella marknaderna med vad de kallar en ”global 
tillväxtstrategi”. 323  De ursprungliga bakteriekulturerna finns 
fortfarande i flera livsmedel där sportdrycken ProViva Active är ett av 
de nya tillskotten. ProViva bakterien finns nu också i yoghurt.324 Men 
företaget betonar den medicinska aspekten av sin forskning på ett nytt 
sätt när nya VDn Monica Wallter skriver att hon ser ”både 
livsmedelsföretag och läkemedelsföretag som potentiella 
licenstagare”. Två i ledningsgruppen kommer från läkemedels-
industrin: Monica Wallter och styrelseledamoten Berthold Lindkvist 
som tidigare varit styrelseordförande i Gambro. Probi har också börjat 
definiera sig som ett ”bioteknikföretag”.325  
 
Det var möjligheten att bli en producent på den globala marknaden 
som lockade. Tillsättandet av den nya VDn bör ses som ett led i att 
stärka organisationen, den globala tillväxtstrategin som utarbetas (se 
nedan) och nya allianser i syfte att knyta till sig nödvändig kompetens 
                                                                                                                                                         
ordföranden Rolf Bjerndell. Källa: Probi, Årsredovisning för Probi AB 1998, 8.; Dessutom har Berthold 
Lindqvist, direktör och styrelseproffs från Malmö inträtt som styrelseledamot (Årsredovisning Probi AB 1995, 
13; Årsredovisning Probi AB 1998, 8). 
320 Probi, 000823, pressmeddelande. 
321 Ytterligare en Probiforskare, Bengt Jeppson, blev ledamot. Tidigare VDn Kaj Vareman lämnade styrelsen och 
Skånemejeriers Jan Persson övergick från ordinarie ledamot till att bli suppleant (Probi, 010925, probi.se,).; 
Dessutom valdes Jan Zakrisson till suppleant, också han från H&B (Wallter, Monica, Brev till Probis aktieägare, 
010323). 
322 Probi, 010620, ”Patenterad havredryck bot mot svåra diarréer och infektioner”, pressmeddelande. 
323 Probi AB, Årsredovisning 2000, 2001,  15. 
324 Dagens Nyheter, 010926, annons för ProViva yoghurt, ”Nyheten som smakar lika gott som den gör gott”,  
A 18. 
325 Probi AB, Årsredovisning 2000, s 4-5. 
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kan alla tolkas som en sådan viljeinriktning. Idag har Probi knutit både 
ökat marknadskunnande och riskvilligt kapital till sig i form av 
venturebolaget H&B Capital. ”Health & Brand Capital har 1 miljard i 
kassan och ska få in ytterligare 1,6 miljarder. Deras VD Peter 
Zakrisson kommer från Nabisco på livsmedelssidan”.326 Aktieägare är 
LRF, Orkla, Pharmacia, 6:e AP-fonden, Skandia, SPP och förmögna 
privatpersoner som Crawfoords,  Sören Gyll och dåvarande VD i 
Hennes Mauritz”. 327  De pengar Probi får in i alliansen med 
venturekapitalisterna vill företagsledningen använda till en 
”internationell expansion”.328 Tillsammans med H&B och McKinsey 
& Co har Probis nya ledning lagt fast vad de kallar en ”global 
tillväxtstrategi” som går ut på: 1) att fortsätta att utveckla produkter 
och produktkoncept tillsammans med partners inom Probis 
forskningsområden 2) söka samarbete med livsmedel- eller 
läkemedelsföretag 3) stärka organisationen. Detta är fortfarande mest 
planer eftersom 90% av all ProViva säljs i Sverige. Den enda 
utländska marknaden att tala om (5%) är Storbritannien där 
distributionen sköts av Skånemejerier och dess samarbetspartner Food 
Brokers.329 Till det probiotiska hästfodret har Probi dock nyligen hittat 
en licenstagare för den amerikanska marknaden, DevRx 
Laboratories.330 

I sammanhanget är det dock viktigt att hålla i minnet att 
försäljningen av hästfodret bara är 7% av Probis totala försäljning och 
att det fortfarande ligger i framtiden vilka eventuella vinster avtalet 
med DevRx Laboratories kommer att ge. 331 
  
Trots att Probi sedan alliansen med Skånemejerier 1991 i huvudsak 
definierat sig som ett livsmedelsföretag så har hela tiden medicinsk 
forskning bedrivits. I den senaste årsredovisningen redovisas Probis 
historia på en sida som en berättelse om deras medicinska 
forskning. 332  Det framgår tydligt av årsredovisningen 2000 och 

                                                 
326 Vareman, intervju, 000426. 
327 H&B News,010926, ” pressmeddelande, 000405, hbadvisors.se/press, 010926.; Vareman,intervju, 000426. 
328 Probi, Pressmeddelande, 000823. 
329 Probi AB, Årsredovisning 2000, 4, 11 och 15. 
330 Probi AB, 010806, ”Probi sluter avtal på amerikanska djurfodermarknaden”, pressmeddelande. 
331 Probi AB, Årsredovisning 2000, Lund 2001, 1. 
332 Probi AB, Årsredovisning 2000, Lund 2001, 2. 
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reklammaterial att Probi bedrivit forskning inom ett brett medicinskt 
spektrum. 333  Forskarna har studerat påverkan på tarmfloran och 
minskning av biverkningar vid cellgiftsbehandling och gjort kliniska 
studier kring sk ”colon irritable” (irriterad grovtarm), tillväxt hos barn 
med HIV, fysiologisk stress samt riskfaktorer för hjärt- och 
kärlsjukdomar. 334  Resultaten från den senaste studien sägs visa att 
ProViva bakterien både sänker kolesterol- och fibrinogenhalterna i 
blodet (vilket på normalsvenska betyder att bakterien minskar risken 
för hjärt- och kärlsjukdomar). Ett påstående som om det är sant kan få 
avgörande betydelse för förebyggande av en av de största 
välfärdssjukdomarna i den industrialiserade världen. 335  När 
forskningsspektrat breddats har också nätverket av samarbetande 
forskare utvidgats. Ett exempel är studierna av effekter på 
immunförsvaret av probiotika på HIV-smittade barn som utförts på 
Cornell University av immunologen Susanna Cunningham-Rundles.336 

Summan av det som hänt i den senaste fasen av Probis utveckling 
är att fokus vidgats och medicinska tillämpningar åter kommit på 
tapeten. Här är det inte oväsentligt att nya VD:n kommer från ett 
läkemedelsföretag, Pharmacia. Organisationen har professionaliserats. 
Alliansen med Skånemejerier har blivit lösare även om samarbetet står 
kvar för ProViva i Norden och England. En ny allians har knutits med 
ventureföretaget Health & Brand Capital som tillfört stora mängder 
kapital samt internationellt marknadskunnande. 
 
 
4. Sammanfattning 
 
Vi har applicerat nätverksteori på en process för att se om vi kan dra 
några generella lärdomar av förloppet. Kan vi få insikt i andra 
förändringsprocesser och kan vi genom att använda ett 

                                                 
333 Se till exempel en annons i Dagens industri: Probi, annons, ”Probi AB is growing through partners in foods 
and pharmaceuticals”, annonsbilaga Scandinavian Biotech införd i Dagens Industri, november 2001, 17. 
334 Probi AB, Årsredovisning 2000, Lund 2001,  2. 
335 Anonym, Sydsvenska Dagbladet, 010814, ”Bakterie minskar risken för blodpropp”, A 20.; Probi AB, 010813, 
”Ny studie öppnar miljardmarknad. Probis bakterie minskar riskfaktorer för att drabbas av hjärt- och 
kärlsjukdom”, pressmeddelande. 
336 Mindel, 1997, Probi. Internationellt nyhetsbrev om probiotika och functional foods, , 11-13.; Probi, annons, 
”Probi AB is growing through partners in foods and pharmaceuticals”. 
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nätverksperspektiv finna ny kunskap om innovationsbenägenheten 
inom livsmedelssektorn? 
 
Vi har följt kommersialiseringen av ett forskningsresultat längs det 
nätverk som bildas när några forskare vid Lunds universitet börjar 
undersöka varför vissa nyopererade patienter får organkollaps. Vi har 
sett hur flera forskare från olika vetenskapsområden allierar sig med 
forskningsråd, läkemedelsföretag, livsmedelsföretag och venture-
kapitalister runt några  bakteriekulturer. Vi har sett ett nätverk byggas, 
utsträckas både över olika sektorer och över geografiska avstånd, när 
och hur det transformeras då universitetsforskarnas resultat 
kommersialiseras. Först i form av en medicinsk produkt och sedan 
som ett högteknologiskt livsmedel. I figuren ser vi både nätverket av 
forskare och företag som sträcker sig över olika sektorer och också 
hur produkten omvandlas under processens gång. 
 
Slutligen har vi satt in detta mikroförlopp i den större kontexten av 
globaliseringen av livsmedelsmarknaderna och sett hur satsningen på 
kunskapsintensiva produkter är ett sätt för de inblandade aktörerna att 
möta de nya förutsättningarna. Vi har också sett hur den 
kunskapsintensiva strategin artikuleras inom mejerisektorn genom 
satsning på functional foods av framförallt probiotikatyp. Vi har också 
i någon mån sett hur detta kan länkas till risksamhället genom att 
functional foods är en del av den biotekniska revolutionen som inom 
sig både rymmer faror och välsignelser. 
 
 
5. Diskussion  
 
Nedan följer ett försök till summering av de lärdomar jag menar att vi 
kan dra från studien. För enkelhetens skull har jag delat in den 
avslutande diskussionen i tre delar:  
 
1) Fallet. Vad har vi lärt oss?  
2) Generella lärdomar? 
3) Slutord om makten.  
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Vi börjar med en diskussion om det konkreta fallet. 
 
Fallet. Vad har vi lärt oss? 
I nätverksfiguren såg vi den ursprungliga produkten omvandlas i 
nätverkskedjan av aktörer som är knutna till varandra i mer eller 
mindre tillfälliga allianser. Vi rörde oss från universitet till 
läkemedelsindustrin och vidare till livsmedelssektorn med ökande 
internationellt fokus. Nätverket blev längre och längre, inte bara i tid 
utan också i geografisk räckvidd.  

Vad har vi då lärt oss av det konkreta fallet? På företagsnivå 
respektive sektorsnivå? 
 
Vi har lärt oss en hel del om hur nätverk av kunskap kan fungera. 
Probi grundades av forskare från Lunds universitet och närheten till 
universitetets resurser har hela tiden varit viktig. Universitetsanställda 
forskare anlitas som konsulter och flera av Probis medarbetare har 
disputerat vid Lunds universitet och/eller undervisar där. När 
nätverket skapades var forskarnas första allierade universitetet med 
dess resurser, personal och rykte samt olika forskningsråd för 
finansiering. 

Probi har ett omfattande internationellt utbyte med andra forskare. 
Och i denna ”inre” bemärkelse har nätverket av forskare, universitet 
och andra finansiärer av universitetsforskning spritt sig inte bara 
genom Europa utan också till Nordamerika. ”Vi har massor av 
forskningssamarbete. Det försiggår på två plan. Det ena är forskarna 
som är knutna hit och som har sina egna kontakter över världen. De 
reser hela tiden och är ute på symposier, kongresser etcetera.”337 Probi 
har eller har haft samarbete med ett tjugotal forskargrupper både i 
Sverige och i andra länder som USA, Polen, Danmark, Spanien, 
Italien och England.338 Forskarnätverket fungerar också som en kanal 
för att slussa in kompetens från andra områden i företaget. ”Det andra 
planet är att Probi och Probi Food har skapat egna kontakter med till 
exempel ConAgra som har sitt eget forskningsnätverk där vi har ett 

                                                 
337 Vareman, intervju 961126,bilaga 5, i Molin, B-uppsats, 1996. 
338 Probi AB, 1998, 5.; Probi AB, Årsredovisning 2000, 2001, 8. 
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samspel. Företaget blir mycket större genom vårt forskarnätverk.”339 I 
det internationella kunskapsnätverket ingår medicinska laboratorier 
spridda i Europa och USA som utfört eller utför klinisk testning av 
Probis bakterier och produkter. Detta kunskapsnätverk är en viktig 
resurs eftersom det ger Probi en direktlinje till en mycket större 
kunskapsmassa i mikrobiologi, immunologi, kirurgi, livsmedelsteknik, 
näringsfysiologi, medicin och veterinärmedicin.340  

Hur själva ”nätverkandet” går till och hur det ena så att säga leder 
till det andra kan vi få en uppfattning om av följande utdrag från 
Probis första VD till en av forskarna: ”Detta nätverk av kunskap är vår 
gemensamma styrka. Vår kontakt med Susanna Cunningham nämnde 
vi redan första gången vi talade med ConAgra som genast hakade på 
och ville ha kontakt. Detta ledde till att Susannas och hennes kolleger, 
som var heltända på functional foods, kopplades in. De i sin tur hjälpte 
ConAgra med att få en utomordentlig kontakt med University of 
Nebraska som i sin tur har kopplats ihop med Sivs kontakter vid 
University of Illinois. Tillsammans är detta kanon och stärker både 
ProViva och Probi.”341  

Varför är det väsentligt att känna till hur ett forskarnätverk 
arbetar? Det kan förklara hur ett litet företag kan göra affärer med ett 
storföretag – som i fallet Probi och ConAgra. Det kan också hjälpa oss 
att förstå hur företag i sektorer med till synes låg innovationsnivå kan 
knyta allianser med forskarnätverk och därigenom höja sitt 
kunskapskapital. Styrkan i forskarnätverket kan också förklara att 
Probi hela tiden bedrivit medicinsk forskning trots att det efter 
alliansen med Skånemejerier i huvudsak definierat sig som ett 
livsmedelsföretag. 
 
Går vi till förändringsprocessen i fallstudien ser vi att nätverket 
fortsatte att växa och omdefinierades flera gånger under processen. 
Forskarna samarbetade först med läkemedelsföretag och sedan med 
livsmedelsföretag och deras bakterier omvandlades till medicin och 
                                                 
339 Vareman, intervju 961126, bilaga 5, i Molin, B-uppsats, 1996. 
340 Probi AB, Årsredovisning 2000, Lund 2001, 8. 
341 Brev från Kaj Vareman, Probi, till Stig Bengmark, en av Probiforskarna, 960618.; ”Siv” är Siv Ahrné som är 
en av de Lundabaserade mikrobiologerna och delägare i Probi sedan ett antal år. Susanna Cunningham som 
nämnts är en amerikansk forskare som gjort ett forskningsprojekt där hon prövat att ge aidssjuka barn medicinsk 
ProViva för att motverka undernäring. 



 100

sedan till livsmedel. Nätverket spred sig från Lunds universitet över 
hela Sverige när ProViva fick rikstäckning 1995. Siktet hos forskarna 
var hela tiden att erövra utlandet och många försök har gjorts. Probis 
försök att sälja ProViva på internationella marknader har dock hittills 
inte varit särskilt framgångsrika. Så i den bemärkelsen har 
Probiforskarna och deras allianspartners misslyckats med att sprida 
nätverket över geografiska gränser. Eller rättare sagt den kommersiella 
delen av nätverket har hittills inte orkat över nationsgränserna i någon 
nämnvärd utsträckning.342 Probi har långt kvar till de multinationella 
företag, som Rama beskrev, som fick ökad konkurrenskraft från en 
dynamisk hemmabas.343 Den innovativa omgivningen finns, i form av 
forskningsmiljön runt Lunds universitet med Ideon och i samspelet 
med andra företag, men ännu så länge har vårt forskarföretag inte 
blivit något ”nationellt företag med internationell verksamhet”.  

Avslutningsvis, så hävdar jag att forskarna som är de ursprungliga 
arkitekterna bakom de nya teknologierna som tillämpas i fallstudien 
spelar en nyckelroll för vilken riktning dessa får genom att de 
forskningsproblem som identifieras i ett inledningsskede av en mindre 
grupp forskare skapar ett stigberoende där nya beslut är en följd av 
tidigare.344 I fallstudien kan vi iaktta hur höga investeringar i kunskap 
kräver räntabilitet i form av konsumenter som har råd att betala för de 
nya produkterna. Forskarna vänder sig först till de välbärgade 
konsumentgrupperna först med en medicinsk produkt som kräver 
kylförvaring och sedan med ett premiumprissatt högteknologiskt 
livsmedel. 345   Probiforskarna och Skånemejerier är för övrigt inte 
ensamma om att sätta höga priser på funktionella livsmedel. Enligt 
functional food experterna Heasman och Mellentin är detta snarare 
regel än undantag. 346  Det är alltså inte de fattigas problem som 
forskarna valt att möta och det hade troligen heller inte varit möjligt 
att finna finansiella allierade för sådana projekt.  
 
                                                 
342 Bara en tiondel av försäljningen kom från andra länder år 2000 (Probi AB, Årsredovisning 2000, 2001, 11). 
343 Rama, 1999, 735-751. 
344 Givetvis är det också möjligt att påstå motsatsen då Latours modell här ger föga ledning. Man skulle kunna 
hävda att det är omöjligt att med hjälp av modellen avgöra vilken aktör som är nyckelaktör. I fallet skulle man 
exempelvis kunna hävda att lactobacillerna är lika avgörande aktanter som forskarna. 
345 Eftersom Probis probiotiska mejeriprodukter kräver kylförvaring är det mindre lämpligt att använda i fattiga 
länder där transporter och förvaring då blir problematiska. 
346 Heasman & Mellentin, 2001, 245-250, speciellt figurerna 10.2, 10.3, 10.4 och 10.5.  
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Generella lärdomar? 
Vilka, om några, generella lärdomar kan vi dra av det specifika? 
Förstår vi förändringsprocessen bättre? Eller har vi fått klarhet i om 
livsmedelssektorn är innovationsbenägen eller inte? Det är vanskligt 
att dra allmänna lärdomar av ett enda fall men jag vill ändå försöka 
argumentera för några försiktiga slutsatser. 

Har vi fått en mera allmän förståelse av förändringsprocesser efter 
att ha följt Probiforskarna och deras bakterier på den långa resan från 
universitetslaboratorierna till butikshyllorna? Förändringar kan bero 
på så mycket: misslyckanden, bortfall av allianspartners kräver 
omorganisation, och tvärtom lyckas man så kräver det omställningar – 
se bara hur Probiforskarna mötte den svenska försäljningsframgången 
med nya professionaliserade organisationsstrukturer. Var förändringar 
kommer från och vad de kan tänkas bero på har vi inte diskuterat. Att 
förändringar kan uppkomma på grund av maktförskjutningar är ju 
bara ett sätt att delegera vidare till en ny nivå. (Var kommer då 
maktförskjutningarna ifrån?) Frågeställningen faller dessutom utanför 
modellen jag använt. Aktörnätverksteori vill fördjupa förståelsen för 
hur processer går till men behandlar inte de bakomliggande strukturer 
som sätter igång förändringar vilket ur historisk synpunkt är en 
svaghet hos modellen. 

Om vi återvänder till själva förändringsprocesserna kan vi se att 
överlevnad kräver förmåga till snabb anpassning, avvägning mellan 
olika intressen, förmåga att knyta nya allianser och avveckla gamla. 
De inblandade aktörernas skicklighet i nätverksbyggande hänger 
samman med deras förmåga att modifiera sin produkt eller sin 
forskning efter de krav som deras olika allierade ställer. Går vi tillbaka 
till figuren och tittar på vilka skepnader som våra laktobaciller antagit 
för att fungera med det dåvarande nätverkets allianser så ser vi att de 
är många.  Probiforskarnas anpassningsförmåga har varit en nyckel-
faktor både för deras relativa framgång och att de överhuvudtaget 
finns kvar! Vikten av flexibilitet för överlevnad ökar när samhället går 
från stabilt till lättrörligt. I takt med globaliseringen av världens 
ekonomier har ett lättrörligt och sårbart samhälle växt fram där 
fördelningen av globala risker står i centrum av utvecklings-
processerna. Det är i denna verklighet som våra forskare opererar och 
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där deras förmåga att knyta nätverk och anpassa sig till ständiga 
förändringar är avgörande för överlevnad.  
 
Har livsmedelssektorn hög eller låg innovationsnivå? Betraktar vi 
fallet i sin kontext ser vi hur en kunskapsintensiv strategi artikuleras i 
mejerisektorn: När livsmedelsföretaget Skånemejerier lierar sig med 
det lilla forskarföretaget Probi skapas ett gemensamt nätverk som 
innehåller en bred biologisk kompetens som hittills bara återfinns på 
svenska universitet. Probiforskarnas breda kombination av 
specialiserade biologiska kunskaper är en förutsättning för utveckling 
av functional foods. Studiens forskarföretag, Probi, ligger uppströms 
och levererar starterkulturer och kunskap neråt i kedjan till 
Skånemejerier som säljer de färdiga produkterna till konsumenterna. 
Probis marknad är från början industriell medan Skånemejeriers är en 
konsumentmarknad. Detta förändras dock över tiden när Probi börjar 
sälja sin hästprodukt, Pro Equo, direkt till konsumenterna.347 

I fallstudien är alla Ramas indikatorer på teknisk dynamik i 
livsmedelsindustrin på plats. För det första, kunskapen som flödar 
neråt i produktionskedjan från Probi (som utvecklar de probiotiska 
livsmedlen) till  Skånemejerier (som massproducerar och säljer dem). 
För det andra, har vi det breda forskningsspektrumet med kompetens 
inom mikrobiologi, medicin, livsmedelsteknologi, näringslära och 
immunologi. Den tredje indikatorn, den innovativa miljön finns också 
där med utvecklingsklustret för functional foods som finns i södra 
Sverige runt Lunds universitet där olika forskarföretag samspelar med 
andra utvecklingsdrivande företag inom jordbruk och livsmedel. Vi 
har också kontaktytor mellan Probiforskarna som länkar ihop 
livsmedelssektorn med läkemedelssektorn (med andra ord samverkan 
mellan olika områden). Forskarna i Ideon har inte bara kontakter med 
varandra utan också vidare ut i världen till andra universitet, 
laboratorier och företag. Genom att använda aktörnätverksteori och ta 
hänsyn till Ramas villkor för teknologisk dynamik så  kan vi i 
fallstudien observera förhållanden som avviker från den traditionella 
uppfattningen att livsmedelssektorn har en låg innovationsbenägenhet. 
                                                 
347 Med ”direkt till konsumenterna” menar jag inte hästarna, som en läsare tolkade det, utan att Probi går förbi 
både grossist- och detaljhandelsledet genom att själva stå för försäljningen. Genom att företaget nu hittat en 
distributör för den amerikanska marknaden görs avsteg från den principen. 
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Vad vi i stället ser är hur ett mejeri i allians med ett forskarföretag går 
i bräschen för teknologisk utveckling genom utveckling av functional 
foods.  

Är synen på livsmedelssektorn som låg i innovation då felaktig? 
Är tvärtom innovationsbenägenheten i själva verket hög i stället för 
låg? Ruth Rama argumenterar för att en bredare definition av 
livsmedelssektorn kan ge en ny bild av sektorn som 
innovationsdrivare förutsatt att hänsyn tas till det dynamiska 
samspelet med andra industrigrenar och kunskapsflöden från 
leverantörer uppströms i kedjan.  

Även om vad vi iakttagit i fallstudien illustrerar Ramas 
resonemang om innovativa förutsättningar så är det på intet sätt ett 
bevis för att livsmedelssektorn i största allmänhet skulle vara en motor 
för teknisk utveckling. För att dra sådana slutsatser måste mitt fall  
kunna visas vara typiskt för sektorn vilket jag överhuvudtaget inte 
berör i denna rapport. Däremot vill jag göra några iakttagelser som 
stöder teorin:  

 
• För det första, att mängden patent bland utvalda livsmedelsföretag i 

Ramas undersökning faktiskt är ganska omfattande om vi tar 
hänsyn både till de externa och de interna patenten.348 

• För det andra, att den satsning på kunskapsintensiva livsmedel av 
typen functional foods som livsmedelsaktörerna valt som ett medel 
att möta en ökad internationell konkurrens faktiskt kräver 
omfattande forskningsinsatser. 

• För det tredje, att satsningen på de nya hälsolivsmedlen är en del av 
den biotekniska revolutionen som i sig är en mäktig 
innovationsdrivande kraft. 

 
Slutord om makten 
I sin analys av rapsoljemarknaden pläderade Busch och Juska för att 
nätverksteori skulle ses som ett komplement, och inte som ett 
alternativ, till den politiska ekonomin. Jag delar deras åsikt eftersom 
aktörsnätverken inte existerar i ett politiskt vakuum. Maktfrågor är 
viktiga, inte minst när frågor som livsmedelsproduktionen i ett globalt 
                                                 
348 Rama, 1998, 691-692. 
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perspektiv eller den biotekniska revolutionen diskuteras. På WTO-
möten är medlemsländernas politiska styrka avgörande för kraften i 
deras röst och påverkar överenskommelsernas utformning därefter. I 
Becks risksamhälle är det de aktörer som har makten över kunskapen 
som har företräde i fördelningen av riskerna.  
 
Var finns då ”makten” hos Latour, i Probiforskarnas nätverk och i den 
snabbt växande functional food sektorn? Är ”makt” ett relevant 
begrepp för att förstå nätverksbaserade förändringsprocesser? Ja, det 
tycker jag och jag har diskuterat Latours förhållande till makten i 
kapitel 2. Även om Latour har få direkta hänvisningar till ”makten” så 
är kampen om makten över verkligheten en väsentlig del av TS-
perspektivet.349 Vad Latour i stället skriver är att vi måste göra upp 
med kategorier som makt, kunskap, vinst eller kapital eftersom de 
delar upp en klädnad som vi vill ha utan sömmar.350 Det är alltså fråga 
om en holistisk analys i motsats till en partiell. Att just ”kunskap” 
nämns som en kategori som vi bör göra oss av med kan tyckas 
märkligt eftersom mycket av Latours nätverksteorier just handlar om 
kunskapsproduktion och hur vetenskapliga ”sanningar” formeras. 
Latour menar att det är snarare personer, saker, organisationer och 
institutioner än ren ”kunskap” som håller ihop nätverken.351 Vad som 
är viktigt är att kunna handla över avstånd (nämligen att kunna 
utsträcka nätverken över geografiska och andra gränser i rummet). 
Rörlighet, stabilitet och möjligheten att kunna kombinera vad det nu 
är i form av idéer, personer, levande varelser eller ting som är 
nätverkets objekt. Och då kan nätverket (och de dominerande 
aktörerna däri) faktiskt få vad som kan definieras som en 
maktposition. 352  Som Stefan Jonsson har uttryckt det när han 
diskuterar förhållandet mellan centrum och periferi hos Latour i en 
essä om globalisering , kan den plats där ”kunskapen ackumuleras… 

                                                 
349 Till exempel bara en sida i Science in Action och ingen i We have never been modern som räknas som två av 
hans centrala verk. Latour, 1987, 223.; Boken som saknar direkt hänvisning till makten är Latour, 1993.  
350 Latour skriver: ”they divide up a cloth that we want seamless”(Latour, Bruno, 1987, 223). 
351 ”Will we call ’knowledge’ what is accumulated at the centre? Obviously it would be a bad choice of words 
because becoming familiar with distant events requires, in the above examples, kings, offices, sailors, timber, 
lateen rigs, spice trades, a whole bunch of things not usually included in ’knowledge’.” (Latour, 1987, 223.) 
352 Latour skriver: ”If those conditions are met, then a small provincial town, or an obscure laboratory, or a puny 
little company in a garage, that were at first as weak as any other place will become centres dominating at a 
distance many other places.” Latour, Bruno, 1987, 223. 
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definieras som världens centrum… Det som ansamlas i centrum kan 
kallas kunskap; men det är samtidigt makt, kapital och profit… 
Huvudsaken är att en viss plats utövar kontroll över andra platser, att 
man från en viss plats kan påverka obekanta händelser, människor och 
platser.”353  

Länkar vi till fallstudien så ser vi problem när nätverket breder ut 
sig över nationsgränserna. Vi ser hur svårigheten att reproducera 
bakterien kommer in och det vanskliga i att kommunicera med 
utländska företag. ConAgras representanter visade sig ha en annan syn 
på bakterier i maten och förhållandet läkemedel/livsmedel. Också 
regleringsadministrativa och företagsorganisatoriska hinder 
undergrävde samarbetet mellan Probi och ConAgra. Hittills har 
Probiforskarna misslyckats med att bygga starka nätverk över stora 
avstånd. Nästan alla försök till introduktion på internationella 
marknader har misslyckats trots att försök gjorts i ett femtontal länder. 
Enda undantagen är Finland och Storbritannien. Exportinkomsterna 
utgör än så länge bara en tiondel av den totala försäljningen.354  

2005 allierade sig Probi med världens största  mejeriföretag, 
Danone, som har en omsättning på 13,5 miljarder EURO och 
försäljning i 120 länder. Företaget säljer en egen probiotisk produkt, 
Actimel, i ett tjugotal länder.  Danone har utvecklat en produktlösning 
innehållande Probis bakterier men hittills inte lanserat någon 
produkt.355  

I fallstudien finns det en spänning mellan å ena sidan forskarna 
som har de naturvetenskapliga kunskaperna och bakterierna på sin 
sida (och inte minst patenten på dessa bakterier och hur de 
produceras), och å andra sidan de andra aktörerna med pengar. Hur 
skaffa de nödvändiga finansiella medlen för att kunna gå vidare?, var 
ett av de första problemen som Probiforskarna fick brottas med. 
Figuren kan ses som en kedja av allianser mellan forskare/bakterier 
och finansiärer. Finansiärerna skiftar från forskningsråd till 
läkemedelsföretag och vidare till livsmedelsföretag men funktionen att 
tillföra ekonomiska medel är densamma. När Probi blivit företag 
tillkommer en väldigt viktig funktion hos de blivande allierade – 
                                                 
353 Jonsson, Stefan, 2001, 29. 
354 Probi AB, Årsredovisning 2000, 2001, 11. 
355 Probi, 050119, pressmeddelande; Probi, 2005, 4 & 9. 
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nämligen marknadsförmåga. Dessa företag måste kunna ha kraft att 
utveckla, marknadsföra och distribuera de nya produkterna där Probi-
bakterierna är aktiva ingredienser. I sin tur får dessa aktörer möjlighet 
att få tillgång till nya högteknologiska produkter på marknader (som 
både i läkemedels- och livsmedelsindustrins fall) är expansiva. Så på 
sätt och vis kan ”makt” i detta nätverk definieras som ”tillgång på en 
bristvara” – något som den andre inte har. 
 
Är maktfrågor viktiga? En i högsta grad relevant fråga kan det tyckas 
då livsmedelsproduktion ofta analyseras med ett perspektiv förankrat i 
den politiska ekonomin. 356  Maktfrågor är viktiga om vi diskuterar 
fördelningsfrågor. I den snabbt växande functional foodsektorn kan vi 
med rätta fråga oss vilka konsumenter som kommer att få del av dessa 
produkter som oftast är betydligt dyrare än vanliga livsmedel. Både 
ProViva och Valios hälsofil Gefilac kostar runt tjugo kronor per liter 
medan Norrmejeriers Verum hälsofil kostar några kronor mindre, för 
att nämna några exempel.357 Detta ska jämföras med priset på yoghurt 
och fil av standardtyp där priserna ligger avsevärt lägre.358 

Vi har diskuterat maktfrågor i konsumentledet men hur är det då i 
producentledet? Är sådana maktfrågor betydelsefulla för förståelsen 
av vår nätverksprocess? Går vi till Busch och Juskas studie av den 
kanadensiska rapsoljesektorn ser vi att marknadsnätverket förändrades 
genom maktförskjutningar inom rapsoljesektorn där kanadensiska 
aktörer huvudsakligen blev producenter av oförädlad raps medan 
japanska aktörer hamnade högre upp i kedjan och tog hand om 
förädlingen av produkter som olja och osiktat majs- och vetemjöl 
(”meal”). Den avgörande maktfrågan i en nätverksmodell handlar om 
positionering. Busch och Juska skriver: ”Who or what, by using 
policies, inventing new technologies, modifying and creating 
institutions, is able to position him/her/itself in a strategic position so 
as to provide for his/hers/its best interests?”359 

                                                 
356 Se exempelvis teoribildningen om livsmedelssystem som behandlas i kapitel 2. 
357 Pris ProViva och Gefilac: 20,90 respektive 21,60 (Gefilac kostar 10,80 för en halvliter). Egen iakttagelse i 
Metro på Folkungagatan, Stockholm, 011121. Pris på Verum hälsofil: 15:50, RIMI, Vårberg centrum 011103. 
358 Pris mild yoghurt 3%: 11:75 och filmjölk  7:90. Båda produkterna från Arla Foods, Konsum Östgötagatan, 
Stockholm, 020126. 
359 Busch, Lawrence och Juska, Arunas, 1997, 703 och citat på 701. 
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Min tolkning av modellen är att maktfrågor spelar roll för utgången av 
förändringsprocesserna och att det starkaste nätverket ”vinner”. Det är 
naturligtvis också en fråga om hur en sådan dront definieras. Där 
tycker jag Latours maktresonemang om förmågan att skapa centrum 
som kan agera över avstånd är viktigt när vi jämför maktskillnader i 
hans modell. I fallstudien är det forskarna på Probi och deras olika 
marknadsallierade som skapar ett centrum utifrån vilket deras nätverk 
agerar. Jag ser det också som en fråga om styrkan på de allierade som 
ingår i nätverken: Är de uthålliga? Tillför de viktiga saker som pengar, 
kunskap eller något helt nytt? Även i det följande kapitlet betraktar jag 
nätverkens styrka som avgörande för utgången av ett förlopp. 
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Kapitel 4: Hur etableras en naturvetenskaplig sanning? 
Gaiostriden under luppen.  
 
 
1. Inledning 
 
I kapitlet diskuterar jag hur naturvetenskapliga ”sanningar” etableras. 
Hur blir egentligen ett vetenskapligt påstående en ”sanning” och vilka 
mekanismer ligger bakom? Jag vill också lyfta fram hur 
naturvetenskaplig forskning praktiskt går till och undersöka om 
naturvetarnas arbetsmetoder på något avgörande sätt skiljer sig från 
samhällsvetarnas. Jag utgår från Latours teoretiska modell av hur 
vetenskapliga ”fakta” formas och Becks teori om risksamhället.360   
 
1995/96 utspelas en forskarstrid i mejerivärlden om den danska 
hälsofilen Gaio vars lansering på den svenska marknaden hastigt 
avbryts. Parter är svenska Arla och dess danska allierade MD Foods 
som står mot lilla sydsvenska mejeriföretaget Skånemejerier. Båda 
parterna omges av forskarnätverk som företräder olika vetenskapliga 
”sanningar”. I Danmark är Gaio en försäljningssuccé som säljs för 100 
miljoner om året men i Sverige uppstår problem så allvarliga att 
produkten dras tillbaka 24 timmar innan den ska fylla kyldiskarna i 
handeln.361 Vad är det som händer i Sverige och inte i Danmark? 
Varför stoppas den i Sverige när den fungerar lysande i Danmark? 
 
 
2. Metod och källor 
 
Forskarnätverken är en grundbult i Latours modell av formeringen av 
naturvetenskapliga fakta. Hur kan vi då anpassa Latours 
nätverksbaserade modell till mätbar empiri? Styrkan i nätverken av 
associerade forskare är avgörande för om ett påstående omvandlas till 
en svart låda eller blir obsolet. Därför har jag valt att i rapporten 

                                                 
360 Latour,1987.; Beck, 1998 & 1999. 
361 Hviid Møller, Tea & Klit, Lisa, ”Da Gaio gik på svensk grund”, opublicerad artikel.; MDs informationschef  
Peter Kjelstrup i Land 96-12, i: Probi, intern sammanställning av pressklipp över Gaio striden. Vi får anta att det 
rör sig om danska kronor men det framgår inte. 
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koncentrera mig på forskarnätverken och försöka mäta de inblandades 
tyngd som forskare genom att undersöka hur mycket de publicerat sig 
i vetenskapliga sammanhang. Ju fler vetenskapliga arbeten en forskare 
publicerat desto starkare namn räknar jag honom eller henne som. Ett 
något lättsinnigt sätt att mäta en forskares tyngd och kompetens kan 
tyckas. Samtidigt är det just detta kriterium som används inom hela 
den akademiska världen vid tillsättning av tjänster och utdelning av 
forskningsmedel.  

Som källa använder jag mig av databasen MEDLINE som är 
tillgänglig via biblioteket vid Stockholms universitet.362 Libris är inte 
lämpligt att använda vid den här typen av sökningar eftersom 
naturvetare oftast publicerar sina forskningsresultat i internationella 
vetenskapliga tidskrifter och inte i bokform eller i svenska tidskrifter. 
Detta innebär att Libris oftast inte har tillräckliga uppgifter om vad en 
naturvetare har publicerat. Databasen MEDLINE från amerikanska 
National Library of Medicine är mer fruktbar. MEDLINE innehåller 
bibliografiska uppgifter från 3 900 biomedicinska vetenskapliga 
tidskrifter. Databasen innehåller ca nio miljoner elektroniska 
dokument daterade från 1966 och framåt. Ett problem är att de flesta 
dokumenten är antingen engelskspråkiga eller har engelska 
sammanfattningar. Artiklar på andra språk riskerar därför att falla 
utanför. Ett annat problem med MEDLINE är att vid en sökning på ett 
namn till exempel JL Fox kan det vara svårt eller omöjligt att avgöra 
om det är samma eller flera personer det rör sig om. Jag har 
konsekvent räknat samma namn som samma person. Det kan också 
vara svårt att avgöra den vetenskapliga tyngden på ett bidrag enbart 
med utgångspunkt från titel och vilken tidskrift den publicerats i.  

Vid sökning på term (till exempel: ”enterococcus faecium”) är en 
träff lika med en artikel. Vid sökning på olika författare (som till 
exempel: lundaforskarnas nätverk) ger en artikel flera träffar i det fall 
den har flera författare. Ta till exempel: Quednau M., Ahrné S., 
Petersson A.C. & Molin, G., Antibioticresistant strains of 
Enterococcus isolated from Swedish and Danish retailed chicken and 
pork. Journal of Applied Microbiology 84, 1998. Eftersom artikeln har 

                                                 
362 Hemsida MEDLINE: medline.cos.com. 
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fyra författare så ger det träff varje gång vi söker separat på en av 
delförfattarna.  

Ett problem är vilken vikt de olika träffarna har. Är alla träffar 
värda lika mycket? En artikel som är publicerad i en erkänd 
vetenskaplig tidskrift med gängse referee-förfarande har större tyngd 
än en artikel i ett nyhetsbrev. Här finns det ett problem eftersom jag 
inte kontrollerar vilka tidskrifter som verkligen har referee-förfarande 
eller motsvarande. När jag undersöker förankringen i det 
internationella forskarsamhället uppstår liknande problem. Se 
diskussion i bilaga 2 längst bak.  

MEDLINE innehåller inte alla för mig relevanta referenser. 
Lundaforskarna refererar exempelvis till artiklar i ASM News (som är 
ett nyhetsbrev för American Society of Microbiology) och till 
tidskriften Microbial Ecology in Health and Diseases.363 I det första 
fallet finns inte ASM News i databasen och i det andra finns 
tidskriften men inte den åberopade artikeln. 
 
För att bilda mig en uppfattning om metodens tillförlitlighet har jag 
gjort en enkel undersökning där jag jämför rangordningen från 
MEDLINE med resultaten från en annan databas: International 
Science Index (ISI) som också den finns tillgänglig via biblioteket vid 
Stockholms universitet.364 Metodprövningen redovisas i detalj i bilaga 
3. Libris är databasvärd för Science Citation Index – Expanded (SCI-
E)  som produceras av Institute for Scientific Information (ISI) vilket 
ger den akademisk trovärdighet. Databasen SCI-E täcker flera 
tidskrifter över flera vetenskapsområden (till exempel fanns både Fox, 
1999 och Holzman, 1998) än MEDLINE och ger också uppgifter om 
hur ofta en forskare citeras och i vilka artiklar. Jag kan dessutom få 
fram uppgifter om forskarnas akademiska grad och var de verkar. 

Jämför vi antal publicerade artiklar i MEDLINE respektive SCI-E 
så får vi grovt samma rankning i de båda databaserna även om 
lundaforskarna ges större tyngd i SCI-E. Utgår vi i stället från hur ofta 
forskaren blir citerad (SCI-E) och ställer det mot resultaten i 
MEDLINE så händer inget uppseendeväckande. Rangordning efter 
                                                 
363 Referenserna Fox, J.L., 1999 och Holzman, D., 1998.; Midvedt, T, 1998. 
364 Dåvarande hemsida ISI: isi.portal01.isiknowledge.com. Sedan publiceringen av min licentiatuppsats 2002 har 
ISI bytt address till: thomsonisi.com.  
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SCI-E stärker i stort sett min metod genom att den i stort sett följer 
rangordningen efter antal träffar i MEDLINE. Det enda mer 
anmärkningsvärda är att lundaforskarna Molin & Ahrné båda flyttas 
tre steg uppåt i SCI-E (från sjunde till fjärde plats respektive från 
trettonde till tionde). 

Resultaten från metodprövningen stöder alltså min metods relevans. 
Metoden ger en indikation av inblandade forskares vetenskapliga 
tyngd. Men detta hindrar naturligtvis inte att den kan slå fel vid 
bedömning av en forskares betydelse i en specifik vetenskaplig dispyt. 
 
Huvudkällan till beskrivningen av själva händelseförloppet som 
gjorde att Gaio stoppades är en opublicerad artikel skriven av 
journalisteleverna Tea Hviid Møller och Lisa Klit.365 Det är okänt om 
den senare publicerades i någon mindre tidning. Eftersom de blivande 
journalisterna intervjuade flera svenska nyckelpersoner däribland min 
bror Göran Molin så har jag fått tillgång till artikeln i opublicerat 
skick. Historiken vilar således på ett bräckligt källmaterial men 
eftersom händelseförloppet delvis beskrivs i branschtidningen 
Livsmedelsteknik och i Livsmedelsverkets tidskrift Vår Föda samt att 
historiken i första hand ska ge en bakgrund till den empiriska 
undersökning jag genomför av olika forskarnätverks styrka så 
bedömer jag ändå artikeln som möjlig att använda som källmaterial.366 
 
 
3. Är enterokocker bra eller dåliga? Gaiostriden i 
backspegeln. 
 
Gaio är en hälsoyoghurt som sålts i Danmark sedan 1993 först av MD 
Foods och sedan av det fusionerade europeiska stormejeriet Arla 
Foods.367 1997 blev Gaio den största yoghurten i Danmark och 1998 
beräknades varumärket vara värt 180 miljoner svenska kronor.368  

                                                 
365 Hviid Møller & Klit, ”Da Gaio gik på svensk grund”, opublicerad artikel. 
366 Blomé, Livsmedelsteknik, 4/1996, 33 respektive Persson, Livsmedelsteknik, 5/96, 34-35.; Lindgren, Vår Föda, 
4/1996, 38. 
367 Arlafoods.dk, ”produkter – GAIO”, 000831.; Arlafoods sedan år 2000. 
368 Största yoghurten: New Nutrition Business, 010716a, ”MD Foods launches new probiotic, Gaio spread gets 
national roll-out in Sweden”, new-nutrition.com.; Varumärkets värde: Heasman & Mellentin, 2001, 223. 
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Gaio marknadsförs som ett functional food som kan sänka 
kolesterolhalten i blodet och innehåller en blandning av olika 
yoghurtkulturer, det vill säga mjölksyrebakterier, under namnet 
CAUSIDO ®. 369   Causido innehåller en stam av Enterococcous 
faecium och två stammar av Streptococcus termophilus. 370  Den 
bakterie som forskarna kommer att tvista om huruvida den är skadlig, 
ofarlig eller rentav nyttig är Enterocoocus faecium. Enterokocker är 
ett bakteriesläkte som förekommer i tarmen hos både människa och 
många djur. Arten Enterococcus faecalis kan orsaka 
urinvägsinfektion, blodförgiftning (sepsis) och inflammation i 
hjärtklaffarna. 371   I vilken utsträckning E. faecium förekommer 
naturligt i människans tarm debatterades under Gaiostriden. Ett 
representativt påstående för den danska ståndpunkten är att 
enterokocker är en naturlig del av människans tarmsystem.372  Den 
svenska sidan visar inte samma enade front som danskarna men 
representativt för Gaio-motståndarna är påståendet att Enterococcus 
faecium normalt inte förekommer i särskilt stor utsträckning i tarmen 
och att det finns risk för att bakterien bär och sprider 
antibiotikaresistens.373  
 
Enligt dåvarande koncernchefen på Arla, Åke Modig, hade patentet 
godkänts över hela världen och det låg över 20 år av forskning 
bakom.374 Gaio bygger på forskning gjord i Kiev av gerontologer och 
mikrobiologer där forskarna isolerade bakterier från tarmen på gamla 
friska människor från ett område i Kaukasus som länge varit känt för 
kombinationen hög medelålder och yoghurtkonsumtion. Sedan 
vidareutvecklades resultaten på MD Foods forskningscentrum i 
Brabrand (Århus).375 När produkten skulle säljas i Sverige reagerade 
                                                 
369 Forbrugerstyrelsen, Råd & Resultater, nr 3, april 1996. 
370 Richelsen et al, 1993, ”Kolesterolsaenkende effekt af et nyt surmaelksprodukt hos raske 44-årige danske 
maend”, Ugeskrift for laeger, 38, 3015-3019. 
371 Nationalencyklopedin, 001027a. 
372 Jørgen Schlundt, Levnedsmiddelstyrelsen i Politiken 960318 citerat i Probi, intern sammanställning av 
pressklipp över Gaio striden. 
373 Ahrné et al, 1996, 42. 
374 Åke Modig, koncernchef Arla i Land 96-12 citerad i Probi, intern sammanställning av pressklipp över Gaio 
striden.; Detta verkar en smula överdrivet av Modig då kostnaderna för att ta patent i olika länder är höga och 
den som ansöker måste skicka ny ansökan för varje land man önskar att patentet ska gälla. Med undantag för EU 
där man kan söka ett övergripande sk ”EU-patent”. Vidare finns det delar av världen där man normalt inte söker 
patent eftersom patentlagarna ej efterföljs. 
375 Richelsen et al, 1993, 3015-3019. 
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svenska forskare över att den verksamma bakteriekulturen i hälsofilen 
var av typen enterokocker.376 Märkligt nog med tanke på den starka 
reaktionen i Danmark var de svenska forskarnas åsikter inte unika 
utan förefaller förankrade i internationell forskning.377 
 
Gaio var tänkt att spridas i södra Sverige av Skånemejerier.378 Det är 
inte ovanligt att mejerierna säljer varandras produkter. Ett exempel är 
hälsodrycken ProViva som är Skånemejeriers produkt men som också 
säljs av andra regionala mejerier. Fyra månader innan Gaio skulle 
börja säljas i Sverige får Kenneth Andersson, forskningschef på 
Skånemejerier, reda på att produkten innehåller enterokocker. 
Eftersom Andersson kände till internationell forskning som varnade 
för denna typ av bakterie blev han orolig och konsulterade 
mikrobiologerna Göran Molin och Siv Ahrné vid Lunds universitet.379 
Molin och Ahrné var också delägare i bioteknikföretaget Probi AB 
som var nära lierat med Skånemejerier.380 Enligt Kenneth Andersson 
fungerade Probi i praktiken som Skånemejeriers forskningsavdelning 
för probiotika. 381  Forskarna på Probi isolerade bakterierna från 
Gaioprodukten och konstaterade att den stam av Enterococcus 
faecium som finns i Gaio liknar de stammar som kan utveckla 
antibiotikaresistens.382  
 
Samtidigt redovisade Molin och Ahrné ett tvåårigt forskningsprojekt 
om enterokocker i svenskt respektive danskt griskött och kyckling i en 
artikel i facktidskriften Livsmedelsteknik. Slutsatsen var att 
enterokocker i både griskött och kyckling från Sverige och Danmark 
ofta innehåller gener för antibiotikaresistens. Forskarna befarade 

                                                 
376 Hviid Møller & Klit, ”Da Gaio gik på svensk grund”, opublicerad artikel. 
377 Vid sökning i databasen MEDLINE på termen ”Enterococcus faecium” erhålls till exempel 1 201 träffar 
(Sökning i MEDLINE 010215 på termen ”Enterococcus faecium” i titel  - täckande perioden 1966 och framåt). 
Över hälften av dessa rapporter och artiklar behandlar bakterien i samband med antibiotikaresistens mot den 
starkaste antibiotikan Vancomycin (En sökning på ”Enterococcus faecium AND vancomycin” ger 634 träffar). 
Vidare har de svenska forskarna senare gjort en ganska omfattande sammanställning av utländska referenser som 
stöder deras forskningsresultat (Molin & Ahrné, 000912, ”Referring to Enterococcus faecium in food”, 
opublicerat PM.). 
378 Skånemejerier är tillsammans med Arla Foods och Milko/NNP, som fusionerade år 2000, de tre största 
mejerierna. 
379 Hviid Møller & Klit, ”Da Gaio gik på svensk grund”, opublicerad artikel. 
380 Angående ägarförhållanden: Probi AB, Probi Årsredovisning 1999, 2000. 
381 Intervju Kenneth Andersson, 000427. 
382 Hviid Møller & Klit, ”Da Gaio gik på svensk grund”, opublicerad artikel. 
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också att ”om antibiotikaresistansen sprider sig bland enterokockerna 
på våra slemhinnor, kan dessa bilda en genpool, varifrån patogena 
bakterier kan förvärva antibiotikaresistans” och att det finns en risk för 
att resistenta stammar på djuren överförs via livsmedel till 
konsumenternas egen bakterieflora. 383   
 
Probis VD, Kaj Vareman, kontaktade en annan av Probis forskare 
professor Stig Bengmark som var på seminarium i USA och bad 
honom kontakta Arla för att redovisa sina synpunkter. Bengmark blev 
oroad, eftersom antibiotikaresistens är ett större problem i USA än i 
Europa,384 och ringde upp professor Carl Erik Nord vid Huddinge 
sjukhus.385 Han arrangerade ett möte mellan Skånemejerier/Probi på 
Arla i Stockholm och bad också Arla konsultera Carl Erik Nord vilket 
Arla inte gjorde. Nord blev också oroad speciellt i det fall att sjuka 
människor äter Gaio medan de får antibiotikabehandling. 386  Han 
ringde till Arlas forskningschef Ragne Fondén och redogör för sina 
synpunkter. På mötet med Arla deltar Kenneth Andersson från 
Skånemejerier samt Stig Bengmark och Siv Ahrné från Probi. Med på 
mötet finns två danska forskare, Jens K Möller, som skrivet en 
forskningsrapport om Gaio och Carsten Hansen som är en av de 
forskare som tagit fram Gaio.387 Mötet blir hetsigt men Arla backar 
inte från beslutet att släppa Gaio på marknaden. Tvärtom anser Arla 
och MD Foods att kritiken från Skånemejerier och Probiforskarna inte 
är väldokumenterad. Trots det beslutar de att kontakta alla svenska 
infektionskliniker och varna för konsumtion av Gaio i kombination 
med antibiotikabehandling. Detta föranleder Skånemejerier att säga 
upp distributionsavtalet med Arla. Om inte sjuka människor bör äta 
Gaio hur ska man då kunna övertyga friska personer om att de ska 
köpa Gaio, resonerar Kenneth Andersson. 388  När lundaforskarna 
informeras om detta kontaktar de professor Sven Lindgren på 

                                                 
383 Ahrné et al, 1996, 42. 
384 Se Burman, Smittskydd, 1996, 34. 
385 Nord är professor i mikrobiologi vid Huddinge sjukhus. 
386 Hviid Møller & Klit, ”Da Gaio gik på svensk grund”, opublicerad artikel. 
387 Møller, 950420, ”Report on Enterococcus faecium in the cultured milk produkt GAIO”, opublicerad rapport. 
MD beställde rapporten inför Gaios lansering i England. Hansen är troligen en av de forskare som utvecklade de 
ukrainska forskarnas bakterieblandning CAUSIDO till den färdiga produkten Gaio på MD Foods 
forskningsenhet i Brabrand (Richelsen et al, 1993,  3016). 
388 Hviid Møller & Klit, ”Da Gaio gik på svensk grund”, opublicerad artikel. 
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Livsmedelsverket vilket resulterar i att även Smittskyddsinstitutet 
kopplas in.389 Göran Molin blir uppringd av en journalist som varit på 
presskonferens hos Arla om Gaio och vill ställa några frågor eftersom 
han läst artikeln i Livsmedelsteknik. 390  Journalisten heter Tobias 
Regnell, är frilans, och skriver en nyhetshistoria som kommer att 
publiceras över hela Sverige. Molin talar med Regnell om sina 
farhågor och hänvisar honom vidare till andra forskare. Regnell ringer 
upp både Carl Erik Nord och Ragne Fondén.  
 
Gaio ska släppas i Sverige den 18 mars. Den 16 mars kontaktar Carl 
Erik Nord Arlas koncerndirektör Åke Modig. Arlas ledningsgrupp 
håller krismöte söndag 17 mars klockan åtta på morgonen – ett dygn 
innan produkten ska finnas i kyldiskarna. Samma dag har Svenska 
Dagbladet en stor artikel av Tobias Regnell med rubriken ”Arlas nya 
yoghurt kan göra bakterier resistenta”. På krismötet den 17 mars 
beslutar Arla att stoppa Gaiolanseringen.391  

Beslutet att stoppa Gaio orsakar en storm på ledarsidorna i danska 
tidningar.392 Tidningarna skjuter in sig på Göran Molin eftersom han i 
egenskap av delägare i Probi har en dubbelroll och hans agerande 
betraktas som styrt av egna ekonomiska intressen. Molin och Ahrné 
äger tillsammans 12% av aktiekapitalet i Probi.393 Berlingske Tidende 
skriver på ledarplats att ”Indtil videre må den svenske reaktion ses 
som en handelshindring; en simpel angst for en udenlandsk produkt, 
der kan tage marknadsandele fra svenska producenter av yoghurt.” 
Dagbladet Börsen var ännu grövre: ”I Lund må der sidde en forsker 
med røde ører, fordi han har brugt sin faglige kompetence til att 
stemple et dansk yoghurt-produkt som livsfarligt udan att gøre 
opmaerksam på, at han har økonomiske interesser i et konkurrerande 
produkt.”394 Danska forskare och myndigheter deltar också i debatten 
och försvarar Gaio. 

                                                 
389 Smittskyddsinstitutets syn sammanfattas i en artikel av Lars Burman i tidskriften Smittskydd. Burman lägger 
sig nära lundaforskarna när han kopplar samman spridningen av antibiotikaresistens med förekomsten av E. 
faecium i livsmedel. 
390 Hviid Møller & Klit, ”Da Gaio gik på svensk grund”, opublicerad artikel. 
391 Hviid Møller & Klit, ”Da Gaio gik på svensk grund”, opublicerad artikel. 
392 Till exempel ledare i Dagbladet Børsen, Jyllands-Posten, Politiken, Berlingske Tidende, Det fri Aktuelt och 
Århus Stiftstidende (Mejeribrugets uge-nyt, 960323, pressammanställning). 
393 Enligt ställningen per 991231. Probi AB, 2000, Probi Årsredovisning 1999, 15. 
394 Mejeribrugets uge-nyt, 960323, pressammanställning. 
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Även i England hade problem uppstått när Gaio introducerades 1995 
med buller och bång med stöd av en marknadsföringsbudget på 5,7 
millioner amerikanska dollar. 395  The Food Commission som är en 
inflytelserik konsumentorganisation anmäler Gaio till myndigheterna 
(Advertising Standards Authority ASA). ASA kritiserar Gaios 
marknadsföring för alltför långtgående hälsopåståenden. De sänkta 
kolesterolhalterna anses inte tillräckligt bevisade och skillnaden 
gentemot andra yoghurtmärken anses oklara. 396  Försäljningen går 
dåligt och två år senare dras produkten tillbaka.397 
 
I botten på Gaiostriden hittar vi två forskarnätverk i konflikt: ”Gaio är 
nyttig” kontra ”Gaio är farlig”. Forskarna är omgivna av sina 
företagsallierade MD/Arla respektive Skånemejerier. Men också 
myndigheterna i de båda länderna är inblandade. Gaio försvaras av 
representanter för den danska statsapparaten och Lundaforskarna får 
stöd från representanter för den svenska. Staten griper in när riskerna 
ska fördelas: Vem ska ta risken, danska mjölkbönder eller svenska 
konsumenter? Det är fråga om stora pengar då hälsoprodukter som 
Gaio tillhör en av livsmedelsindustrins stora tillväxtmarknader.  
 
 
4. Från black box till påstående: Enterokocker i livsmedel 
bör undvikas. Lundaforskarnas PM. 
 
I inledningen talade jag om att jag ville försöka sprida ljus över hur 
naturvetenskaplig forskning praktiskt går till och undersöka om 
naturvetarnas arbetsmetoder på något avgörande sätt skiljer sig från 
samhällsvetarnas. Idealbilden (läs fördomen) brukar vara att 
naturvetenskaplig forskning skiljer sig från samhällsvetenskaperna 
genom att naturvetarna har möjlighet att kontrollera sina hypoteser i 
laboratoriet under strängt reglerade former. Vilket skulle medföra att 
forskningsresultaten blev mer objektivt ”sanna”. Detta till skillnad 

                                                 
395 Heasman & Mellentin, 2001, 223. 
396 Heasman & Mellentin, 2001, 118. 
397 Halskov & Vølver, Politiken, 970107.; New Nutrition Business, 010716b, ”New foods, new 
communications”.; Heasman & Mellentin, 2001, 224. 
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från samhällsvetare och humanister vilkas resultat enligt denna typ av 
resonemang skulle vara mindre säkra.  
 
När vi tillämpar Latour behöver vi en ingång i en text som redan är en 
etablerad svart låda för att sedan söka oss tillbaka i tiden när denna 
”sanning” var omtvistad. Jag börjar den tredje juni 1999 i ett kortfattat 
PM med titeln ”Apropå Enterococcus faecium i livsmedel” skrivet av 
de svenska mikrobiologerna, Göran Molin och Siv Ahrné. 398 
Författarna söker etablera påståendet att ”halten Enterococcus faecium 
bör hållas så låg som möjligt i livsmedel i allmänhet, men speciellt i 
livsmedel som skall konsumeras av personer med nedsatt 
immunförsvar, personer som vårdas på sjukhus och personer som får 
antibiotika.”399 Innehållet ska här analyseras utifrån Latours modell 
och har sin bakgrund i Gaiostriden som beskrivits utförligt i avsnitt 
tre. PM:et är en kritik av den grupp danska forskare som försvarade 
hälsofilen med argumenten att den inte alls spred antibiotikaresistens 
och att den dessutom sänkte kolesterolvärdena i blodet. 
 
Molin och Ahrné skriver sitt PM som representanter för ”Laboratoriet 
för livsmedelshygien vid Avd. för livsmedelsteknologi, Lunds 
universitet”. De är alltså inga löshästar utan kan knyta sina namn till 
en forskningsavdelning vid ett etablerat universitet. Vidare anger de 
sina finansiella allierade: forskargruppen (ordvalet antyder att de är 
fler forskare än artikelförfattarna själva och därmed sitter på ännu 
större kompetens och styrka) ”finansieras av forskningsrådsanslag och 
industridonationer”. De räknar också upp sina allierade från industrin 
nämligen forskningsföretaget Probi AB (för det minsta företaget anges 
bolagsformen), Skånemejerier, Norske Meierier, Arla, Elopak och 
Tetra Pak. Troligen för att gardera sig mot anklagelser om 
intressekonflikt anges att Göran Molin har en styrelsepost i Probi.400 
 
Själva texten börjar med att forskarna hänvisar till vad Latour skulle 
kalla en svart låda nämligen att ”ökningen av antibiotikaresistenta 

                                                 
398 Molin & Ahrné, 990603, ”Apropå Enterococcus faecium i livsmedel”, opublicerat PM, Laboratoriet för 
livsmedelshygien vid Avd, för livsmedelsteknologi, Lunds universitet. 
399 Molin & Ahrné, 990603, ”Apropå Enterococcus faecium i livsmedel”, opublicerat PM, slutsats, 2. 
400 Molin & Ahrné, 990603, ”Apropå Enterococcus faecium i livsmedel”, opublicerat PM, 1. 
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patogena (sjukdomsframkallande) bakteriestammar är ett stort, 
ständigt ökande medicinskt problem i Europa (liksom i hela 
världen)”. 401  Som referenser anges Fox 1999, Holzman 1998 och 
Midtvedt 1998.402 Varför just dessa? Vilken vetenskaplig tyngd kan de 
tänkas ha? J.L. Fox står som författare till en artikel i ASM News 
”Senators ponder antibiotic resistance problem” i referenslistan på 
lundaforskarnas PM.403  En sökning i Libris ger information om att 
ASM News är ett nyhetsbrev för ”American society for microbiology” 
och att den finns vid ett antal universitetsbibliotek, däremot får vi 
ingen detaljinformation om olika artiklar.404 En sökning i databasen 
MEDLINE på J.L. Fox för perioden 1966 och framåt är mer fruktbar 
med 403 träffar varav ca två tredjedelar är vetenskapliga artiklar inom 
medicinområdet (de resterande är översikter och populärvetenskapliga 
artiklar). 405  Ingen av träffarna täcker artikeln i ASM News som 
tydligen inte ingår i MEDLINE. Nästa referens D. Holzman skriver 
sin artikel ”Despite insights, antibiotic resistance patterns of 
enterococci and occurrence of vancomycin-resistant enterococci in 
raw minced beef and pork in Germany” i ett tidigare nummer av 
samma nyhetsbrev. En sökning i databasen ger 42 träffar varav endast 
en förefaller vetenskaplig (resten är nyhetsartiklar i olika 
vetenskapliga tidskrifter).406  Inte heller här är någon av träffarna på 
den artikel av Holzman i ASM News som lundaforskarna refererar till. 
Holzman verkar tydligen vara en svagare referens än Fox – i alla fall 
att döma av vad han publicerat under perioden. Den tredje referensen 
T. Midtvedt ”The microbial threat: The Copenhagen 
recommendation” visar sig vara en artikel i Microbial ecology in 
health and disease : [official journal of the Society for Intestinal 
Microbial Ecology and Disease (SIMED)]. Midtvedt har 268 träffar i 
MEDLINE – dock är ingen av dem den artikel som lundaforskarna 
                                                 
401 Molin & Ahrné, 990603, ”Apropå Enterococcus faecium i livsmedel”, opublicerat PM, 1. 
402 Fox, 1999, 130-31.; Holzman, 1998, 317-319.; Midtvedt, 1998, 65-67. 
403 Molin & Ahrné, 990603, ”Apropå Enterococcus faecium i livsmedel”, opublicerat PM. 
404 Sökning Libris, 010213. 
405 Detta är den uppskattning jag kan göra utifrån uppgifter om titel och var artikeln publicerats. Sökning i 
MEDLINE 010411. 
406 Artiklarna har titlar som ”Safe cigarette alternatives? Industry critics say ´not yet´ ” eller ”Tobacco abroad: 
infiltrating foreign markets” även om de är införda i tidskrifter som Environmental-Health-Perspectives, Journal 
of the National. Cancer Institute. Den enda träffen på Holzman som jag rubricerar som vetenskaplig är en artikel 
från 1967 med titeln ”Electrocardiographic changes of hyperkalemia simulating acute myocardi infarction. 
Report of  a case.”, införd i tidskriften Diseases of the Chest. Sökning MEDLINE, 010411. 
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refererar till. 407  Artiklarna där behandlar immunologi och 
mikrobiologi med tonvikt på tarmflora varav en behandlar 
Lactobacillus plantarum som patenterats av Probi med underlag i 
forskning av bland andra Molin och Ahrné. Så Midtvedt förefaller 
vara en tung allierad att hänvisa till. Garanterna för den sk officiella 
sanningen är alltså två olika vetenskapliga sammanslutningar (ASM 
och SIMED) och tre forskare varav åtminstone två framstår som 
aktiva och betydelsefulla allierade (Fox och Midtvedt). 
 
Molin och Ahrné fortsätter med att hänvisa till ett forskningsprojekt 
som de deltagit i finansierat av Skogs- och jordbrukets forskningsråd 
(SJFR) under titeln ”Livsmedelsburna enterokocker som vektor för 
spridning av antibiotikaresistenskodade gener”. De använder ånyo en 
mäktig allierad: Forskningsrådet (SJFR). Alliansen med 
forskningsrådet har också de facto stärkt forskargruppens position 
genom att rådet finansierat deras forskningsprojekt! 
Molin och Ahrné fortsätter med att berätta att projektet resulterade i 
fyra vetenskapliga artiklar: 
• Monstein, H-J., Quednau, M., Samuelsson, A., Ahrné, S., Isaksson, 

B., & Jonasson, J., ”Divison of the genus Enterococcus into species 
groups using PCR-based molecular typing methods.”, 
Microbiology, 1998, 144:1171-1179. 

• Quednau M., Ahrné S., Petersson A.C. & Molin, G., 
“Antibioticresistant strains of Enterococcus isolated from Swedish 
and Danish retailed chicken and pork.”, Journal of Applied 
Microbiology, 1998, 84:1163-1170. 

• Quednau M., Ahrné S., Petersson A.C. & Molin, G., “Identification 
of clinically important species of Enterococcus within 1 day with 
Randomly Amplified Polymorphic DNA (RAPD).”, Current 
Microbiology, 1998, 36:332-336. 

• Quednau M., Ahrné S., Molin, G., “Genomic relationships between 
Enterococcus faecium strains from different sources and with 
different antibiotic resistance profiles evaluated by restriction 
endonuclease analysis of total chromosomal DNA using EcoRI and 

                                                 
407 Sökning i MEDLINE 010213. 
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PvuII.”, Applied and Environmental Microbiology, 1999, 65:1777-
1780.  

 
Hur pass auktoritativa är då forskarna och deras publikationer? En 
sökning i databasen MEDLINE på ”enterococcus faecium” ger 1 201 
träffar.408 Av dessa träffar har forskarlaget åtta träffar varav sju är två 
av artiklarna som producerades i projektet (Quednau et al, 1998a och 
Quednau et al, 1999).409 Med utgångspunkt av detta är det tydligt att 
de inte är ensamma om att forska och publicera om Enterococcus 
faecium.410  

Molin och Ahrné är forskare jag känner till genom mitt tidigare 
arbete med fallstudien om Probi i kapitel 3. Ahrne är docent och 
universitetslektor medan Molin är professor i livsmedelsteknologi vid 
Lunds universitet. Men vilka är de andra? Ett sätt att närmare 
undersöka forskarna är att gå in i databasen MEDLINE och söka 
träffar på deras namn för perioden som basen täcker, nämligen år 1966 
och framåt.  

 
Efter sökningen är forskarnas auktoritet kraftigt förstärkt. 
Sammantaget har de publicerat 367 artiklar varav Molin och Ahrné 
står för 82 stycken! Observera att inom naturvetenskaperna skrivs de 
flesta artiklar av flera författare så det förekommer överlappningar i 
siffran men spridningen på olika författare är stor. Den enda forskare 
som framstår som mer junior är Quednau som bara varit med på fem 
artiklar och i dessa artiklar har medförfattarna varit de olika 
medlemmarna i forskarlaget. Isaksson framstår som giganten med 131 
träffar inom nutrition, odontologi och medicin.  

 
 
 

                                                 
408 Sökning i MEDLINE, 010215. Sökningen avser perioden 1966 och framåt. Vid sökning på term (här: 
”enterococcus faecium”) är en träff lika med en artikel. Vid sökning på olika författare (som till exempel 
lundaforskarnas nätverk) ger en artikel flera träffar i det fall den har flera författare. 
409 De två artiklarna är: Quednau et al, 1998a, 1163-1170.; Quednau et al, 1999, 1777-1780. (De sju träffarna 
som avser projektartiklarna räknas som Ahrne x 2, Molin x 2, Quednau x 2 och Petersson x 1.) 
410 Vilket knappast förvånar då enterokocker är ett betydelsefullt bakteriesläkte som kan orsaka allvarliga 
sjukdomar. 
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Tabellen nedan visar antalet träffar i MEDLINE under perioden 1966 
och framåt. 
 
Tabell 2. Träffar i MEDLINE 1966 och framåt  
 

Namn Träffar 
  
Ahrné S 21 
Isaksson B 131 
Jonasson J 49 
Molin G 61 
Monstein H.J. 53 
Quednau M 5 
Petersson A.C. 12 
Samuelsson A 35 
  
Summa: 367 
Källa: Sökning MEDLINE 010213.  
 
 
Så långt frågan om hur betydelsefulla, produktiva och därmed 
auktoritativa som forskarna är.  
 
Om vi återgår till forskarnas PM och de ovan refererade fyra 
originalartiklarna så är nästa fråga vilka forskningsresultat som 
producerades.411 De fyra ovan refererade originalartiklarna visar enligt 
Molin och Ahrné att: 
1. Enterococcus faecium ”bestyckade med gener för olika typer av 

antibiotikaresistens finns i betydande mängder på kyckling– och 
griskött”.412  

2. ”Antibiotikaresistenta stammar av Enterococcus faecium kan 
relativt lätt smitta ner stammar av Enterococcus faecium som 
saknar resistensgener”. 413  (Påstående nr 2 underbyggs inte med 

                                                 
411 Molin & Ahrné, 990603, ”Apropå Enterococcus faecium i livsmedel”, opublicerat PM. 
412 Molin & Ahrné, 990603, ”Apropå Enterococcus faecium i livsmedel”, opublicerat PM, 1. 
413 Molin & Ahrné, 990603, ”Apropå Enterococcus faecium i livsmedel”, opublicerat PM, 1. 
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någon av de ovan refererade vetenskapliga artiklarna utan har en 
svagare källa nämligen ett laboratorieprotokoll skrivit av Ahrné där 
resultaten bara delvis publicerats.414  

3. ”Det finns inga generella, kromosomala skillnader mellan stammar 
av Enterococcus faecium som isolerats från friska människor och 
de stammar som orsakar infektioner på sjukhus.” 415 

4. ”Antibiotikaresistensgivande gener kan finnas i vilka undergrupper 
som helst av arten Enterococcus faecium.” 416 

 
Till sina forskningsresultat kopplar forskarna tre etablerade 
vetenskapliga sanningar för att göra sin slutsats starkare. Dessa tre 
svarta boxar är: 
• Enterococcus faecium ”orsakar ofta infektioner på sjukhus”. 

Hänvisning till sju nya referenser.417  
• Enterococcus faecium ”förvärvar mycket lätt antibiotikaresistens”. 

Hänvisning till 12 referenser varav sex är samma som de till svarta 
lådan i punkten ovan.418 Här kommer alltså författarna med nytt 
artilleri i form av nya referenser. Observera också att Molin och 
Ahrné när de redovisar sina forskningsresultat har en svagare 
formulering vad gäller förvärv av antibiotikaresistens. 
Lundaforskarna använder termen ”relativt lätt” medan den svarta 
lådan använder termen ”mycket lätt”. 

• ”Antibiotikaresistenta stammar av Enterococcus faecium kan sprida 
resistensgener till antibiotikakänsliga stammar av Enterococcus 
faecium” och ”det finns risk för att de även kan sprida generna 
vidare till andra mottagliga bakterietyper”. Hänvisning till sju 
referenser varav en är ny. 419   Även här är den etablerade 
vetenskapliga sanningen hårdare än forskarnas resultat – enligt den 
svarta lådan är det en möjlighet att antibiotikaresistens smittar till 
andra bakterietyper medan lundaforskarna talar om nedsmittning 
inom samma bakterietyp (Enterococcus faecium).  

                                                 
414 Ahrné, Siv, 1998, ”Överföring och överföringsfrekvenser av vancomycinresistensgener mellan stammar av 
Enterococcus faecium. Laboratorieprotokoll”, opublicerat PM. 
415 Molin & Ahrné, 990603, ”Apropå Enterococcus faecium i livsmedel”, opublicerat PM, 1. 
416 Molin & Ahrné, 990603, ”Apropå Enterococcus faecium i livsmedel”, opublicerat PM, 1. 
417 Molin & Ahrné, 990603, ”Apropå Enterococcus faecium i livsmedel”, opublicerat PM, 2. 
418 Molin & Ahrné, 990603, ”Apropå Enterococcus faecium i livsmedel”, opublicerat PM, 2. 
419 Molin & Ahrné, 990603, ”Apropå Enterococcus faecium i livsmedel”, opublicerat PM, 2. 



 123

 
Till frågan om det stärker eller försvagar Molins och Ahrnés tes att 
deras referenser är mer långtgående anser jag att det snarast stärker 
dess auktoritet. Om referenserna går längre än forskarlagets belagda 
forskningsresultat har de en starkare position än om förhållandet varit 
det motsatta genom att forskarna framstår som ”försiktiga” och 
därigenom mer trovärdiga.  

Det som är nytt i lundaforskarnas resultat är kopplingen de gör 
mellan olika etablerade delfakta när de påstår att halten av bakterien 
E. faecium bör hållas låg i livsmedel eftersom det finns risk att den 
sprider antibiotikaresistens.420 Nytt är också deras empiriska resultat 
där de finner alarmerande höga utslag för antibiotikaresistens i svenskt 
respektive danskt fläsk och kycklingkött.421 Dessa resultat kommer jag 
att diskutera närmare i avsnitt 7. 
 
Texten har nu fört oss från inledningens presentation av 
allianspartners och forskargrupp via forskningsprojektets resultat och 
vidare genom en koppling till referensernas allmänt accepterade 
”sanningar” fram till slutsatsen som nämndes i början: 
”halten Enterococcus faecium bör hållas så låg som möjligt i 
livsmedel i allmänhet, men speciellt i livsmedel som skall konsumeras 
av personer med nedsatt immunförsvar, personer som vårdas på 
sjukhus och personer som får antibiotika.”422  
 
För att ytterligare slå in spiken i kistan så avslutas det korta PMet med 
en liten ruta som beskriver hur antibiotikaresistens brukar överföras. 
Överföringen sägs ske genom så kallade ”konjugativa plasmider” 
vilket inte gör saken tydligare för en oinvigd samhällsvetare. 
Konsulterar vi Nationalencyklopedins nätupplaga får vi veta att 
konjugation är en ”överföring av DNA mellan en givarbakterie och en 
mottagarbakterie vilka är i fysisk kontakt med varandra”.423 Plasmider 
är en slags DNA-segment som ligger utanför kromosomerna och som 
bland annat finns i bakterier. Konjugativa plasmider är en typ av 

                                                 
420 Molin & Ahrné, 990603, ”Apropå Enterococcus faecium i livsmedel”, opublicerat PM, 2. 
421 Quednau et al,  1998a, 1163-1170. För en enkel och preliminär  sammanfattning se Ahrné et al, 1996. 
422 Molin & Ahrné, 990603, ”Apropå Enterococcus faecium i livsmedel”, opublicerat PM, slutsats, 2. 
423 Nationalencyklopedin, 010118.  
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plasmider som styr sin egen överföring till nya värdbakterier. Varför 
är det viktigt att begrava sig i sådana här teknikaliteter? Jo, överföring 
med hjälp av konjugativa plasmider är ett effektivt sätt för bakterien 
att sprida antibiotikaresistens i miljöer där det finns antibiotika. 
Medan det i kromosomen endast finns en resistensgen så kan det i 
plasmiderna finnas hundratals kopior.424  Finns det antibiotika i miljön 
så överlever de bakterier som kan motstå det giftet – det vill säga de 
som är resistenta. För att kunna utveckla resistens så måste det finnas 
resistensgener. Ju fler sådana gener desto större chans för bakterien att 
kunna utveckla resistens.  

Slutligen anges i faktarutan med två referenser att nivåerna 
enterokocker hos många människor är låga eller obefintliga. Detta är 
ett offensivt påstående som skiljer lundaforskarna från deras 
meningsmotståndare. Vad författarna vill skjuta i sank här är 
argumentet att bakterietypen förekommer naturligt hos människor och 
därför inte är farlig.  
 
Som vi kommer att se längre fram är båda sidorna eniga om att det 
inom bakteriegruppen enterokocker har påvisats bakteriesorter som är 
resistenta mot antibiotika. De båda forskarlägren är oeniga om i vilken 
utsträckning människan har dessa bakterier naturligt i tarmen. 
Danskarna anser att de finns naturligt i relativt riklig mängd medan 
lundaforskarna anser att de förekommer mera sparsamt. I 
förlängningen ligger risken för att antibiotikaresistensen ska sprida sig 
bland dessa bakterier på våra slemhinnor och att de bildar en genpool 
där farligare bakterier som stafylokocker kan förvärva motståndskraft 
mot antibiotika. Vilket i sin tur riskerar att leda oss tillbaka till den 
preantibiotiska tiden då människor dog i vad vi idag vant oss vid att 
betrakta som relativt triviala sjukdomar.  
 
Vilka är då de motståndare som Ahrné och Molin argumenterar emot i 
sitt PM? Vi ska nu undersöka pressdebatten som följde på 
indragningen av Gaio och i nästa avsnitt ska vi granska den danska 
forskningen.  
 
                                                 
424 Ahrné et al, 1996.  
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5. Enterokockerna i Gaio är ofarliga. Danska forskare och 
myndigheters ståndpunkt i pressdebatten. 
 
Danska forskare och myndigheter reagerade på indragningen av Gaio 
och försvarade produkten i pressdebatten som följde. De hävdade att: 
”Der er en teoretisk mulighed for, at alla bakterier kan blive resistenta. 
Men bakterien i Gaio er det ike” (Jørgen Schlundt, sektionschef 
mikrobiologi, Levnedsmiddelstyrelsen); ”Denne kultur er 
velundersøgt. Og den dør, hvis den kommer i berøring med det 
antibiotikum, vancomycin, som er vigtigt i bekaempelsen af resistente 
bakterier” (Niels Frimodt-Møller, överläkare Statens Seruminstitut); 
”Det er svaert at få øje på hvad problemet skulle vaere, og det virker 
meget taenkt. Men hvis de kan fremvise noget videnskabelig 
dokumentation, så er der da interessant.” (Henrik Wegener, Statens 
Veterinaere Serumlaboratorium).425 De danska forskarnas ståndpunkt 
var att enterokockerna i Gaio är ofarliga - detta gäller de forskare som 
deltog i debatten som den framstår i klippsamlingen i Mejeribrugets 
uge-nyt, nr 12, 960323. Där hittar vi en mikrobiolog som är 
sektionschef på Levnedsmiddelstyrelsen, en överläkare på Statens 
Seruminstitut och en representant för Statens Veterinaere 
Serumlaboratorium. Tre representanter för berörda myndigheter varav 
Levnedsmiddelstyrelsen har ett direkt kontrolluppdrag att godkänna 
de mjölksyrakulturer som ska användas i livsmedel.426 Blandningen av 
mjölksyrabakterier som går under det registrerade varumärket 
CAUSIDO ® godkändes innan Gaio introducerades på den danska 
marknaden 1993. Myndigheternas position redovisas i en artikel i Råd 
& Resultater från Forbrugerstyrelsen (som ligger under danska 
näringsministeriet). Bakterierna är ofarliga eftersom 1) de förekommer 
naturligt i tarmen och kan dessutom ha en hälsoeffekt 2), alla bakterier 
kan bli antibiotikaresistenta men just den här speciella stammen av 
Enterococcus faecium är det inte 3), den danska kontrollen är bättre än 
den svenska 4), antbiotikaresistensproblemet ska mötas på det 
medicinska området.427  Detta leder oss till pudelns kärna som är att 
                                                 
425 Mejeribrugets uge-nyt, 960323, pressammanställning. 
426 Forbrugerstyrelsen, 1996, 24. 
427 Forbrugerstyrelsen, 1996, 24. 
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Enterococcus faecium inte bör förbjudas i livsmedel. Dessa 
påståenden underbyggs inte närmare i artikeln som har till uppgift att 
kort redovisa Levnedsmiddelstyrelsens ståndpunkt i Gaiofrågan och 
uppmana eventuella oroliga konsumenter till lugn. Gaio är även i 
fortsättningen ”sikkert at spise”.  

Levnedsmiddelstyrelsen stärker sin position genom att hänvisa till 
en allierad: Statens Veterinaere Serumlaboratorium. Sedan 1997 
sorterar de båda under samma myndighet då Levnedsmiddelstyrelsen 
slogs ihop med Veterinaerdirektoratet under namnet 
Fødevaredirektoratet 2004 bytte ämbetsverket namn till 
Fødevarestyrelsen och i samband med detta byttes också 
departement. 428  Statens Veterinaere Serumlaboratorium har också 
deltagit i debatten som redovisades i Mejeribrugets Uge-nyt (se ovan). 
Bland debattörerna finns även Bjørn Richelsen, överläkare vid Århus 
Länssjukhus. Richelsen hävdar att han i sin forskning inte funnit 
tecken på att ”den Enterococcus kultur som er i Gaio, er i stand til at 
vaere budbringer af resistente gener”. 429   Forskningen som han 
hänvisar till är troligen samma som han, redovisat i tre olika artiklar 
(två i internationella vetenskapliga tidskrifter och en i danska 
Ugeskrift for laeger ). 430   Övriga debattörer på forskarsidan som 
nämns i pressammanställningen är: Finn Trunk Black, professor i 
mikrobiologi vid Marselisborg hospital och Vibeke Rosdahl, 
sektoringenjör (mikrobiologi) vid Levnedsmiddelstyrelsen.431  

Danska forskare, företrädare för myndigheter och ledarskribenter 
i dagspressen är i stort sett eniga i sitt försvar av Gaio. Den speciella 
enterokockkultur som finns i Gaio är inte farlig, menar de.  
 
Latour beskriver i sin modell hur ett vetenskapligt påstående stärks 
genom att nätverk av allierade byggs. Både Gaioförsvarare och 
motståndare är del av sådana nätverk. Utgår vi från de vetenskapliga 
påståendena och betraktar de olika nätverken utifrån detta perspektiv 
så är forskarna de som först blir synliga. De skånska forskarnas 
                                                 
428 2/8 2004 överfördes Fødevaredirektoratet från ”Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri” till 
”Ministeriet for Familie- og Forbrugerangeliggender”(Foedevarestyrelsen, 051017, ”Årsrapport for 
Fødevarestyrelsen 2004”).  
429 Mejeribrugets uge-nyt, 960323, pressammanställning. 
430 Richelsen et al, 1993,  3015-3019; Richelsen et al, 1996, 811-5; Agerbaek et al, 1995, 346-52. 
431 Mejeribrugets uge-nyt, 960323, pressammanställning. 
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resultat och åsikter i sakfrågan syns vara mer förankrade i 
internationell forskning. En specifik omständighet är att de två mest 
aktiva forskarna, Göran Molin och Siv Ahrné, är stora aktieägare i 
Probi som tillsammans med Skånemejerier tillverkar en 
konkurrerande produkt, hälsodrycken ProViva. Detta har också 
använts som ett slagträ i debatten – en ledare nämnde ”handelshinder” 
(se avsnitt 7). Huruvida det verkligen är en konkurrerande produkt är 
tveksamt. ProVivas uppgift är att förbättra magens funktionssätt i 
första hand och stärka immunförsvaret i andra hand och Gaios är att 
sänka kolesterolhalten i blodet. Materialet om de danska forskarna och 
deras inbördes lojaliteter är knappare. Vi vet inte så mycket om de 
forskare som försvarar Gaio. Vi vet att Jens K Møller har gjort en 
uppdragsrapport åt MD och att Bjørn Richelsen fått forskning 
finansierad av samma företag.432 I avsnitt 6 kommer vi att granska det 
danska forskarlägret närmare. 
 
Den springande punkten i Gaiostriden är huruvida resistens kan 
smitta. Forskarna i båda lägren är eniga om att antibiotikaresistens är 
ett problem. Sedan finns det skillnader i synen på vilka medel som ska 
användas för att komma till rätta med resistensproblemet. Gaiolägret 
vill ”vare påpasselig med anvendelsen af antibiotika i 
sygdomsbehandlingen” medan motståndarna också vill minska 
antibiotikamängderna i livsmedel för att minska spridningen av 
antibiotikaresistens.433 Det finns också skillnader i synen på huruvida 
Enterococcus faecium - bortsett från följder av antibiotikaresistans – 
är nyttig, neutral eller onyttig att konsumera. Åsikterna spänner över 
hela spektrat från att enterokockerna har använts både i livsmedel och 
läkemedel mot turistdiarréer (Niels Frimodt-Møller, Statens 
Seruminstitut).434 Via att Enterococcus faecium är en naturlig del av 
                                                 
432 Till exempel det forskningsprojekt som redovisas i Agerbaek et al, 1995, 346-352. Vi vet också att Henrik 
Wegener från Statens Veterinaere Serumlaboratorium som försvarade Gaio i pressdebatten, tre år senare gjorde 
samma koppling som lundaforskarna när han presenterade forskningsresultat om antibiotikaresistans hos grisar 
och broilers som ett resultat av tillväxtmedlet avoparcin (Bager et al, 1999, 53-56). Samma tvärvändning gör en 
annan av debattdeltagarna, Niels Frimodt-Møller vid Statens Seruminstitut som hösten 2000 presenterar en 
undersökning om att antibiotikaresistenta enterokocker kan överföras från djur till människa via livsmedel, här 
mjölk (Anonym, Berlingske Tidende, 001030, sektion 1, 1). 
433 Forbrugerstyrelsen, 1996, 24; För Gaiomotståndarnas inställning se Ahrné et al, 1996, 42 samt Molin & 
Ahrné, 990603, ”Apropå Enterococcus faecium i livsmedel”, opublicerat PM. 
434 Niels Frimodt-Møller, Statens Seruminstitut, i Svenska Dagbladet 960319 citerad i Probi, intern 
sammanställning av pressklipp över Gaio striden. 
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människans tarmsystem och inte innehåller antibiotikaresistenta gener 
(Jörgen Schlundt, Levnedsmiddelstyrelsen). 435  Vidare till att det 
visserligen finns antibiotikaresistenta stammar men att de som finns i 
Gaio inte är det (Jørgen Christensen, produktgruppschef MD 
Foods)436. Till att slutligen hamna i det läger som anser att bakterien i 
görligaste mån inte bör förekomma i livsmedel och åtminstone inte 
konsumeras av personer med nedsatt immunförsvar (Göran Molin och 
Siv Ahrné).437 Ett av skälen till det senare är att det är bara ett slags 
antibiotika, vancomycin, som rår på elakartade stafylokocker. ”Om 
mördarbakterierna blir resistenta mot vancomycin ligger vi mycket illa 
till, den utvecklingen fruktas av hela forskarvärlden” (Carl Erik Nord, 
mikrobiolog Huddinge sjukhus) eftersom vi då är tillbaka i den 
preantibiotiska eran ”då varje bakterieinfektion kunde utvecklas till en 
allvarlig infektion” (Göran Molin, Mikael Quednau och Siv Ahrné). 
438 
 
De olika forskarlägrens kopplingar till sina företagsallierade är tydlig. 
I Gaiovännernas nätverk ingår de två stormejerierna MD Foods och 
Arla. 439  Arla och MD företräder under Gaiostriden en storskalig 
industriell jordbruksproduktion där antibiotikatillsats i fodret är en 
nödvändighet för intensiv produktion av fläsk- och kycklingkött. 
(Djuren packas helt enkelt så tätt att de blir sjuka om de inte äter 
antibiotika.) Skånemejerier och deras forskarallierade intar här en 
mera restriktiv position i antibiotikafrågan med farhågor om spridning 
av resistens via livsmedel. Under år 1996 då Gaiostriden utspelades 
användes fortfarande stora mängder antibiotika (106 ton) som 
tillväxtfrämjande medel i djurfoder i Danmark vilket förbjöds i 
Sverige redan 1985.440 Den danska konsumtionen av sådana medel 
stoppades 1997 och fasades ut under en tvåårsperiod för att officiellt 
                                                 
435 Jörgen Schlundt, Levnedsmiddelstyrelsen, i Politiken 960318 citerad i Probi, intern sammanställning av 
pressklipp över Gaio striden. 
436 Jørgen Christensen, produktgruppschef MD Foods, Århus, 960320, citerad i Probi, intern sammanställning av 
pressklipp över Gaio striden. 
437 Molin & Ahrné, 990603, ”Apropå Enterococcus faecium i livsmedel”, opublicerat PM. 
438 Första citatet: Carl Erik Nord, mikrobiolog Huddinge sjukhus, Eskilstuna-Kuriren, 960318, citerad i Probi, 
intern sammanställning av pressklipp över Gaio striden.; andra citatet: Ahrné et al, 1996, 42. 
439 Som år 2000 slogs samman till Arla Foods ett av Europas största mejeriföretag. 
440 Uppgift om 106 ton: Aarestrup, 2000a, tabell 2, sid 8.; Antibiotika i djurfoder för tillväxtfrämjande orsaker 
förbjöds i lag 1985. Antibiotika i djurfoder för tillväxtfrämjande orsaker förbjöds i lag 1985. Foderlagen SFS 
1985:295 trädde i kraft 1:a januari 1986. 
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försvinna år 2000. Däremot används det fortfarande betydande 
mängder antibiotika för medicinska ändamål inom dansk 
köttproduktion (under år 2000 användes 80 600 kg vilket var en 
ökning med 30% från 1999). 441  Det har också förekommit illegal 
användning i större skala. En av Danmarks största svinuppfödare har 
nyligen åtalats för olaglig användning av tetracyklin som 
tillväxtfrämjande medel.442  Att döma av uppgifter om en betydligt 
lägre antibiotikakonsumtion inom det svenska jordbruket, så ligger det 
nära till hands att anta att antibiotikaanvändningen åtminstone under 
konfliktperioden var en mer integrerad del av det danska jordbruket.443 
Detta skulle kunna förklara de danska forskarnas häftiga reaktion och 
varför spridningen av antibiotikaresistens i livsmedel verkar vara en 
hetare potatis i Danmark än i Sverige under denna period. 

I Latours modell kan vi vare sig använda oss av ”naturen” eller 
”samhället” som förklaring.444 ”Samhälle”, ”natur” och ”teknologi” 
existerar inte oberoende av varandra och är snarare ett resultat av de 
allianser som aktörerna i nätverken sluter. I Gaiofallet kan de olika 
produktionsparadigmen betraktas som en följd av hur ett påstående har 
förändrats längs nätverkskedjans skiftande allianser.445 I vårt fall har 
vad som innefattar ett ”lönsamt jordbruk” översatts på helt olika sätt: 
högintensivt jordbruk med antibiotika som viktig insatsvara kontra 
mer ekologisk produktion.   
 
 
6. Den danska forskningen.  
Enterokocker sänker kolesterolet.  
 
Tidigare har vi diskuterat danska forskare och myndigheters 
ställningstagande i pressdebatten som följde sedan Gaio stoppats i 
Sverige. Nu ska vi fördjupa oss ytterligare i materialet och studera 

                                                 
441 DANMAP 2000, 5, 9 & 13. 
442 Jönsson, 011116, Sydsvenska Dagbladet, A24. Eftersom antibiotikan inte skrivits ut av ansvarig veterinär 
befarar danska myndigheter att en svart marknad existerar. 
443 Uppgifter om svensk antibiotikakonsumtion: Tabell 5 i Aarestrup, 2000a, tabell 2, sid 10. Aarestrup bygger 
på uppgifter från Commission on Antimicrobial Feed Additives, 1997.; Jordbruksverkets informationsavdelning, 
(036-15 50 00), 010730. 
444 Latour, 1987, metodregel 3 och 4, sidan 258. 
445 Motsatsen skulle vara att använda de olika produktionsparadigmen som förklaring på de olika inriktningarna 
på det svenska respektive danska jordbruket. 
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några vetenskapliga texter från det danska lägret. Vi ska titta närmare 
på den rapport som MD beställde av Jens Møller inför Gaios 
introduktion på den engelska marknaden och några av Bjørn 
Richelsens artiklar i European Journal of Clinical Nutrition. Till sist 
ska vi diskutera de båda lägrens olika berättelser. 
 
Møllers rapport inför Englandslanseringen  
När Gaio skulle lanseras i England 1995 beställde MD Foods en 
vetenskaplig rapport för att utreda följderna av konsumera E. faecium 
i ett livsmedel - Gaio.446 Møllers rapport är ett nyckeldokument genom 
att det är den enda text som diskuterar E. faeciums eventuella negativa 
hälsoeffekter. Det är den rapporten som Arla använder som 
huvudargument för att lugna Skånemejerier när Gaio ska släppas i 
Sverige. 447 Det är också samme Møller som deltar i det möte som 
resulterar i att Skånemejerier hoppar av distributionsavtalet med Arla. 
De andra texterna från danskarna och deras allierade behandlar endast 
Gaios möjliga egenskaper som kolesterolsänkare.448  
 
Först sätter Møller spelplanen genom att definiera problemställningen. 
Problemet består i att utreda om bakterietypen E. faecium har några 
negativa bieffekter. Golvet lägger Møller i påståendet att människans 
naturliga mikroflora är en vanlig källa till infektion. Farhågor för 
spridning av antibiotikaresistens tonas ner. Sedan följer del A som 
diskuterar E. faeciums potential som sjukdomsframkallare och del B 
som behandlar sambandet mellan bakterien och spridningen av 
antibiotikaresistens. 
 
I A-delen lägger Møller stor vikt vid att E. faecalis är mer skadlig än 
E. faecium. Vidare hänvisar han med stöd av ej bilagda rapporter A 

                                                 
446 Møller, 950420,  ”Report on Enterococcus faecium in the cultured milk product Gaio.”, opublicerad rapport. 
Uppgiften om att rapporten beställdes till Englandslanseringen kommer från Hvid Møller & Klit, ”Da Gaio gik 
på svensk grund”, opublicerad artikel. Rapporten har varit omöjlig att uppbringa vare sig i MEDLINE, danska 
databasen Rubikon (rub.ruc.dk) eller direkt på hemsidan för Århus universitetssjukhus där författaren Jens K 
Møller är professor i klinisk mikrobiologi. Själv har jag fått rapporten av Göran Molin som i sin tur fått den av 
Kenneth Andersson på Skånemejerier. Jag har skrivit brev och skickat mail till Møller och bett om rapporten 
men inte fått något svar. 
447 Hviid Møller & Klit, ”Da Gaio gik på svensk grund”, opublicerad artikel. 
448 Richelsen et al, 1993, 3015-3019.;  
Richelsen et al, 1996, 811-5.; Agerbaek et al, 1995, 346-52.; Bertolami et al,  1999, 97-101. 
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och B till två kliniska tester utförda i Ukraina.449 Resultaten av dessa 
tester sägs vara att de E. faecium bakterier som finns i Gaio är av 
samma sort och stabila över tiden (vi kan följaktligen räkna med att 
bakterierna har samma egenskaper och inte ger upphov till nya 
muterade sorter med tänkbara negativa anlag)  

Møllers rapport är ganska förvirrande disponerad då den både är 
indelad i en A- och en B-del och det dessutom refereras till ej bilagda 
delrapporter A – H. Det ger oss ingen möjlighet att borra vidare i 
frågan och exempelvis kontrollera mot andra referenser. Møller slår 
också fast att konsumtion av Gaio inte är förknippad med någon 
ökning i mänskliga infektioner orsakade av E. faecium i Danmark och 
hänvisar till att andelen infektioner i Danmark orsakade av bakterier 
överhuvudtaget är försumbar.450 Sedan övergår han till att diskutera 
koloniseringen av tarmen med en (med Gaio) jämförbar typ av E. 
faecium. Bakterien kan enligt en dansk studie tillfälligt kolonisera 
tarmen, vilket kan vara användbart för att motverka negativa effekter 
av antibiotika, menar Møller. 451 

När Møller summerar upp A-delen konstaterar han att E. faeciums 
potential som sjukdomsframkallare är liten, att den typ av bakterien 
som finns i Gaio inte är resistent mot viktiga antibiotika (ampicillin, 
gentamicin och vancomycin) – ett påstående som han ej behandlar i 
texten – och att eftersom en liknande typ av bakterien tillfälligt kan 
kolonisera tarmen så är det möjligt att E. faecium kan användas till att 
neutralisera bieffekter av antibiotikabehandling.  

Vad tycker lundaforskarna här kan vi fråga oss? Är det så mycket 
som skiljer egentligen? Ja, det är en hel del som skiljer de båda lägren 
åt redan i A-delen av Møllers artikel.452 Framförallt är det en fråga om 
fokus. För Møller är antibiotikaresistens något du kan riskera att bygga 
upp som sjukhuspatient om medicineringen går fel medan det för 
lundaforskarna minst lika mycket handlar om något som kan byggas 
upp genom livsmedelskonsumtion (av kött eller andra produkter som 

                                                 
449 Studierna som Møller hänvisar till är utförda vid the Institute of Microbiology, Academy of Sciences, i 
Ukraina.; Undersökningen som Møller tar upp kan vara den opublicerade undersökning av Sarkisov et al som 
Bjørn Richelsen hänvisar till. 
450 Møller, 950420, Report on Enterococcus faecium in the cultured milk produkt GAIO, opublicerad rapport, 3. 
451 Studien som åsyftas är: Nielsen et al, 1994, 469-474. 
452 Med de båda lägren menar jag MD/Arla och med dem associerade forskare å ena sidan och Skånemejerier 
och deras allierade forskare å den andra.  
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innehåller antibiotikaresistenta bakterier). Møller gör också skillnad 
på olika typer av E. faecium och argumenterar för att just Gaio-
bakterien skulle vara ofarlig. Molin och Ahrné betraktar de olika 
typerna av E. faecium bakterierna som mer instabila och behandlar 
riskerna med bakterien i stort.  
 
Rapporten fortsätter med del B som behandlar sambandet mellan E. 
faecium och antibiotikaresistens. Det är här som motsättningarna på 
allvar visar sig mellan de båda lägren. I avsnittet ”The genetic nature 
of vancomycin-resistance in E. Faecium” diskuterar Møller 
vancomycinresistens utifrån genetiska aspekter. Møller påstår att det 
finns två klasser av vancomycinresistenta gener som har påvisats i E. 
faecium nämligen vanA och vanB. Dessa gener måste alltså vara 
närvarande om E. faecium ska kunna bli resistent. Møller hänvisar till 
tre forskningsrapporter som diskuterar detta samt en artikel i de 
engelska läkarnas tidskrift Lancet om ökningen av vancomycin-
resistenta enterokocker i New York. 453  Møller drar slutsatsen att 
eftersom laboratorieexperiment visar att vancomycinresistens kan 
överföras mellan Staphylococcus aureus och E. faecalis och vidare att 
det finns labbresultat som tyder på att de vancomycinresistenta 
plasmiderna inom enterokockerna har ökat, så leder detta till att det är 
viktigt att föra en restriktiv policy vad gäller antibiotika.454  I avsnittet 
”The antimicrobial susceptibility of E. faecium from the Gaio 
product” hänvisar Møller till fyra ej bifogade delrapporter (E, F, G, H) 
som visar att den typ av E. faecium som Gaio innehåller är känslig för 
tre sorters antibiotika (det vill säga inte resistent). Rapporterna ska 
också visa att bakterietypen inte innehåller plasmider. Här 
återkommer problemet med material som inte finns tillgängligt. Alltså, 
det källmaterial som särskilt undersöker relationen mellan just Gaios 
E. faecium och eventuell antibiotikaresistens finns inte med i den 
rapport jag fått från lundaforskarna.455 
                                                 
453 Arthur & Corvalin, 1993, 1563-1571.; Evers et al, 1994, 97-102.; Noble et al, 1992, 195-198.; Frieden et al, 
1993, 76-79. 
454 Stafylokocker är ett bakteriesläkte inom vilket det förekommer flera sjukdomsframkallande arter. 
Staphylococcus aureus är den viktigaste av dessa och kan orsaka varbildande processer i sår, finnar, benmärg 
med flera ställen. Spridning av bakterien kan också leda till blodförgiftning. Inom gruppen stafylokocker finns 
många antibiotikaresistenta bakterier. Sk sjukhussjuka orsakas av stafylokockinfektioner (Nationalencyklopedin, 
001027b). 
455 Jag har också skrivit till Møller och bett om att få ta del av en komplett rapport men inte fått svar. 
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Sedan kommer ett viktigt påstående: De två klasser 
vancomycinresistenta gener som kunnat påvisas hos E. faecium har 
inte upptäckts i enterokocker som är känsliga för glykopeptider.456 
Med stöd av en artikel i tidskriften Antimicrobial Agents 
Chemotherapy påstår Møller att vid experiment med enterokocker 
som inte var antibiotikaresistenta och vanB-genen så innehöll dessa 
enterokocker inga vanB-gener. 457  Detta tas som intäkt för att 
antibiotikaresistens inte existerar utan närvaro av vanB (eller vanA).  
Møller fortsätter med att resonera efter linjen: det finns 
antibiotikaresistenta typer av E. faecium både hos människor och djur 
(black box) ⇒ det har visats att främsta orsaken till spridningen av 
vancomycinresistenta enterokocker på sjukhus är tidigare eller 
pågående behandling med antibiotika – speciellt vancomycin och 
cephalosporiner458 ⇒ Studier visar sambandet mellan handhavande av 
anala termometrar och bristande handhygien som aktiva faktorer. 
Spridningen av enterokocker beror på bristande hygien. ⇒ Rapportens 
slutsats: den typ av E. faecium som ingår i Gaio är inte resistent mot 
viktiga antibiotika och innehåller inte plasmider. Därför kan den inte 
överföra resistens till andra bakterier i tarmen.  

Även om Møller inte undersökt om bakterien kan vara mottagare 
av plasmidöverförd resistens (!) menar han att det faktum att den inte 
innehåller plasmider idag tyder på att den inte har större förmåga att 
skaffa plasmider än andra enterokocker. Därför är ett sk ”worst-case 
scenario” där E. faecium bakterien i Gaio blir spridare av 
antibiotikaresistens inte troligt. Det skulle kräva en felaktig 
användning av tyngre antibiotika utanför sjukhusen samt ett 
sammanbrott i folkhygienen. Innanför sjukhusens väggar är det 
däremot en bevisad risk. Møller betraktar sjukvården som riskfaktorn 
framför andra vid spridning av antibiotikaresistens och undviker att 
närmare diskutera spridningen genom livsmedel. Han nämner heller 
inget om höga halter av antibiotika i danskt fläsk och kycklingkött och 

                                                 
456 Glykopeptider är en grupp av kraftfull antibiotika. Vanocmycin som är det antibiotika läkarna tar till när inget 
annat biter är en glykopeptid (Nils Molin, 010125, kortintervju). 
457 Evers et al, 1994, 97-102.; I experimentet ingick fyra stycken E. faecium typer och femton andra sorters 
enterokocker. 
458 Cefalosporiner är antibiotika som används mot urinvägsinfektioner, allvarliga infektioner i blod, luftvägar 
eller hud och mjukdelar. 
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vilka konsekvenser detta kan få vid spridningen av antibiotika-
resistens. Detta är däremot lundaforskarnas infallsvinkel. 
 
Göran Molin och Siv Ahrné har sammanställt vad de menar är 
etablerade vetenskapliga ståndpunkter för sambanden E. faecium och 
antibiotikaresistens.459 Det är en samling av 49 referenser som stöder 
lundaforskarnas ståndpunkt. Jämför vi Møllers rapport med Molins 
och Ahrnés referenssamling så ser vi att texterna behandlar olika 
frågor.460 Molin/Ahrné diskuterar i makrotermer av resistens mot all 
antibiotika medan den danske forskaren talar om hur motståndskraften 
mot vancomycin sprids nere på gennivån.461 Vi ser också att texterna 
åberopar olika referenser. Møller har 24 referenser medan 
Molin/Ahrné använder 49 stycken. Endast en referens är gemensam: 
en artikel i Lancet om spridningen av vancomycinresistens i New 
York.462 De skånska forskarna använder mer än dubbelt så många  
referenser och det stärker deras version om vad som är ”vetenskaplig 
sanning”. Samtidigt får vi hålla i minnet att syftet med deras text är 
just att samla referenser som stöd för de påståenden om sambandet E. 
faecium och antibiotikaresistens som de hittills producerat i sin 
forskning. Møllers text är däremot en undersökning av en produkt som 
är beställd av själva det producerande företaget. Hur väl är de båda 
berättelserna förankrade i det internationella forskarsamhället?463 Jag 
har sökt komma åt detta genom att titta på andelen internationella 
referenser i de båda texterna. 464  Molin/Ahrnés referenser är nyare 
(deras PM är också skrivet fem år efter Møllers). 465  Båda lägren 
förefaller väl förankrade i internationell forskning.466  

En uppfattning om tyngden på forskarna kan vi få om vi 
undersöker hur mycket de publicerat sig. En sökning i MEDLINE 
visar att Møller har 44 träffar, Molin har 61 och Ahrné 21. 467  
                                                 
459 Se Molin & Ahrné, 000912, ”Referring to Enterococcus faecium in food”, opublicerat PM. 
460 Se Molin & Ahrné, 000912, ”Referring to Enterococcus faecium in food”, opublicerat PM. 
461 En generalisering som bygger på att vancomycin är det starkaste antibiotikum som vi känner till.  
462 Frieden et al, 1993, 76-79. 
463 I den mån det kan sägas att det finns en sådan gemensam berättelse eller black box. 
464 För att en referens ska räknas som ”internationell” ska texten ha publicerats i en bok eller tidskrift med erkänd 
vetenskaplig status. Här finns en felmarginal eftersom jag själv godtyckligt gjort denna bedömning. 
465 Molin & Ahrné, 000912, ”Referring to Enterococcus faecium in food”, opublicerat PM. 
466 Underlaget och diskussion om urvalskriterier finns i bilaga 2. 
467 Observera att ett antal av träffarna på lundaforskarna är gemensamma eftersom de har skrivit flera 
gemensamma artiklar! Sökning MEDLINE 010213. 
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De skånska forskarna fokuserar på intag av bakterien via livsmedel. 
Deras ståndpunkt sammanfattar de själva som att: “koncentrationen av 
Enterococcus faecium bör hållas låg i livsmedel och särskilt i 
livsmedel som konsumeras av personer med nedsatt immunförsvar, 
sjukhuspatienter eller personer som behandlas med antibiotika och 
detta oavsett om enterokockerna är resistenta eller känsliga för 
antibiotika”.468 Det är intressant att ställa deras argumentering mot 
Møllers argument. Parterna är eniga om att: 
 
1) antibiotikaresistenta bakterier är ett växande problem  
2) E. faecium orsakar infektioner på sjukhus och att detta problem 

också ökar  
3) antibiotikaresistens på gennivå ofta överförs via konjugativa 

plasmider.  
 
Lundaforskarna och Møller är oeniga på sex punkter som jag sökt 
strukturera i tabellen nedan: 
 
 
 
Tabell 3: Uppställning av de punkter där lundaforskarna och Møller 
är oeniga.  
 

Lundaforskarna Møller 
Antibiotikaresistenta typer av E. 
faecium kan relativt lätt infektera 
andra typer av bakterien med 
resistens. (Och alltså därigenom 
spridas.) 

Spridningen av 
antibiotikaresistenta stammar är 
en fråga om bristande hygien och 
huvudorsaken bakom spridningen 
av resistenta typer av E. faecium 
är tidigare eller pågående 
behandling med tung antibiotika 
som vancomycin. 

                                                 
468 Min översättning. Originaltexten lyder: ”the concentration of Enterococcus faecium generally should be kept 
low in foods, but especially in food consumed by immuno-defficient individuals, hospitalised persons or persons 
having antibiotic therapy, and this irrespectively of whether the enterococci are resistant, or susceptible, to 
antibiotics” (Molin & Ahrné, 000912, opublicerat PM, 3). 
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Det finns inte någon allmän och 
systematisk genetisk skillnad 
mellan sådana sorter av bakterien 
som funnits hos friska individer 
och sådana som skapat infektioner 
på sjukhus. 

Sk ”tysta gener”  (vanA och vanB) 
måste vara närvarande för att 
antibiotikaresistens ska kunna 
spridas. 469 

Antibiotikaresistenta gener kan 
återfinnas i alla sorters 
undergrupper av E. faecium. 

Tysta gener (vanA och vanB) 
måste vara närvarande för att 
antibiotikaresistens ska kunna 
spridas. 

E. faecium blir lätt resistent mot 
antibiotika. 

För den variant av bakterien som 
finns i Gaio är det inte något 
problem då den sorten inte är 
resistent mot antibiotika och 
dessutom troligen inte innehåller 
plasmider som krävs för 
överföring  av resistens. 

Koncentrationen av enterokocker i 
matsmältnings- 
apparaten är normalt låg hos 
människan ibland så liten att de 
inte går att påvisa. 

E. faecium finns i lägre 
koncentrationer hos 25% av alla 
friska vuxna. (Alltså högre än vad 
GM/SA anser.) 

Antibiotikaresistens kan förvärvas 
genom maten vi äter. 

Antibiotikaresistens förvärvas i 
första hand genom sjukvården. 

Källor: Molin & Ahrné, 000912 och Møller, 950420. 
 
Richelsens artiklar om Gaio som kolesterolsänkare 
Bjørn Richelsen är överläkare vid universitetssjukhuset i Århus och 
har publicerat två forskningsrapporter om Gaio. Den första är en 
artikel i Ugeskrift for laeger med titeln ”Kolesterolsaenkende effekt af 
et nyt surmaelksprodukt hos raske 44-årige danske maend” där 
Richelsen står som huvudförfattare.470 Artikeln är en presentation av 

                                                 
469 ”Tysta gener” kan definieras som ”gener som inte uttrycks av organismen de sitter i, det vill säga de förfaller 
onödiga för organismens såväl som genomets funktion och fortlevnad. Med största sannolikhet är de vitala men 
vetenskapen förstår dem inte.” Källa: email från Göran Molin, 010404. ; ”Genom” kan definieras som summan 
av det genetiska materialet i en cell. 
470 Richelsen et al, 1993, 3015-3019. Artikeln finns också i en engelsk version: Agerbaek et al, 1995, 346-52. 
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en klinisk test som gjorts på Gaio. Artikelförfattarna har undersökt om 
Gaio har någon kolesterolsänkande effekt på kortare sikt (sex veckor) 
vilket studien bekräftar.471 Richelsen och de andra är intresserade av 
förändringar i försökspersonernas kolesterolhalt och inte av 
sambandet enterokocker och antibiotikaresistens. De oroar sig i stället 
för problem som att testgruppen vid studiens början har högre 
kolesterolvärden än kontrollgruppen eller vilka effekter på 
kolesterolhalterna som kan skönjas på längre sikt. 472 Vi får också reda 
på att Gaios sammansättning går tillbaka på en opublicerad 
undersökning från Kievs universitet i Ukraina där forskarna vid 
institutionen för gerontologi och mikrobiologi helt enkelt isolerade 
tarmbakterier från äldre människor från ett område i Kaukasus där 
folk lever länge och dricker yoghurt.473 Här kanske vi får en förklaring 
till de danska forskarnas tilltro till E. faeciums goda eller neutrala 
egenskaper. En bakterie som valts ut som ingrediens i en hälsoprodukt 
just för att den återfunnits i tarmen på människor i ett område där folk 
blir gamla – hur kan den vara farlig? Då skulle ju de gamla man 
plockat bakterier av inte blivit gamla? De ukrainska forskarna kopplar 
hög livslängd till låg frekvens av hjärt- och kärlsjukdomar.474 Intresset 
för forskning om kolesterol är i sin tur en följd av den växande 
dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar i de utvecklade 
industriländerna. 

I december 1996 publicerar den vetenskapliga tidskriften 
European Journal of Clinical Nutrition en artikel, också den med 
Bjørn Richelsen som huvudförfattare, som redovisar långsiktiga 
effekter på kolesterolhalten vid konsumtion av Gaio.475 Redan efter en 
månad kunde signifikanta sänkningar av kolesterolhalten observeras 
på försökspersonerna och den maximala effekten erhölls efter tre 
månader. Efter sex månader var effekten inte längre tydlig då liknande 
kolesterolsänkningar uppnåddes i den kontrollgrupp som druckit 

                                                 
471 Resultatet av undersökningen anges i sammanfattningen av den undersökning av mer långsiktiga 
kolesterolsänkande effekter av Gaio som presenteras i Richelsen et al, 1996 , 811-15. 
472 Richelsen et al, 1993, 3018 & 3019. 
473 Sarkisov et al, opublicerad rapport som Richelsen hänvisar till i Richelsen, 1993, Ugeskrift for laeger, 3016. 
474 De bakterier de ukrainska forskarna isolerat från äldre kaukasiers tarm blandas i en surmjölksprodukt. I 
studien undersöks om surmjölksblandningen sänker kolesterolvärdena hos en grupp försökspersoner (Richelsen 
et al, 1993, 3016). Kievforskarna bygger i sin tur vidare på tidigare forskning om sambandet låga 
kolesterolhalter och surmjölkskonsumtion hos maasaierna. Se: Mann & Spoerry, 1974, 464-469.  
475 Richelsen et al, 1996, 811-15. 
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kemiskt fermenterad mjölk med låg fetthalt i stället för Gaio.476  I 
studien drar Richelsen slutsatsen att Gaio visserligen har en effekt på 
kolesterolhalten men att placebodrycken har en liknande effekt. I 
artikeln refererar Richelsen till en engelskspråkig version av den 
studie som tidigare publicerats i Ugeskrift for laeger. Inte heller här 
berörs antibiotikaresistens.477  Referenserna i de båda artiklarna (1993, 
1996) refererar till kolesterol och hjärtsjukdomar och skiljer sig 
därmed helt från lundaforskarnas som behandlar antibiotikaresistens. 
 
Vem är då Bjørn Richelsen? Hur pass tung som referens är han? En 
sökning i MEDLINE ger 97 träffar. Hans medförfattare i Ugeskrift for 
laeger (1993, nr 38)  har 57 träffar (Gerdes) respektive 7 (Agerbaek). 
Medförfattarna till artikeln i European Journal of Clinical Nutrition 
(1996, nr 12) har 87 (Kristensen) respektive 54 träffar (Pedersen). 
Detta kan jämföras med JK Møller som har 44 träffar. Företrädarna 
från det danska lägret förefaller alltså också vara etablerade forskare 
och tunga referenser med undantag för Agerbaek som framstår som 
mindre etablerad. Tittar vi på motståndarna så gav motsvarande 
sökning 61 träffar på Göran Molin och 21 på Siv Ahrné. Carl Erik 
Nord har formidabla 503 träffar. 478  

Av antalet träffar i MEDLINE kan vi sluta oss till att båda sidor 
representeras av seniora och väletablerade forskare samt att 
lundaforskarna och Skånemejerier har en stark allierad i Carl Erik 
Nord, professor i mikrobiologi vid Huddinge sjukhus.479  
 
Gaiovänner och –fiender. Olika ”sanningar”. 
Att de två sidorna har olika fokus kan bero på att lundaforskarna är 
mikrobiologer och tittar på problemet från livsmedelshållet medan 
Møller som är läkare i botten utgår från den medicinska sidan. I den 
första berättelsen kan bakterien vara farlig och bör undvikas såväl i 
livsmedel som genom olämpliga medicinska förfaranden. I den andra 
är antibiotikaresistens ett växande problem men om sjukvården är 
försiktig med antibiotikabehandling och håller koll på hygienen så är 
                                                 
476 Richelsen et al, 1996, 811. 
477 Agerbaek et al, 1995, 346-52. 
478 Sökning i MEDLINE, 010213. 
479 Det var samme Nord som blev indragen i konflikten av Stig Bengmark som kontaktade honom vilket ledde 
till att Nord delgav Arla farhågor för att ge Gaio till sjuka människor. 
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det ingen fara. Bara vissa av de olika typerna av E. faecium är 
resistenta mot antibiotika och bör undvikas. Andra typer som 
Gaiobakterien är ofarliga. Vad gäller sakkunskapen så ger 
lundaforskarna ett starkare intryck här. Møllers påstående att Gaio 
bakterien inte innehåller plasmider saknar grund eftersom ingen 
undersökning har gjorts.480 Stärker då Bjørn Richelsens artiklar upp 
den danska fronten?  
 
Till skillnad från lundaforskarna har Richelsens forskargrupp inte 
behandlat sambandet mellan bakterien Enterococcus faecium och 
antibiotikaresistans utan har undersökt hur en bakterieblandning 
(CAUSIDO ®) i en surmjölksprodukt, där E. faecium varit en del, 
påverkar kolesterolhalten hos friska människor. De texter vi tittat på 
av Göran Molin, Siv Ahrné och deras allierade är inte en utvärdering 
av Gaioprodukten och dess eventuella effekt på kolesterolhalten i 
blodet. Forskningsrapporterna diskuterar i stället hur E. faecium i 
livsmedel kan tänkas öka halten av antibiotikaresistenta bakterier hos 
människan genom överföring via plasmider och hur detta i 
förlängningen riskerar att bli ett allvarligt medicinskt problem, med 
andra ord det är en risk att människor i växande utsträckning håller på 
att bli resistenta mot olika typer av antibiotika.  

Att artiklarna egentligen behandlar helt olika frågor är viktigt att 
hålla i minnet. När Gaio dras tillbaka från den svenska marknaden 
kallar danskarna i pressdebatten den enterokockkultur som finns i 
Gaio för välundersökt, men de ger inga referenser som underbygger 
detta. Inte så konstigt med tanke på att de publicerade Gaioartiklarna 
handlar om kolesterolsänkning och inte antibiotikaresistens! Jämför 
det PM som Göran Molin och Siv Ahrné har sammanställt som 
redovisar en mängd internationella referenser som stöd för deras eget 
vetenskapliga ställningstagandet (att halten av Enterococcus faecium 
bör minimeras i livsmedel).481 Något liknande dokument tycks inte 
finnas för den danska positionen. Påståenden som att Gaio eller den 
variant av E. faecium som ingår där är välundersökt väger inte lika 
tungt när det är andra egenskaper och samband som undersökningarna 

                                                 
480 Møller, 950420, Report on Enterococcus faecium in the cultured milk produkt GAIO, opublicerad rapport, 6. 
481 Se Molin & Ahrné, 000912, ”Referring to Enterococcus faecium in food”, opublicerat PM. 
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behandlat. Nej, Richelsens artiklar gör inte det danska lägret starkare 
eftersom hans forskning har berört kolesterolsänkning och inte 
antibiotikaresistens.  
 
Vad finns då skrivet om Gaio överhuvudtaget? Vid sökning i 
databasen MEDLINE ger en sökning på ”gaio” tre relevanta träffar 
som alla är undersökningar av Gaios effekt på kolesterolhalterna i 
blodet.482 Den enda vetenskapliga referens som jag lyckats finna som 
diskuterar antibiotikaresistens i förhållande till Gaio är JK Møllers 
rapport till MD Foods. Och denna rapport återfinns inte i de databaser 
där jag hittat övriga referenser utan jag har fått den av en av de 
inblandade forskarna (Göran Molin). När danska forskare och 
myndighetsrepresentanter i pressdebatten påstår att Gaio är 
välundersökt kan de också syfta på undersökningarna i Ukraina, där 
forskarna isolerade bakterier från gamla människors tarmar. Detta 
utifrån antagandet att eftersom folk blev gamla i området 
(Abschasien) så kunde detta kopplas till surmjölkskonsumtion. Om de 
valda försökspersonerna var gamla och åt yoghurt så måste de 
bakterier forskarna hittade vara hälsosamma. När forskarna fann att en 
av de isolerade bakterierna, en typ av E. faecium, minskade 
kolesterolhalten (och därigenom kunde förebygga hjärt- och 
kärlsjukdomar) så var det säkert välkommet i Danmark. Danmark är 
ett av de västländer som har störst problem med låg medellivslängd 
beroende på felaktiga kostvanor.  
 
Danskarna landar till sist bland de långlivade försökspersonerna i 
Ukraina och den hjärtsjuka danska befolkningen där hemma. Hos 
skåningarna hamnar vi bland höga halter av antibiotikaresistens och 
fläsk- och kycklingkött och en växande oro inom det internationella 
forskarsamhället över att klockan ska vridas tillbaka till den 
preantibiotiska eran då människor dog av åkommor som i dag 
betraktas som triviala.  
 

                                                 
482 Med ”relevanta träffar” menas träffar som avser produkten Gaio och i den ingående bakterier. 40 träffar av 43 
anger ”Gaio” som författarnamn. Sökning i MEDLINE, 010213. De relevanta träffarna är: Agerholm-Larsen et 
al, 2000a, 288-97.; Agerholm-Larsen et al, 2000b, 856-60.; Bertolami et al, 1999, 97-101. 
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7. Den svenska forskningen igen. Enterokocker i fläsk och 
kyckling kan sprida resistens. 
 
Borrar vi oss djupare ner på den svenska sidan kommer vi tillbaka till 
de fyra originalrapporter som producerades inom lundaforskarnas 
projekt. 483  En av rapporterna, ”Antibioticresistant strains of 
Enterococcus isolated from Swedish and Danish retailed chicken and 
pork.”, ska granskas närmare.484 Skälet till att jag valt just den artikeln 
är att den sammanfattar forskningsresultaten medan de andra är mer 
specialiserade och behandlar bakterien på gennivå. Lundaforskarna 
presenterar också sina då preliminära resultat på ett mer lättfattligt sätt 
i en artikel i Livsmedelsteknik. Just denna artikel är bra att börja med 
eftersom den sammanfattar vad forskarna väljer att presentera som 
vetenskaplig ”sanning”. Dessutom publicerades artikeln 1996 mitt 
under brinnande Gaiostrid och ligger ganska nära i tid med de danska 
texter vi studerat.  

Enterokocker i livsmedel kan förvärra problemet med växande 
antibiotikaresistens genom att det finns risk att resistens hos slaktdjur 
som behandlas med antibiotika kan överföras till människan när hon 
äter deras kött, menar lundaforskarna. De har analyserat kyckling- och 
fläskkött i Sverige och Danmark och letat efter antibiotikaresistenta 
enterokocker. De har också testat för resistens på olika sorters tyngre 
antibiotika. Resultaten redovisas i tabellen nedan. 

 
 
Tabell 4. Frekvensen i procent  av antibiotikaresistenta Enterococcus-
isolat från kyckling- och griskött i Sverige och Danmark.  
 
Produkt Klor-

amfenikol 

Erytro-
mycin 

Norfloxacin Peni-
cillin V 

Tetra-
cyklin 

Vanco-
mycin 

Pipera-
cillin 

Svenskt 
griskött 

0% 2% 2% 7% 34% 0% 4% 

Danskt 
griskött 

1% 15% 15% 4% - 10% 0% 

                                                 
483 Monstein et al, 1998,  1171-1179; Quednau et al, 1998a, 1163-1170; Quednau et al,  1998b, 332-336; 
Quednau et al , 1999, 1777-1780. 
484 Quednau et al, 1998a, 1163-1170. 
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Svensk 
kyckling 

0% 10% 40% 29% 66% 0% 23% 

Dansk 
kyckling 

2% 27% 6% 12% 27% 12% 12% 

Källa: Ahrné et al, Livsmedelsteknik, 1996. 
 
 
Tabellen visar att isolat från vanligt kyckling- och griskött inköpt i 
livsmedelshandeln innehåller en relativt stor procent av 
antibiotikaresistenta enterokocker. De arter som dominerar enligt 
forskarna är E. faecium, E. gallinarium och E. faecalis i fallande 
ordning (syns ej i tabellen). Särskilt anmärkningsvärt är de höga 
utslagen för resistens mot vancomycin i Danmark och mot tetracyklin 
i Sverige. 485   I forskningsrapporten ”Antibioticresistant strains of 
Enterococcus …” diskuterar forskarna vad som kan tänkas ligga 
bakom detta alarmerande fenomen.486 De utgår från den svarta lådan 
att antibiotikaresistens utvecklas i miljöer där det finns antibiotika. 
Detta är en sanning som vi sett är allmänt accepterad bland våra 
forskare. Känsligare är påståendet att köttproduktion är ett exempel på 
en sådan miljö som gynnar utvecklingen av antibiotikaresistenta 
bakterier. Sverige har haft totalförbud mot antibiotika som 
tillväxtfrämjande medel inom köttproduktion sedan 1986 medan 
Danmark har betydligt liberalare bestämmelser. Svinkött är en av de 
viktigaste exportvarorna i Danmark.487 Först från och med år 2000 
utfodras inte danska grisar längre med tillväxtfrämjande medel.488 Så 
sent som 1995 förbjöds det antibiotikahaltiga tillväxtmedlet avoparcin 
i Danmark. Lundaforskarna påstår att det finns ett samband mellan 
resistens mot vancomycin och utfordring med avoparcin. 489   De 
hänvisar till två referenser i vad som ser ut att vara etablerade 
vetenskapliga publikationer. 490  Vidare att resistenta typer av E. 
faecium bara återfinns i kyckling som är producerade enligt 

                                                 
485 10% respektive 12% för danskt gris- och kycklingkött. 34% respektive 66% för svenskt gris- och 
kycklingkött (Ahrné et al, 1996). 
486 Quednau et al, 1998a, 1163-1170. 
487 Gianuzzi, 020124, Dagens Industri, 12. 
488 danskeslagterier.dk, 010213, ”Grise i Danmark”.; DANMAP 2000, sidorna 5, 9 och 13. 
489 Quednau et al, 1998a, 1164. 
490 Det är Klare et al, 1995, 165-172.; Aarestrup, 1995, 255-257.  
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broilermetoden och inte i kyckling från ekologiska gårdar.491 Själva 
syftet med studien anges vara att uppskatta utbredningen av 
antibiotikaresistenta enterokocker på kyckling och fläskkött i Sverige 
och Danmark.492  

Det kan tyckas märkligt att Sverige tio år efter förbudet har så hög 
frekvens av antibiotikaresistenta bakterier men det är viktigt att hålla i 
minnet att det fortfarande är vanligt att ge antibiotika till sjuka djur 
och dessutom är det svårt att bli av med antibiotikaresistens när den 
väl etablerats. Resistensen kan ge bakterien andra fördelar som i fallet 
för tetracyklin där den resistenta bakterien får en effektivare 
pumpmekanism som gör den motståndskraftigare mot andra 
miljögifter.  
 
Den vanligaste typen av antibiotikaresistenta bakterier som de skånska 
forskarna fann i kycklingköttet var av typen E. faecium.  I Danmark 
var så mycket som 12% av dessa resistenta mot den tyngsta 
antibiotikan vancomycin. Forskarna kopplar detta till utfordring med 
avoparcin som har visats gynna uppkomsten av denna sorts 
enterokocker. I tolv stammar (av E. faecium) hittade man den ena av 
de två resistensgener som Møller beskrev som en förutsättning för 
resistens – vanA och vanB generna – hos resistenta enterokocker.493 
Misstanken att produktionsmetoden skulle ge ohälsosamma livsmedel 
är känslig. Både för dansk och svensk köttindustri är hälsosamma 
livsmedel ett försäljningsargument. När dåvarande chefen för det 
köttforskningsinstitutet i Roskilde, Niels Henrik Hansen, gick ut i 
pressen och varnade för den höga antibiotikaanvändningen i 
grisuppfödning så fälldes han i domstol på 1970-talet. Händelsen 
behandlas utförligt i kapitel fem. Om redan ”sanningen” att det är 
ohälsosamt med antibiotika i livsmedel är omtvistad så redovisar 
rapporten ytterligare ett kontroversiellt resultat när författarna påstår 
att de i laboratoriet överfört vancomycinresistens mellan olika typer 
av E. faecium.494 Detta är något som försvagar de danska forskarnas 

                                                 
491 Här hänvisar lundaforskarna till Aarestrup, 1995, 255-257. 
492 Quednau et al, 1998a, 1164. 
493 I fläskkött var den vanligaste resistensbärande bakterien E.faecalis hos danskarna och E.pseudoavium, 
E.faecalis och E.faecium hos svenskarna (Quednau et al, 1998a, 1168). 
494 Quednau et al, 1998a, 1168. 
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påstående att den bakteriestam som Gaio innehåller är stabil över 
tiden.495  
 
Vi har hittills mest talat om danska myndigheter och forskare från 
båda länderna. Var står de svenska myndigheterna i konflikten? 
Uttalade de sig överhuvudtaget? Vi vet att Livsmedelsverket och 
Smittskyddsinstitutet kontaktades av lundaforskarna.496 I en artikel i 
tidskriften Smittskydd redovisar Lars G Burman, laborator vid 
Smittskyddsinstitutet vad som verkar vara myndighetens 
ställningstagande i Gaiostriden. 497  Burman lägger sig nära Göran 
Molin och Siv Ahrné genom att koppla en växande 
antibiotikaresistens med förekomsten av E. faecium. Det finns ett 
samband mellan att förekomsten av enterokocker ökar i blodisolat och 
spridningen av antibiotikaresistenta bakterier, menar Burman. Denna 
utveckling har gått längre i USA än i Sverige med siffror på 30% 
jämfört med de svenska 5-10%.498 Det är inte bara enterokocker som 
grupp som tycks växa utan även den omstridda bakterietypen E. 
faecium ökar kraftigt i Sverige.499 Burman instämmer med Molin och 
Ahrné när han länkar antibiotikaresistensproblemet med användning 
av vancomycin i sjukvården och det närbesläktade avoparcinet i 
köttproduktionen. Han ger också lundaforskarna som referens men 
inte någon av deras danska meningsmotståndare. Slutligen gör 
Burman ett mycket långtgående påstående när han skriver att det är 
klart att den variant av E. faecium som finns i Gaio fungerar som 
mottagare för resistens.500  

Trots att Gaiolägret med stormejerierna Arla och MD är 
ekonomiskt starkare ställer myndigheten upp bakom lundaforskarna 
och det mindre Skånemejerier. Detta kan tolkas som att svenska 
myndigheter åtminstone i detta fall ställer högre hälsokrav på 
livsmedel än sina danska kolleger som helhjärtat ställer upp bakom 

                                                 
495 Se Møller, 950420, Report on Enterococcus faecium in the cultured milk produkt GAIO, opublicerad rapport, 
3, eller pressdebatten där MD Foods produktgruppschef hävdar att det visserligen finns antibiotikaresistenta 
stammar men att de som finns i Gaio inte är det, i Hvid Møller & Klit. 
496 Hviid Møller & Klit, ”Da Gaio gik på svensk grund”, opublicerad artikel. 
497 Uppgiften om Burmans befattning kommer från Karl Ekdahl, informationschef vid Smittskyddsinsitutet per  
e-mail 010216. 
498 Burman, 1996, 34. 
499 Ca 25% på vissa håll i Sverige menar Burman på sidan 34. 
500 Burman, 1996, 34-35. 
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Gaio 1996. I slutskedet får lundaforskarna också en viktig tillfällig 
allierad i frilansjournalisten Regnells uppmärksammade artikel 
Svenska Dagbladet som stärker deras nätverk.  
 
Hur gick det sen? Från debatt till svart låda. 
Efter att Gaiostriden ebbat ut presenterar danska forskare liknande 
empiri som lundaforskarna där danskarna också finner höga halter av 
antibiotikaresistenta bakterier hos människor, kycklingar och grisar 
och dessutom en liknande koppling mellan livsmedelskonsumtion 
(gris- och kycklingkött) och antibiotikaresistens. 501  Lundaforskarna 
och deras associerade ingår inte bland artikelns åttio referenser. Ett 
intressant fenomen är att lundaforskarna hänvisar till Aarestrup i 
artikeln i Journal of Applied Microbiology (1998) och i PMet från 
1999.502 Flera andra artiklar har publicerats med liknande innehåll i 
Danmark där Aarestrup i samtliga fall varit medförfattare. 503  En 
sökning i MEDLINE ger 77 träffar varav den överväldigande 
majoriteten är vetenskapliga tidskrifter inom veterinärmedicin och 
mikrobiologi. 504  Aarestrup är uppenbarligen en tung referens som 
enligt träfflistan så tidigt som 1995 – ett år innan lundaforskarna 
presenterade sitt projekt i Livsmedelsteknik – skrev om sambandet 
antibiotikaresistens och E. faecium på kycklingkött.505 Lundaforskarna 
refererar till Aarestrup på flera ställen.506 De refererade artiklarna är 
från 1995, 1997 respektive 2000 (2 stycken) så de två ligger parallellt 
med Molins och Ahrnés forskningsprojekt. Aarestrup deltog ej i 
pressdebatten som följde efter indragningen av Gaio och han användes 
inte som referens i nyckeldokumentet av Møller.  
 
Att det finns flera versioner av ”sanningen” bland danska forskare blir 
ännu tydligare om vi studerar DANMAP:s årsrapporter. DANMAP 
står för ”The Danish Integrated Antimicrobial Resistance Monitoring 
                                                 
501 Aarestrup et al, 2000b, 127-37.  
502 Quednau et al, 1998a, 1163-1170. Hänvisning till: Aarestrup, 1995, 255-257.; Molin & Ahrné, 990603, 
”Apropå Enterococcus faecium i livsmedel”, opublicerat PM. Hänvisning till: Bager et al, 1997, 95-112. 
503 Aarestrup, 1995, 255-257. ; Aarestrup, 2000a.; Bager et al, 1999, 53-56. 
504 Sökning MEDLINE, 010329. 
505 Aarestrup, 1995, 255-57. 
506 Molin & Ahrné, 990603, ”Apropå Enterococcus faecium i livsmedel”, opublicerat PM.; Molin & Ahrné, 
000912,  ”Referring to Enterococcus faecium in food”, opublicerat PM.; Quednau et al, 1998a, 1163-1170. 
Artiklarna (som lundaforskarna refererar till) där Aarestrup medverkar i är: Bager et al, 1997,  95-112.; 
Aarestrup, 1995, 255-257.; Aarestrup et al, 2000c, 63-70.; Aarestrup et al, 2000d, 71-75. 
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and Research Programme” och undersöker spridningen av 
antibiotikaresistens hos indikatorbakterier, djur och människor och 
omfattar också bakterier från livsmedel. 507  En av de tre 
indikatorbakterier som används är E. faecium som i detta sammanhang 
har översatts från hälsogivare till mätare av antibiotikaresistens! 
DANMAP har gett ut fem rapporter varav jag tagit del av de fyra 
senaste. 508  Följer man DANMAP rapporterna är det tydligt att 
åtminstone i detta sammanhang tar danska myndigheter 
resistensproblemet på allvar. I rapporterna görs en klar koppling 
mellan utfodring av slaktdjur med tillväxtfrämjande medel och 
spridning av antibiotikaresistens via bakterier (varav E. faecium är 
en). Även om sådana tillväxtfrämjande medel är bannlysta från det 
danska jordbruket sedan 2000509 och antibiotikaförbrukningen som ett 
resultat av detta har minskat så har på senare år den medicinska 
förbrukningen i slaktdjursproduktionen ökat. Mellan åren 1999 och 
2000 ökade förbrukningen från 61 900 kg till 80 600 kg. Vidare är 
rapportförfattarna oroade av det stigande antalet infektioner hos 
människor av methicillinresistenta Staphylocoocus aureus (sk 
”mördarbakterier”). Rapporterna är överhuvudtaget mycket goda 
källor till fakta om antibiotikaresistens i Danmark. Vad som också 
framgår är den väldiga omfattningen av den danska köttproduktionen. 
1999 producerade danska bönder 197 miljoner kg kycklingkött, 173 
miljoner nötkött och 1 781 miljoner kg griskött.510  Beaktar vi att 
jordbruksprodukter är en viktig dansk exportkälla så ger siffrorna en 
fingervisning om de omfattande ekonomiska intressen som ligger 
bakom danska jordbruksprodukters goda rykte. Bakom DANMAP står 
Statens Seruminstitut, Danish Veterinary & Food Administration, 
Danish Medicines Agency och Danish Veterinary Laboratory, vilka är 
delvis samma myndigheter som under Gaiostridens pressdebatt 
hävdade att enterokockerna i Gaio var ofarliga.511 Flera av de personer 
som försvarade Gaio medverkar i DANMAP 2000: Jens K Møller som 
                                                 
507 DANMAP 2000, Statens Seruminstitut, Danish Veterinary & Food Administration, Danish Medicines Agency 
& Danish Veterinary Laboratory, 2001, 5. 
508 DANMAP 2000, DANMAP 1999, DANMAP 1998, DANMAP 1997, DANMAP 1996, Statens Seruminstitut, 
Danish Veterinary & Food Administration, Danish Medicines Agency & Danish Veterinary Laboratory. 
509 Förbjudna 1998 i en frivillig överenskommelse mellan jordbruksförbunden och fullständigt genomfört år 
2000 (DANMAP 2000, 13). 
510 DANMAP 2000, 5-10. 
511 Statens Seruminstitut och Danish Veterinary Laboratory. 
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skrev beställningsrapporten åt MD inför Gaios Englandslansering och 
Niels Frimodt-Møller, överläkare Statens Seruminstitut, och Henrik 
Wegener, Statens Veterinaere Serumlaboratorium. 512  Møller 
medverkar också i DANMAP 1999. Det gör däremot inte Wegener 
eller Frimodt-Møller. Både Wegener och Frimodt-Møller medverkar 
också i flera av de tidigare rapporterna. 513  Så nätverk överlappar 
varandra och i detta fall också olika ”sanningar” eller kontexter: 
”enterokockerna i Gaio är ofarliga kolesterolsänkare” mot 
”enterokocker är indikatorer på antibiotikaresistens”.  
 
I oktober 2000 går danska Seruminstitutet ut med en pressrelease som 
sprids via TT och resulterar i artiklar i Berlingske Tidende och 
Sydsvenska Dagbladet.514 Forskare från Seruminstitutet ska ha visat 
att antibiotikaresistens kan spridas via livsmedel. 515  I försöket 
användes mjölk med tillsats av antibiotikaresistenta enterokocker. Det 
är samma Seruminstitut som i pressdebatten 1996 intygade att 
Gaiokulturen inte var antibiotikaresistent. 516  Spiken i kistan på 
Gaiovännernas ”sanning” är nu satt när både danska forskare och 
myndigheter ansluter sig till lundaforskarnas ”sanning”.  

Något som ytterligare bekräftar att lundaforskarnas påståenden 
omvandlats till en svart låda är att Arla Foods gjort en nylansering av 
Gaio i Sverige – denna gång utan tillsats av  E. faecium som bytts ut 
mot en lactobacill. Filen Gaio och yoghurten Gaio började säljas i 
Sverige hösten 2001. Filen och yoghurten har, förutom aktiva 
Lactobacillus F19, fiber som komplement respektive tillsats av 
kalcium. Varken filen eller yoghurten innehåller Causidoblandningen 

                                                 
512 ”Denne kultur er velundersøgt. Og den dør, hvis den kommer i berøring med det antibiotikum, vancomycin, 
som er vigtigt i bekaempelsen af resistente bakterier” (Niels Frimodt-Møller, överläkare Statens Seruminstitut); 
”Det er svaert at få øje på hvad problemet skulle vaere, og det virker meget taenkt. Men hvis de kan fremvise 
noget videnskabelig dokumentation, så er der da interessant.” (Henrik Wegener, Statens Veterinaere 
Serumlaboratorium). Mejeribrugets uge-nyt, 960323, Pressammanställning. 
513 Henrik Wegener medverkar i DANMAP 97 och 98 och Niels Frimodt-Møller medverkar i DANMAP 97 – 99. 
514 TT Nyhetsbanken, 001030, från nätarkiv Affärsdata. Ad.se, 051017.; Anonym, Berlingske Tidende , 001030, 
sektion 1,  1.; Anonym, Sydsvenska Dagbladet, 001031, A 6. Anmärkningsvärt är att jag hittills misslyckats att 
få ta del av rapporten då Seruminstitutet varken besvarar email eller brev! 
515 TT Nyhetsbanken, 001030, från nätarkiv Affärsdata. Ad.se, 051017. 
516 Niels Frimodt-Møller, överläkare Statens Seruminstitut: ”Denne kultur er velundersøgt. Og den dør, hvis den 
komer i berøring med det antibiotikum, vancomycin, som er viktigt i bekempelsen af resistente bakterier”, 
Mejeribrugets uge-nyt 960323, pressammanställning. 
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med bakterierna Streptococcus termophilus eller Enterococcus 
faecium.517  
 
Gaio är fortfarande största yoghurtmärket i Danmark. Namnet ”Gaio” 
ska bli gemensam nämnare för Arla Foods hälsoprodukter. 518  Den 
svenska marknaden är redan förberedd för en nylansering sedan 
hälsomargarinet Blå Gaio lanserades i Sverige som ett resultat av 
dansk forskning. Aktiv ingrediens i margarinet är Omega-3 fettsyror 
och inte levande bakterier. Margarinet Gaio får i Sverige överta den 
danska Gaiofilens funktion som kolesterolsänkare. 
 
 
8. Sammanfattning 
 
Detta är berättelsen om hur ett vetenskapligt påstående lyfts upp till 
etablerad ”sanning” i konkurrens med andra påståenden. Rapporten 
anknyter till en större kontext där aktörerna på alltmer globaliserade 
livsmedelsmarknader väljer olika former av nischproduktion som 
maximeringsstrategi. Marknaden för livsmedel med dokumenterad 
hälsoeffekt, ”functional foods”, som här behandlas ur ett 
mikroperspektiv är just en sådan nisch. 
 
Historien berättas ur ett nätverksperspektiv med utgångspunkt i den 
franske sociologen Bruno Latours teori om hur (natur)vetenskapliga 
fakta etableras och sådan forskning bedrivs. 

Rapporten sätter in Latours modell i ett större sammanhang med 
hjälp av den tyske sociologen Ulrich Becks teori om risksamhället. I 
det senmoderna risksamhället har fördelningen av risker ersatt det 
gamla industrisamhällets allokering av materiella resurser som motor i 
utvecklingsprocessen. 
 
I Gaiostriden möts två konkurrerande forskarnätverk uppbackade av 
olika mejeriföretag och framför två inbördes motstridiga påståenden 

                                                 
517 Arla Foods, ”GAIO FIL Blåbär”, 2001-03-12, utskriven av Annika Swanson. 
518 Arla Foods, ”GAIO FIL Blåbär”, 2001-03-12, utskriven av Annika Swanson, 010502.; Arla Foods, ”GAIO 
Yoghurtdryck”, utskriven av Anne Kemhagen Arla Innovation 010502. 
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om en speciell bakterie, Enterococcus faecium. I ena lägret är 
bakterien hälsosam medan den i det andra misstänks vara direkt farlig. 
Bakterien som ingår i den danska hälsoyoghurten Gaio salufördes av 
dåvarande danska MD Foods. Själva konflikten flammar upp när Gaio 
ska lanseras på den svenska marknaden. Forskare associerade med 
Skånemejerier reser invändningar mot Gaio som resulterar i att 
produkten dras tillbaka 24 timmar innan den skulle nått de svenska 
kyldiskarna. 
 
 
9. Diskussion och slutsatser 
 
Vi har nu, precis som Latour förespråkar, följt en etablerad sanning 
(E. faecium bör minimeras i livsmedel) tillbaka till en tid när den inte 
var etablerad. Figuren visar kedjan bakåt i tiden från dagens svarta 
låda till dåtidens påstående. 
 
 
Figur 2. Kedjan bakåt i tiden: Från sanning till påstående. 
 
 
Svart låda: Halten av E. faecium bör minimeras i livsmedel 
 
 
Antibiotikaresistens kan spridas mellan stammarna av E. faecium 
 
 
Bakterietypen E. faecium har stammar med skiftande resistens 
 
 
Ökningen av antibiotikaresistenta bakterier är ett samhällsproblem 
 
 
Påstående: Halten av E. faecium bör minimeras i livsmedel 
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En relevant fråga är naturligtvis om lundaforskarna verkligen lyckats 
etablera en black box. Vi kunde se på deras ringa andel av träffarna på 
Enterococcus faecium att många forskare publicerar sig om denna 
bakterietyp. Samtidigt är det dock ett faktum att Gaiofilen drogs 
tillbaka i Sverige 1996 och försäljningen av Gaio i England lades ner 
1997.519  Produkten säljs fortfarande framgångsrikt i Danmark men i 
Sverige används Gaionamnet i stället till att sälja ett 
kolesterolsänkande margarin och att nylansera Gaiofilen utan den 
omstridda E. faecium. Nya danska forskningsresultat har nyligen 
publicerats där forskare knutna till Seruminstitutet visar att 
antibiotikaresistens kan överföras via enterokocker i livsmedel.520 En 
svart låda har de facto etablerats: halten av livsmedel med 
Enterococcus faecium bör minimeras i livsmedel. 
 
I inledningen frågade jag mig hur naturvetenskaplig forskning 
egentligen går till. Vi har öppnat dörren till en värld där starka nätverk 
skapar svarta lådor från kontroversiella påståenden som modifieras 
allteftersom forskarnas allianser skiftar. Forskaren är i sitt dagliga 
forskningsarbete beroende av andra forskares tidigare arbeten. Hur 
referenser väljs och vilka man inte väljer är lika viktigt här som inom 
samhällsvetenskaperna. Likaså hur forskarna formulerar sina frågor 
och problemområden. 

Samtidigt som jag i rapporten försökt beskriva hur 
naturvetenskaplig forskning utövas och hur ”naturvetenskapliga 
sanningar” etableras är det också en historia om två berättelser som 
inbördes konkurrerar om vad som är vetenskapligt ”sant”. De olika 
berättelserna bär inom sig en spänning mellan vad som är ”sant” och 
vad ”verkligheten” visar. I risksamhället blir risken verklig först när 
forskarna definierat den samtidigt som miljöförstöringen kan vara i 
full gång utanför fönstret. I Gaiofallet är risken för spridning av 
antibiotikaresistens hos danskarna kopplad till vissa bestämda 
förutsättningar bland andra förekomsten av generna vanA eller vanB 
och felaktig medicinsk hantering av antibiotika. Följaktligen finns 
risken att söka inom sjukvården. Lundaforskarna är livsmedels-

                                                 
519 Om England i: Halskov, 970107, Politiken, 970107. 
520 Anonym, Berlingske Tidende , 001030, sektion 1,  1. 
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forskare och i deras berättelse finns risken inom livsmedelsområdet. 
Under tiden tränger sig den externa verkligheten på med en växande 
global antibiotikaresistens med USA som ”föregångare” i 
västvärlden. 521  Den sida som avgår med segern blir den som har 
starkast allierade och är skickligast att definiera riskbilden. I vårt fall 
är det hittills lundaforskarna som lyckats etablera ”fakta” och 
danskarna har tvingats backa och erkänna livsmedelsburna 
enterokocker som en möjlig smittkälla vilket den nyligen utgivna 
rapporten från danska Seruminstitutet bekräftar. 522  Även om Gaio 
fortfarande säljs i Danmark så har inga nya försök att introducera 
produkter med CAUSIDO-kulturen gjorts i Sverige. 
 
Hur har det vetenskapliga påståendet om vår bakterie modifierats? Vi 
kan se hur E. faecium förändrats från att vara något hälsosamt till att 
vara en möjlig resistensspridare hos vissa bakteriestammar för att 
slutligen kodas som en definitiv resistensspridare med förmåga att 
smitta många olika sorters bakterier. Detta är ett exempel på vad 
Latour menar då han talar om nätverkskedjor av översättningar när ett 
påstående transformeras. I Gaiostriden konkurrerar inte bara 
vetenskapliga påståenden utan också två olika ”maskiner”: i 
gaiovännernas läger består maskinen av ett nätverk som producerar 
föreställningen om minskning av hjärt- och kärlsjukdomar via 
minskning av kolesterolhalten genom konsumtion av produkten Gaio. 
Den skånska maskinens slutprodukter är idén att vi kan minska 
spridningen av antibiotikaresistens genom att se över spridning av 
antibiotikaresistenta bakterier genom livsmedel och en annan 
probiotisk produkt med en annan sorts bakterie än Gaio.  

I början är de båda forskarlägren sysselsatta med två olika frågor, 
nämligen kolesterol å ena sidan, och antibiotikaresistens å den andra. 
Majoriteten av de danska forskarna är sysselsatta med kliniska studier 
på hur Gaio påverkar kolesterolhalten i blodet, medan Lundaforskarna 
arbetar på sitt forskningsprojekt om sambandet mellan antibiotika i 

                                                 
521 Andelen vancomycinresistenta isolat i USA har ökat från promillenivå 1986 till 30-40% 1996 (Burman, 
1996). 
522Seruminstitutet är danska motsvarigheten till Smittskyddsinstitutet. 
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livsmedelsproduktionen och spridningen av antibiotikaresistens. 523 
Detta bryts när danska MD i samband med lanseringen av Gaio i 
England beställer en rapport som behandlar följderna av att 
konsumera ett livsmedel, (Gaio), som innehåller bakterien E. 
faecium.524 Ändå är det tydligt att forskarna i Gaiovännernas läger 
lägger betydligt större kraft på att utreda produktens effekt på 
kolesterolhalterna än på en möjlig koppling till spridning av 
antibiotikaresistens. Det påstående som Niels Frimodt-Møller, 
överläkare vid Statens Seruminstitut, gör i pressdebatten att Gaio 
skulle vara välundersökt gäller mera ämnet hjärthälsa än riskerna för 
att föra läkarvetenskapen tillbaka till den preantibiotiska eran. I 
samband med att skåningarnas svarta låda etableras följer dock sedan 
ett antal danska studier som diskuterar liknande resultat.525 
 
Latour menar att forskningsresultaten är värdelösa om forskarna inte 
lyckas förankra dem bakåt i samhället. Vi har i vårt fall sett hur 
forskningsresultaten är förankrade bakåt i jordbrukssektorn i två 
länder och hur detta kan kopplas till de båda forskarlägrens externa 
nätverk. De olika påståendena är kopplade till skilda sätt att organisera 
jordbruksproduktionen. I ena fallet storskalig användning av 
antibiotika som viktig insatsvara och i andra fallet ett mer ekologiskt 
produktionsmönster. I Gaiofallet bör de olika produktionsparadigmen 
betraktas som en följd av hur ett påstående har förändrats längs 
nätverkskedjans skiftande allianser, med andra ord vi har ett 
storskaligt jordbruk därför att vi använder så mycket antibiotika… 
Påståendet låter först befängt men Latours förmåga att lyfta på locket 
till etablerade sanningar och tänkesätt öppnar i mina ögon vägen för 
nytänkande. Jag anser att Latour är ute efter djupare förståelse för vad 

                                                 
523 Undantaget är F. M. Aarestrup vid Statens Seruminstitut som redan 1995 (det vill säga parallellt med 
lundaforskarna), publicerar artikeln, ”Occurence of glycopeptide resistance among Enterocoocus faecium 
isolates from conventional and ecological poultry farms.”, Microbial Drug Resistance , 1 (3), 1995, 255-257.   
524 Møller, 950420, ”Report on Enterococcus faecium in the cultured milk product Gaio.”, opublicerad rapport.  
525 Se DANMAP:s årsrapporter. DANMAP står för ”The Danish Integrated Antimicrobial Resistance Monitoring 
and Research Programme”  och i rapporterna görs en klar koppling mellan utfordring av slaktdjur med 
tillväxtfrämjande medel och spridning av antibiotikaresistens via bakterier varav E. faecium är en (DANMAP 
2000, DANMAP 1999, DANMAP 1998, DANMAP 1997, DANMAP 1996). Flera av de personer som försvarade 
Gaio medverkar i DANMAP-rapporterna. I DANMAP 2000: Jens K Møller som skrev beställningsrapporten åt 
MD inför Gaios Englandslansering och Niels Frimodt-Møller, överläkare Statens Seruminstitut, och Henrik 
Wegener, Statens Veterinaere Serumlaboratorium. Henrik Wegener medverkar i DANMAP 97 och 98 och Niels 
Frimodt-Møller medverkar i DANMAP 97 – 99. 
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omvandlingsprocesser är än vad en hänvisning till rådande strukturer 
ger. Enligt Latour kan alltså inte nätverkens utseende förklaras med 
de olika jordbruksmodellerna. I detta fall har vad som innefattar ett 
”lönsamt jordbruk” översatts på helt olika sätt: högintensivt jordbruk 
med antibiotika som viktig insatsvara kontra mer ekologisk 
produktion.   

Vi har sett hur de två forskargrupperna har sökt allianser och hur 
de har byggt upp ”maskiner” enligt Latours modell med kliniska 
laboratoriestudier, finansiering av intresserade storföretag och 
uppbackning av myndigheter – alltså en imponerande helhet som 
verkar i en och samma riktning för att bekräfta ett vetenskapligt 
påstående.  

Gaiostriden kan analyseras från ett riskperspektiv där den globala 
hotbilden är risken för en ökning av antibiotikaresistensen hos 
människan och de allvarliga medicinska konsekvenser detta kan få. 
Det svenska och danska lägret är eniga om att antibiotikaresistens är 
något farligt men har helt olika syn på produkten Gaios roll: Gaio kan 
vara farlig (lundaforskarna) och Gaio är nyttig (Gaiovännernas 
nätverk).  

 
Medan Becks modell ger kopplingen forskning – risker – 
samhällsutveckling så ger Latours nätverksperspektiv insikter i hur 
vetenskaplig ”sanning” etableras. Lundaforskarnas påstående blir en 
svart låda eftersom deras nätverk för tillfället är starkast. Figur 3 
nedan sammanfattar händelseförloppet.  
 
 
Figur 3. Händelseförloppet när Gaio stoppades i Sverige. 
 
1. Gaio ska lanseras på den svenska marknaden av Arla/MD Foods. 
⇒ 
2. Skånemejerier skriver distributionsavtal med Arla. 
⇒ 
3. Forskningschefen på SM får reda på att Gaio innehåller 
enterokocker och kontaktar lundaforskarna. 
⇒ 
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4. Lundaforskarna presenterar forskningsprojekt i tidskriften 
Livsmedelsteknik om risk för att antibiotikaresistens kan spridas från 
djur till människa via enterokocker. Samtidigt isolerar de bakterier 
från en bägare Gaio och finner E. faecium bakterier som är tänkbara 
resistensspridare. 
⇒ 
5. Lundaforskaren Stig Bengmark kontaktar Carl-Erik Nord, känd 
mikrobiolog associerad med Arla. Nord blir oroad över tänkbar 
resistensspridning om Gaio äts av personer som behandlas med 
antibiotika och kontaktar Arlas forskningschef. 
⇒ 
6. Arla och Skånemejerier har hetsigt möte tillsammans med 
associerade forskare där Arla håller fast vid att Gaio ska släppas enligt 
tidigare planer.  
⇒ 
7. Arla skriver brev till infektionskliniker och varnar för konsumtion 
av Gaio i samband med antibiotikabehandling. 
⇒ 
8. Skånemejerier säger upp distributionsavtalet. 
⇒ 
9. Svenska myndigheter kopplas in av lundaforskarna och lägger sig 
nära deras syn. 
⇒ 
10. Frilansjournalisten Regnell går på presskonferens hos Arla och 
kopplar Gaio till artikeln i Livsmedelsteknik. Regnell intervjuar flera 
nyckelpersoner däribland Göran Molin och säljer sin artikel ”Arlas 
nya yoghurt kan göra bakterier resistenta” till Svenska Dagbladet. 
⇒ 
11. Nord kontaktar Arlas koncerndirektör. 
⇒ 
12. Samma dag som artikel i Svenska Dagbladet publiceras håller Arla 
ledningsgruppsmöte. Mötet beslutar att stoppa Gaiointroduktionen. 
Källa: Fritt efter Hviid Møller & Klits berättelse. 
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Det är det starkaste nätverket som segrar. Carl-Eriks Nords avhopp 
från Arla fronten (i denna sakfråga) är ett rejält bakslag för Arla/MD. 
Michael Heasman och Julian Mellentin som är experter på den globala 
functional food-marknaden stöder antagandet om att Nords avhopp 
var viktigt, då de hävdar att Gaios misslyckande i Sverige berodde på 
dålig förankring i forskarvärlden. 526  Nätverket stärks också av att 
Arla/MD försvagas när Skånemejerier drar sig ur eftersom de inte 
förstår hur de ska sälja produkten till friska människor när den inte 
kan säljas till sjuka. Lundaforskarna förstärks ytterligare av att 
svenska myndigheter går in som löst allierade men framförallt av att 
media kommer in på deras sida i form av frilansjournalisten Tobias 
Regnell. Innan Gaio ska släppas i Sverige har produkten hunnit få 
massiv dålig publicitet – ett mardrömsläge när Arla/MD ska sjösätta 
en hälsoprodukt på marknaden. 

I risksamhället är media en viktig arena. Det är ofta media som 
lyfter fram händelser och missförhållanden som företag eller 
myndigheter försökt tysta ner. Detta gör det möjligt för alternativa 
forskarkonstellationer att agera och definiera de nya potentiella 
farorna som ”risker”. Hur hanterar Latour media och de slagkraftiga 
punktinsatser, ”terrorhandlingar”, som mediet gör möjligt? Ett av de 
mera famösa exemplen på hur media kan slå sönder svarta lådor och 
”vinna” utan att ha ett starkt nätverk bakom ryggen var när Björn 
Gillberg i slutet på 1960-talet tvättade sin skjorta i Prädd i 
tevesändning.527 Marknaden försvann över en natt när  tolkningen av 
Prädd som en ”gräddersättning” ersattes av ”tvättmedel”. Här är det 
inte fråga om vilket nätverk som är starkast utan om mer individuella 
insatser. Isolerade ”terrorhandlingar” i media skulle här falla utanför 
modellen. Men om vi återför resonemanget till Gaiostriden så har vi 
media närvarande i egenskap av frilansjournalisten Tobias Regnell. 
Det är till och med troligt att det är Regnells skriverier som blir 
avgörande när Arla fattar beslut om att dra tillbaka Gaio. Men jag 
hävdar att media här ändå är att betrakta som en del av 
Gaiomotståndarnas nätverk måhända som en tillfällig allierad. 
Följaktligen ryms medias avgörande roll inom modellen. 

                                                 
526 New Nutrition Business, 010716b, ”New foods, new communications”, new-nutrition.com. 
527 För Präddexemplet tackar jag Staffan Granér, ekonomhistoriker vid Göteborgs universitet. 
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Det har invänts att det i själva verket är det nätverk med de mest 
övertygande argumenten och med de senaste upptäckterna som avgår 
med segern. Men vad är det om inte just det nätverk som i Latours 
termer lyckats skapa de tyngsta allianserna inom och utanför 
laboratoriet. En annan tolkning är att utgången mindre förklaras av 
konkurrerande ”sanningar” och mera av lönsamhetskalkyler. 
Uppenbarligen fortsätter ju Gaio att säljas i Danmark med sitt innehåll 
av E. faecium. Seruminstitutets rapport tyder ändå på att 
lundaforskarnas ”sanning” vunnit acceptans även i Danmark. För att 
förstå hur vetenskapliga ”sanningar” etableras måste vi betrakta 
forskning utifrån ett processorienterat perspektiv (i detta fall Latours 
modell). Det är inte så enkelt att lundaforskarna fick ”rätt” utan vad 
som är ”rätt” och ”fel” böljar fram och tillbaka över tid och rum och 
svarta lådor kommer och går. Seruminstitutets rapport gav i praktiken 
lundaforskarna ”rätt” – även om den inte nämner dem vid namn (såvitt 
jag vet eftersom jag hittills misslyckats med att få tag på den). Och 
nylanseringen av Gaio i Sverige med E. faecium borttagen bekräftar 
ytterligare bilden. Att nätverken har begränsad geografisk räckvidd ser 
vi av att lundaforskarnas ”sanning” inte nått fram till de danska 
konsumenterna som fortsätter att handla ”gamla” Gaio. Risken ligger - 
helt i linje med Beck - hos individerna själva som måste fatta 
livsavgörande beslut utifrån otillräckliga kunskaper om riskerna med 
sina val. 
 
Slutligen visar rapporten hur etableringen av naturvetenskapliga 
”sanningar” har direkt affärsmässig betydelse för livsmedelsindustrin. 
Fördelningen av globala risker utgör den kontext där 
livsmedelsaktörerna verkar genom att det är inom livsmedelssektorn 
som risksamhället tydligast artikuleras. 
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Tema två: Livsmedelssektorn som riskarena.  
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Temablock två 
 
 
1. Inledning 
 
Under artonhundratalet förändrades produktionsformerna inom 
lantbruket från ett extensivt jordbruk med tonvikt på spannmål till ett 
mer intensivt med tyngdpunkten på mejeri- och köttproduktion. 
Självhushållningens slutna cirkel bröts genom inköp utifrån av 
insatsvarorna djurfoder och handelsgödsel.528 I det nya agrartekniska 
komplexet som växte fram efter andra världskrigets slut blev 
kopplingen till industrin allt tätare med ökad förbrukning av 
handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel. 529  De två fall jag 
beskriver i temablocket har koppling till det industriella jordbruket 
och de risker som skapas av storskalighet och långt driven förädling. 
 
Svenska konsumenter äter mycket nötkött. Tillsammans med 
fransmännen och danskarna äter svenskarna mest nötkött i EU varav 
42 procent av köttet är importerat. 530  Aftonbladet avslöjade våren 
2005 att lågpriskedjan Lidl tillsatte kryddor och kemikalier till sin 
nötfärs och lövbiff för att få den klassad som ”köttberedning” i stället 
för som ”färskt kött”. På detta sätt slipper företaget att ange 
ursprungsland och visa intyg på att köttet är fritt från 
salmonellasmitta.531 Salmonella-bakterierna är ett artrikt släkte som 
orsakar olika former av magsjukdomar hos människan däribland 
inflammation i mag-tarmkanalen, tyfus och paratyfus.532  

”Hur kan kycklingen kosta 29 kronor kilot och ogräs som 
aubergine säljas för nästan det dubbla?”, frågar sig miljödebattören 
Marit Paulsen i samma tidning.533 Med industriell massproduktion, 
tillsats av kemikalier och dålig djurhållning blir det möjligt att 
producera billiga köttprodukter till lågpriskedjorna. Även om Lidl 
tvingades märka om sitt kött efter mediauppmärksamheten blev 
                                                 
528 Morell, 2001, 234. 
529 Myrdal, 1997, i Larsson et al, 318. 
530 Anonym, 050401, Svenska Dagbladet. 
531 Ahlborg, Aftonbladet, 050404a. 
532 Nationalencyklopedin, 050412. 
533 Ahlborg, Aftonbladet, 050404b. 
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kopplingen kropp och risk mycket tydlig.  I Lidls kyldiskar ligger 
salmonellahotet latent i resterna av de döda djur som ingår i nötfärsen 
och lövbiffen. I de fall köttet smittats sprider sig bakterierna i 
konsumenternas kroppar genom ämnesomsättningen.  
 
Med technoscience som redskap kan jag utgå från hur blandningen av 
levande kropp och teknologi skapar risker på köttområdet. 
Konsumtionen av fläskkött är betydligt högre i Sverige än 
konsumtionen av nötkött. År 2001 åt varje svensk i genomsnitt 25 kilo 
griskött och 19 kilo nötkött.534 2003 hade fläskkonsumtionen ökat till 
36 kilo.535  I Danmark som är det land i världen där det äts mest 
fläskkött åt varje dansk i genomsnitt 63 kilo år 2001.536 Den danska 
exporten av fläskkött genererade 25 miljarder kronor i utländsk valuta 
år 2004 och näringen sysselsatte femtiotusen människor. 537  Den 
danska fläskproduktionen är med andra ord både omfattande och 
ekonomiskt viktig. 
 
Med tanke på de olika livsmedelslarm som BSE, salmonella och 
GMO:s som inträffat runt år 2 000 är livsmedelsrisker ett viktigt och 
aktuellt forskningsområde. Mitt syfte med temablock 2 är att 
undersöka mekanismerna bakom riskformation i livsmedelssektorn 
utifrån två konkreta fall. Kapitel 5 utspelar sig i nittonhundra-
sjuttiotalets Danmark där en högt uppsatt tjänsteman inom kött-
industrin blir åtalad och fälld för att ha kritiserat kvaliteten på det 
danska fläskköttet. Händelserna som beskrivs i kapitel 6 tar plats tio år 
senare i Sverige där en lantbrukskonsulent stötte på hårt motstånd från 
myndigheter och bondekooperation när han avrådde sina bönder från 
att utfodra kor med foder tillverkat av sjuka och självdöda djur. 
 
I risksamhället har makten över vetenskapen blivit en nyckelfaktor 
och kampen mellan olika vetenskapliga ”sanningar” styr fördelningen 
av risker. Eftersom risk i sig kan betraktas som en social konstruktion 
kan också utpekande och definition av en risk användas som ett 

                                                 
534 Jordbruksstatistisk årsbok, 2004, 299. 
535 Svensk Köttinformation, 050425. 
536 Jordbruksstatistisk årsbok, 2004, 299. 
537 Danske Slagterier, 050712. 
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verktyg i vetenskapliga kontroverser.538 Om risken existerar därför att 
människor har hittat på den så kan den naturligtvis användas i andra 
socialt konstruerade sammanhang som exempelvis en forskarstrid. I 
botten på min ansats ligger ett intresse för vetenskaplig kunskaps-
produktion och här utgår jag från den franske vetenskapssociologen 
Bruno Latours teori om hur vetenskaplig ”sanning” etableras.539 För 
att förstå mina aktörers strategier när jag närmare analyserar risk-
konstruktionen i mina konkreta fall tillämpar jag en systemteoretisk 
ansats inspirerad av Veronika Tacke.540  
 
 
2. Teoretiska utgångspunkter 
 
Jacob Östberg har, i sin doktorsavhandling om konsumentångest i 
risksamhället, gjort en kort men spännande historik över svenska 
livsmedelshot under perioden 1969 – 2002. Larmklockorna har ringt 
för sötningsmedlet cyklamat 1969, mikroskopiska plastkulor i 
margarin under 1970-talet, dioxin i livsmedel som glass, läsk och 
salladsdressing 1988, i belgiskt kött 2000, cancerframkallande ämnet 
kloropropanol i soja 2001, karcinogener i olivolja 2001, sötnings-
medlet Aspartam och i grillad korv, höga halter av kvicksilver i fisk, 
Listeria monocytogenes och Salmonella enterica i kyckling samt 
akrylamid i livsmedel. Även om de enskilda fallen redan är kända blir 
det intressant att se dem i ett sammanhang. Östberg pekar på media 
som avgörande faktor vid spridningen av sådana larmrapporter och 
hävdar att den gemensamma nämnaren är att larmet i efterhand 
vederlagts av andra forskare. 541  En diskussion väckt av seriösa 
forskare omvandlas i media till något helt annat: en nyhet i form av en 
riskbild uppmålad i grälla färger. Mediebevakningen blir kortvarig 
eftersom ett hot snart efterträds av något annat.542 Sensmoralen i det 
hela, menar Östberg, är att allmänheten på kort sikt är lättpåverkad av 
sådana här medialarm särskilt om det ligger en trovärdig källa bakom i 
                                                 
538 För risk som social konstruktion: Tacke, 2001, 294; Boholm & Ferreira, 2002, i Boholm et al, 45-49. 
539 Latour, 1987; för en tillämpning inom modern livsmedelssektor: Molin, 2002 eller kapitel 4 i denna bok. 
540 Tacke, 2001.; National encyklopedin definierar systemteori som en ”teoretisk ansats att formulera generella 
lagar för system, oavsett om de är fysikaliska, biologiska, sociala etc” (Nationalencyklopedin 021007a). 
541 Östberg, 2003, 67. 
542 Östberg, 2003, 69-70. 
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form av en statlig myndighet eller ett etablerat forskarnätverk. Att 
effekten blir kortvarig förklaras med att konsumenterna helt enkelt 
blockerar viss information efter ett tag. För att möta alla de faror och 
risker som individen bombarderas med så skapar individen ”en 
skyddande hinna” som en försvarsmekanism.543 En individ tar helt 
enkelt inte hänsyn till alla påståenden och risker i sitt reflexiva 
handlande. Den långsiktiga effekten kan sägas vara att individernas 
tillit till expertsystemen minskar vilket ökar deras ångest.544  
 
Nationalencyklopedin definierar risk som: ”möjlighet att något 
oönskat ska inträffa”. 545  Traditionell riskteori har en teknisk 
utgångspunkt där experter gör sannolikhetskalkyler baserade på 
rationella avvägningar mellan risk och nytta. 546  Det är ett 
oproblematiskt angreppssätt där risken betraktas som ett tekniskt 
spörsmål som ska hanteras på bästa sätt utan att man för den skull 
behöver tränga djupare in i vad begreppet verkligen står för.547 Detta 
angreppssätt förklarar inte människors sätt att hantera och värdera 
risker.548 Min infallsvinkel för att behandla risk är främst sociologisk 
och skiljer sig skarpt från de tekniska och statistiska teorierna. 
 
Den mest kände av de sociologer som intresserar sig för risk i det 
moderna samhället torde vara den tyske sociologen Ulrich Beck. Tre 
grundpelare i Becks riskteori är: 1) risk skapas av den industriella 
moderniseringsformen, 2) i risksamhället är moderniteten reflexiv i 
det att den i stigande grad konfronteras med sina egna resultat, 3) 
utvecklingen från det traditionella industri- till det senmoderna 
samhället medför en avtraditionalisering som i sin tur leder till en 
individualisering. 549  Individualiseringen ska förstås som en 
”institutionaliserad individualism”, där samhällets institutioner riktar 

                                                 
543 Giddens, 1997, 52-53. 
544 För en diskussion om Giddens expertsystem och konsumentångest, se Östberg, 2003, 49-52. 
545 Nationalencyklopedin, 021005. 
546 Om det sk ”avvägningstänkandet” se: Boholm & Hansson, 2002,  i Boholm et al, 9-10. 
547 Boholm & Ferreira respektive Persson 2002, i Boholm et al, 2002, kapitel 1 respektive 2. 
548 Boholm & Ferreira, 2002 i Boholm et al, 30. 
549 Rasborg, 2002, 40. 
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sig mot individen i form av arbetsmarknadspolitik, utbildnings-
möjligheter och lagstadgade fri- och rättigheter.550 
 
Beck definierar risk som ”ej beräkningsbar osäkerhet”, det vill säga 
själva motsatsen till den tekniska riskdefinitionen ”beräkningsbar 
osäkerhet”.551 Risk ska förstås ”på gränsen mellan vetande och icke-
vetande”, menar Beck, i ett samhälle där faror och konsekvenser är så 
otydliga och komplexa att vetenskapen inte längre räcker till för att 
lösa problemen. Så kallade ”kunskapsrisker”, där risken består i 
otillräcklig information, blir relevanta i risksamhället. 552  Risk kan 
betraktas som ”icke-kunskap” vilket i sig är en social konstruktion.553 
Diskussionen om genmodifierade livsmedel förs ofta i termer av 
risken med det okända, det vi inte har kunskap om.554 En liknande 
kunskapsrisk som behandlas i avhandlingen är huruvida den aktiva 
bakteriekulturen i danska Gaioyoghurten var farlig eller inte och vilka 
framtida effekter på resistensen mot antibiotika hos människor en 
utbredd konsumtion av produkten skulle få. Sådana produkter är, vad 
Beck skulle kalla, ”industriellt framställd osäkerhet”, där ingen vet 
vilka konsekvenser produktion och konsumtion av dessa produkter 
kommer att medföra.555 Att miljörörelsen som sådan har utvecklats ur 
en kritik av forskningens och teknologins konsekvenser gör Becks 
teori om risksamhället och den skenande forskningen ännu mera 
användbar.556 
 
Där Beck står för makro-omgivingen kan Bruno Latour sägas stå för 
delar av mikrokontexten i risksamhället.557 Jag har ingående diskuterat 
                                                 
550 Sørensen, intervju med Beck, 2002, 128-129 i Rasborg 2002.; Beck definierar individualiseringen så här i 
intervjun: ”Mit begreb om individualisering betyder i det vaesentlige først og fremmest institutionaliseret 
individualisme, der er forbundet med tesen, at det i de moderne samfund, isaer de vestlige, har dannet sig 
centrale institutioner, som er rettet mot individet, som så at sige forudsaetter og bemyndiger individet som aktør 
eller foretager tilsvarende tilskrivelseprocesser og omfordelinger af risici til individerne, og på den måde 
indprogrammeres individualismen mere og mere i samfundet” (Sørensen, intervju med Beck, 2002, 128-129). 
551 Sørensen, 2002, intervju med Beck, 125-126. 
552 Persson, 2002, i Boholm et al, 20-22. 
553 Tacke, 2002, 295. 
554 Persson, 2002 i Boholm et al, 22. 
555 Beck skriver: ”manufactured uncertainties”, Beck, 1999, 105. Beck använder begreppet för att beskriva risker 
med genmodifierade livsmedel men jag anser att det också täcker mina konkurrerande bakteriekulturer och vad 
som pågår i den danska grisens kropp på nittonhundrasjuttiotalet och riskerna med kadavermjöl i fodret hos 
svenska kor på nittonhundraåttiotalet. 
556 Jamison et al, 1990, 4. 
557 Latour, 1987. 
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hans teorier i ett technoscience-perspektiv i avhandlingens ram samt i 
kapitel 3 och 4 använt hans modell för att studera nätverkskedjor vid 
kommersialiseringen av ett forskningsresultat och vetenskaplig 
konflikt. Latours modell utgår ifrån den vetenskapliga sfären och hur 
de nätverk som bildas runt ett vetenskapligt påstående rör sig utåt när 
nya allianser skapas och påståendet därmed omvandlas.558 Sedan rör 
sig det hela tillbaks till utgångspunkten (det vetenskapliga centrumet), 
eftersom det är en viktig faktor i modellen att ta in och uppta det som 
upptäcks och inkorporeras i utkanterna för att därefter ta in och berika 
centret med det. Bruno Latour är ingen egentlig relativist eftersom han 
anser att forskningsresultat blir absoluta sanningar när de väl har 
etablerats som allmän okontroversiell kunskap, sk ”svarta lådor”, men 
han har en relativistisk hållning i synen på de mekanismer som ligger 
bakom den naturvetenskapliga kunskapsformationen. Latour anser att 
forskningens utveckling hela tiden varit motsägelsefull och en arena 
där företrädare för olika konkurrerande ”sanningar” har mötts. Dessa 
sanningar kunde redan tidigt vara ömsesidigt uteslutande och 
systemomkastande. Beck har delvis en annan syn på forskning än 
Latour: forskningen har hos Beck en okomplicerad roll i det 
tidigmoderna samhället för att bli tvetydig först i det senmoderna 
skedet. Tidsaxeln är också kortare hos Beck eftersom hans modell 
fokuserar på industrisamhällets modernisering.559 
 
Latour är relevant ur risksynpunkt genom att han diskuterar hur 
forskning går till på ”golvet”. Vidare genom att han analyserar hur 
”sanning” etableras, vilket i risksamhället också innebär att Latour 
indirekt identifierar vad som är en risk och vad som inte är det. Om ett 
livsmedel etableras som hälsosamt som ett resultat av ett 
framgångsrikt forskarnätverk så försvinner de (kunskaps)risker som 
kan ha förfäktats av mindre framgångsrika nätverk – jämför till 
exempel Gaiostriden i kapitel 4 där lanseringen av Gaio drogs tillbaka 
i Sverige, när ett påstående etablerades som sanning ”Gaiokulturen 
kunde ha negativa hälsoeffekter” medan produkten fortsatte att säljas i 
Danmark och där ett annat påstående fortsatte att vara ”sant”. I 

                                                 
558 För en populariserad diskussion kring rörelsen ut från centrum – se Jonssson, 2001. 
559 Beck, 1998, 19. 
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Sverige identifierades en risk med konsumtion av Gaio medan den 
risken valdes bort i Danmark. Sedan kan man givetvis hävda att risken 
i alla fall fanns kvar i Danmark men en sådan diskussion går utanför 
Latour och handlar om huruvida det finns risker som existerar oavsett 
om de definieras som sådana eller ej. Antropologerna Boholm och 
Ferreira hävdar att en risk kan vara en risk även om den inte är socialt 
definierad som en risk.560 Här tycker jag att de har en mer realistisk 
hållning än Latour . Ta till exempel cigarrettrökning som anses ha 
uppkommit i Sevilla på sextonhundratalet men det var först under 
nittonhundratalet som det upptäcktes att rökning förorsakade 
lungcancer och andra allvarliga sjukdomar.561  Latour kan egentligen 
läsas som f-n läser bibeln. Det går att hitta stöd i hans teorier både för 
att risker inte existerar innan de formulerats och att de existerar 
oberoende av en identifiering. Eftersom han anser att ”nature is the 
ultimate referee” så borde man kunna hävda att asbest eller 
cigarrettrökning var farligt innan de definierades som risker. Samtidigt 
som konsekvensen av att vetenskapliga ”sanningar” definieras i 
nätverkskedjor måste vara att en risk blir en risk först när den 
definieras som sådan. Boholm och Ferreria anser att realism och 
konstruktivism inte behöver vara teoretiskt oförenliga: Både 
Kebnekaise och Nobelpriset existerar även om det ena är något fysiskt 
påtagbart och det andra bestäms av idéer. Även om berget kan omges 
med mänsklig symbolism så existerar det oberoende av sociala 
konstruktioner vilket inte gäller Nobel-kommittén. Risk ligger 
mittemellan dessa poler och är en ”oren social konstruktion”, enligt 
författarna, eftersom vissa förhållanden inte betingas av idéer utan 
gäller ändå. En objektiv risk behöver inte ”göra något avtryck i sociala 
sammanhang och en socialt bestämd risk behöver inte erkännas av alla 
aktörer.562  
 
Beck har kritiserats för sin oförmåga att lösa förhållandet mellan 
realism och konstruktivism, när han hanterar risker ömsom som 
konstruktioner och ömsom som objektiva fenomen.563 Analysen av 

                                                 
560 Boholm & Ferreira, 2002, i Boholm et al, 45-46. 
561 Nationalencyklopedin, 050517. 
562 Boholm & Ferreira, 2002, i Boholm et al, 45-47. 
563 Rasborg, 2002, 48-50. 
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vilken roll kultur, vardagsliv och massmedia spelar i individens 
subjektiva riskuppfattning och i samhällets kommunikation om risker 
är också otillräcklig eftersom Beck ser individens uppfattning av risk 
som en reflex av att mängden risker objektivt sett ökar, det vill säga 
när riskmängden ökar börjar människorna uppfatta dem. 564  Hans 
riskteori täcker inte möjligheten att riskökningen kan bero på en 
förändring i riskbegreppet under inverkan av till exempel massmedia, 
hävdar Rasborg vidare. Anthony Giddens menar till skillnad från Beck 
att de totala riskerna inte ökar under senmoderniteten utan det är 
sammansättningen och karaktären av riskerna som förändras.565  
 
Boholm och Ferreira har formulerat ett utkast till en riskteori baserad 
på sk ”aktivitetssfärer”. En riskteori måste hantera tre dimensioner: 
teknisk/naturvetenskaplig, aktör och kultur/symbolisk dimension. I sin 
modell identifierar de fyra stycken aktivitetssfärer: den vetenskapliga 
(formation), mediasfären (kommunikation), marknadssfären 
(produktion och konsumtion) och den politiska sfären (reglering). 
Modellens dynamik ligger i gränssnitten mellan de olika sfärerna där 
vad som betraktas som ”risker” genomgår olika modifieringar. I 
gränssnitten hittas vanligen olika intressegrupper som genom intensiv 
opinionsbildning och en strategisk placering i gränssnitten, strävar 
efter att definiera risker för politiker och allmänhet.566   
 
Slutligen krävs ett technoscience-perspektiv för att beskriva 
kopplingen teknologi, produktionsmetoder och kroppar. I kapitel 7 
fångar jag med TS hjälp upp trådarna från mina temablock för att 
förstå hur de ämnen och bakterier som pumpas runt i de danska 
grisarnas kroppar när de stoppas fulla med högförädlade fodertillskott 
och mediciner och likaså i ämnesomsättningen hos de svenska korna 
när de överskrider gränsen mellan vegetarianer och kannibaler hänger 
ihop med livsmedelsteknologins utveckling. 
 
 

                                                 
564 Rasborg, 2002, 53. 
565 Giddens, 1997, 140 & 150. 
566 Boholm & Ferreira, 2002, i Boholm et al, 29-52. 
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3. Metod 
 
Vad kan då Beck tillföra i den operativa analysen? Först och främst 
bestämmer Beck makrokontexten, med andra ord sammanhanget i 
stort. Han ger en bra bild av den eskalerande osäkerheten i tekniskt 
avancerade samhällen där fördelningen av risker ersätter fördelningen 
av resurser som utvecklingsmotor. Risksamhället är också ett 
individualiserat samhälle där enskilda individer tvingas fatta 
avgörande beslut om sina liv under stor osäkerhet. Cancer, miljöfaror, 
osäkerheter måste nu hanteras av individer – det är den enskilde som 
fattar besluten även om informationen om riskerna är bristande. Att 
individens handlingar får en avgörande betydelse är i högsta grad 
relevant för de två fall som skall behandlas längre fram.  

Latour kan ge förståelse av nätverksbildningar och skiftande 
vetenskapliga ”sanningar”. Men eftersom hans teori ger utrymme för 
flera aktörer än mänskliga, som bakterier, vetenskapliga påståenden 
etcetera så förskjuts perspektivet från de mänskliga aktörerna. I 
Latours modell över den naturvetenskapliga forskningsprocessen är 
det konkreta aktörer som forskare, företag och finansiärer som driver 
processen framåt genom sina handlingar.567  
 
I Boholms och Ferreiras modell ges ”sanningen” om ”risken” lika stor 
vikt i alla aktivitetssfärer. Den vetenskapliga sfären har inget företräde 
framför de övriga utan risken strömmar runt i systemet under ständig 
rekonstruktion. Även om gränssnitten som drivande dynamikmotorer 
är en spännande tanke, så har Boholm/Ferreira ingen färdig teori utan 
pekar endast mot vad en sådan teori bör innehålla. 
 
Tackes modell 
Jag har i min licentiatuppsats diskuterat hur risksamhället artikuleras i 
mejerisektorn när det sena nittonhundratalets globalisering genom 
intensifierad konkurrens tvingade fram rationaliseringar och 
sammanslagningar. 568  I detta sammanhang är sociologen Veronika 
Tacke intressant, när hon undersöker hur globaliseringen av risk är 

                                                 
567 Latour, 1987. 
568 Molin, 2002, delrapport 1, 12-16. 
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beroende av sin sociala kontext. 569  Tacke utgår från en empirisk 
undersökning av hur fem organisationer inom tyska köttindustrin 
hanterar BSE-risken (som är en global risk som kommer in i landet 
utifrån). Hennes slutsats är att konstruktionerna av risk och 
globalisering skiljer sig åt mellan de olika aktörerna beroende på deras 
skilda perspektiv och position i omgivningen. Riskkonstruktionerna 
blir olika på grund av vad Tacke kallar ”domänproblem”, det vill säga 
organisationerna formulerar problemen olika beroende på vilka 
uppgifter de har och deras relation till sin omgivning.570 
 
Tackes matris över den sociala konstruktionen av BSE-risk fördelade 
på fem organisationer inom den tyska köttsektorn ser ut såhär:  
 
 

Tabell 5. Mall för konstruktion av BSE-risk  
hos tyska företag/organisationer . 
 

 
Organisation 
1… 

Domän 

problem 

 

Riskens allvar  

Riskens 

konstruktion 

 

Viktigaste  

krisrelaterade 

aktiviteten 

 

Fritt efter Tacke, 2001, tabell 1, 300. 
 
 
Begreppet ”domän” används för att beskriva förväntningar inom och 
utanför organisationerna som beskriver vad organisationen utifrån 

                                                 
569 Tacke, 2001, 293-312. 
570 Tacke, 2001, 310. 
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teknologi och inriktning kan göra.571 ”Domänproblemet” är precis som 
det låter det problem som organisationen möter inom sin domän, i det 
tyska fallet till exempel den tyska lantbrukarorganisationens beroende 
av politiskt bestämda inkomstöverföringar. ”Riskens allvar” ska 
förstås som i vilken grad risken påverkar  den inblandade 
organisationen (liten eller stor påverkan). ”Riskens konstruktion” 
behandlar hur risken är konstruerad, till exempel är den: politisk, 
produktrelaterad, processrelaterad, reflexiv? Kategorin ”Den 
viktigaste krisrelaterade aktiviteten” betyder just vad som sägs, för 
den tyska lantbrukar-organisationen tex, är den viktigaste 
krisrelaterade aktiviteten kraven på politiska marknadsinterventioner. 
Genom att kategorisera efter riskens allvar och konstruktion 
respektive den viktigaste krisrelaterade aktiviteten fångar Tacke in 
både riskens sociala karaktär och att dess konstruktion är beroende av 
kontext. Detta har Wynne och Dressel visat tidigare när de 
demonstrerade att BSE-risken har konstruerats mycket olika i 
Tyskland och Storbritannien.572 
 
I analysen av mina fall använder jag en modifierad version av 
Veronika Tackes matris. Till skillnad från Tacke så behandlar jag 
lantbrukskooperationen som en nationell helhet i stället för att bryta 
ner den till flera organisationer i matrisen. Motivet till detta är att 
bondekooperationen är ett stort sammanhängande nätverk även om det 
i sin tur är uppdelat på flera olika organisationer. Dessutom inför jag 
begreppet ”dissident” för den enskilda aktör som tidigt varnar för 
risken vilket är utmärkande för båda fallstudierna.  

Nationalencyklopedin definierar ”dissident” som ”person med tro 
eller åsikter som avviker från de förhärskande eller officiellt 
gällande”. 573   Jag använder ”dissident” som beteckning på en 
mänsklig aktör som driver en vetenskapligt grundad åsikt på tvärs mot 
expertmajoriteten i det omgivande forskarsamhället. Ward Jones har 
                                                 
571 Tacke definierar domänbegreppet som: ”This denotes the relevance of generalized expectations held within 
and outside any organization, which describe what organizations, according to their ’core technologies” and 
functional orientations, will and will not do” (Tacke, 2001, 297). Min ungefärliga översättning blir: ”Det här 
betecknar relevansen av hur allmänna förväntningar inom och utanför organisationer beskriver vad dessa 
organisationer kommer att göra respektive inte kommer att göra i enlighet med sina kärnteknologier och 
funktionella orienteringar”. 
572 Wynne, Brian & Dressel, Kerstin, i Linnerooth-Bayer et al, 2000, 121-154. 
573 Nationalencyklopedin, 021007b. 
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skrivit om ”dissidenter” och ”lojalister” utifrån en annan angrepps-
punkt där han förfäktar att politiker i sitt beslutsfattande ska lyssna på 
forskare som företräder den vetenskapliga majoriteten eftersom 
lekmän inte har den utbildning som krävs för att bedöma 
vetenskapliga påståenden. 574  Jones använder begreppet när han 
diskuterar huruvida vi ska lita på forskarsamhällets dissidenter eller 
lojalister utifrån situationen i Sydafrika där en grupp forskare utmanar 
den etablerade vetenskapliga ”sanningen” att HIV förorsakar AIDS.  
Jones slutsats är att lojalisterna är att föredra eftersom de företräder 
majoriteten av forskarsamhället och därigenom sägs ha mindre bias i 
sina uppfattningar. Till skillnad mot Latour som betraktar forskar-
världen som en krigsskådeplats så betonar Jones alltså konsensus och 
bortser från maktfrågor vilket gör att han blir dålig på att förklara hur 
vetenskapliga ”sanningar” etableras i ett hårt konkurrerande forskar-
samhälle.575 Där Jones pläderar för någon form av delegation från 
politiken till expertsystemen så driver ”dissidenterna” i min tappning 
fram nya vetenskapliga ”sanningar” i konflikt med forskarvärldens 
lojaliteter. Jag motiverar införandet av dissident-begreppet med att 
mina två aktörer agerar som individer när de offentliggör risken för 
den stora allmänheten. Liksom motståndarna till den gamla 
Sovjetregimen har de fått föra kampen ensamma.576  
 
Ett problem med att använda Tackes matris på mina fall är att 
organisationerna i hennes analys förhåller sig till en risk som kommer 
utifrån (galna kosjukan som kom från England till Tyskland) medan 
mina fall behandlar risker som genereras på den nationella arenan 
samtidigt som det finns ett tydligt vi och dom. Detta leder till att det 
blir motstridiga riskkonstruktioner som i Becks anda ska visa om en 
företeelse är farlig respektive riskfri som i fallet med den danska 
grisen nedan där det ena lägret anser att det finns en risk medan det 
andra lägret delvis förnekar detta. I kadaverfallet så är situationen 

                                                 
574 Jones, 2002. 
575 Jones hävdar på fullt allvar att det inte existerar makthierarkier att ta hänsyn till inom forskarsamhället (Jones, 
2002, 518). 
576 I ett senare skede fick NHH stöd av danska miljörörelsen och AL av media men när de gjorde sina 
avslöjanden stod de ensamma. Att miljörörelsen gav sitt stöd åt makarna Hansen rimmar med den 
organisationens då gällande funktionella orientering att verka mot rådande produktionssystem in om jordbruket 
och för ekologiska produktionsmetoder. 



 170

liknande: en grupp (bondekooperationen) förnekar den risk som 
dissidenten varnar för. 
 
 
4. Källor 
 
Källorna till fallstudierna är av olika slag och de för med sig olika 
typer av problem som diskuteras i respektive kapitel. Det intressanta 
är hur det är möjligt att lägga ihop dem och ur själva mixen 
rekonstruera två möjliga berättelser. Därmed inte sagt att det är de 
enda tänkbara berättelserna som kan vaskas fram men för mig är dessa 
två berättelser de trovärdigaste jag kunnat ta fram ur just detta 
källmaterial. 
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Kapitel 5: Ledsna grisar. 
Mannen som förolämpade den danska grisen577 
 
 
1. Inledning 
 
Niels-Henrik Hansen (NHH) var direktör vid Slagteriernes 
Forskningsinstitut i Roskilde 1968 – 1974, men sade upp sig 
tillsammans med sin hustru Dorthe (DH) anställd vid samma institut, 
då styrelsen ville blanda sig i institutets forskningsresultat och hans 
sätt att bedriva personalpolitik. Forskningskonflikten blev senare en 
rättssak efter det att paret skrivit en artikel om den drastiskt 
försämrade kvaliteten på danskt griskött. Trots att makarna båda varit 
anställda i forskarfunktioner på institutet och att de skrev artikeln 
tillsammans så var NHH den ende som åtalades av de två. I fallstudien 
väljer jag därför att fokusera på NHH som dissident just för att det är 
honom som köttkooperationen gick på. 
 
Den danska grisen mår dåligt – makarna Hansen går ut till 
allmänheten 
1976 publicerades antologin Mad – er ikke bare mad där paret bidrog 
med den artikel om den danska grisens hälsa som senare skulle leda 
till åtal.578 NHH och DH säger i intervjun att de ville sammanfatta och 
popularisera sin forskning: ”Efter att ha varit där [forskningsinstitutet] 
i tjugo år ville vi pröva på att sammanfatta vår forskning till 
allmänheten… Vi fungerade som ett alibi för en riskabel business där 
köttindustrin kunde avfärda kritik genom att hänvisa till vår 
forskning”. 579  Samma år medverkade paret också i dagspress och 
radio bland andra Ekstrabladet den 7 juni, Søndags-BT 24 juli, 
Politiken 16 november och Berlingske Tidende den 17 november samt 
en radiointervju i programmet ”Middagsaktuelt” den 6 juli.580 Det är 

                                                 
577 Där inte annat anges är fallstudien om den danska grisen baserad på min intervju med Niels-Henrik och 
Dorthe Hansen, 020510. 
578 Hansen & Hansen, i Karlsen, red, 1976, 63-87. 
579 Hansen, Niels-Henrik och Dorthe, intervju 020510. 
580 Domboken, 1-2. 
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dessa uttalanden tillsammans med artikeln i boken som utgör grund 
för det åtal som slakterikooperationen senare väckte mot NHH.581  
 
NHH och DH påstod att den danska grisen mådde allt sämre och att 
kvaliteten på det danska grisköttet sedan nittonhundrafemtiotalet hade 
försämrats kraftigt.582 I början var det bara en liten procent av de 
slaktade grisarna som visade sig ha kvalitetsförändringar men under 
loppet av två decennier steg antalet för varje år. Först trodde man att 
förändringarna berodde på ärftlig benägenhet hos vissa djur att 
stressas vid slakten men med tiden ökade både den totala mängden 
”stresskänsliga” djur samtidigt som stresströskeln hos de enskilda 
djuren sänktes. Det krävdes alltså mindre och mindre stress hos 
slaktdjuren för att deras kött skulle bli ljust och vattnigt (PSE). 
Dessutom följdes symptomen i ökande utsträckning av kraftiga inre 
blödningar. 583  Så mycket som hälften av slaktsvinen uppvisade en 
abnorm köttkvalitet. Veterinärmyndigheterna tog inte något samlat 
grepp på problemet: medan enstaka veterinärer var hårda och dömde 
ut allt ljust kött godtog andra mindre förändringar eller släppte igenom 
köttet om det användes till vissa specificerade ändamål. Så 
småningom utvecklade förädlingsindustrin metoder för att hantera det 
ljusa köttet och konsumenterna vande sig vid det så man lärde sig leva 
med den nya köttkvaliteten.584 Mot slutet av nittonhundrasextiotalet 
dök nya kvalitetsavvikelser upp. Nu i form av mörkt och torrt och 
klibbigt kött (DFD). Det lågkvalitativa mörka köttet var inte ett nytt 
fenomen i sig men tidigare hade det bara förknippats med självdöda, 
sjuka, nödslaktade djur eller djur som slaktats i extremt utmattat 
tillstånd. Nu uppstod plötsligt kvalitetsförändringarna under helt 
normala förhållanden även hos friska svin som innan slakten 
behandlats synnerligen skonsamt. Först dök problemet bara upp under 
vintern men inom några få år förekom det mörka köttet året om och i 
ständigt ökande mängd – i artikeln uppskattar författarna att runt 

                                                 
581 Uttalandena är ett urval ur den samling artiklar som skrevs om paret Hansen under åren 1976-1978. Jag har 
kopior på femton andra dagspressartiklar skrivna under perioden 1974-1979. 
582 Paret pekar ut två sorters allvarliga muskelförändringar i det danska grisköttet: PSE och DFD. PSE (Pale-
Soft-Exudative) står för ljust och vattnigt kött med högt pH medan DFD (Dark Firm Dry) är mörkt, torrt och 
klibbigt kött med lågt pH. 
583 Hansen & Hansen, i Karlsen, 1976, 66. 
584 Hansen & Hansen, i Karlsen, 1976, 67-68. 
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hälften av slaktkropparna uppvisade DFD. 585  Undersökningar som 
gjordes visade att samma stressfaktorer och ärftliga egenskaper som 
experterna ansåg var orsak till det ljusa köttet låg bakom det mörka. 
Djuren blev också allt sjukare i kroniska luftvägsbesvär, magsår, 
dysenteriliknande magsjukdomar, ämnesomsättningsrubbningar och 
hjärtsvikt vilket gjorde att medicinförbrukningen ökade kraftigt. 586 
Beteenderubbningar blev också vanliga: grisarna blev nervösa, 
aggressiva, bet varandra i hasorna och i mer extrema fall åt de helt 
enkelt upp varandra. Hansens skriver: ” ”den lille krølle på halen, der i 
gamle dage var symbol på velvaere og godt humør hos grisene, 
forsvandt fulstaendig hos den danske gris i løbet af 50’erne og 
60’erne”.587 Paret pekade ut det industriellt bedrivna jordbruket med 
stora insatser av konstgödning, bekämpningsmedel, artificiellt foder 
och antibiotika, som den avgörande faktorn bakom det danska fläskets 
försämrade kvalitet och förespråkade i stället ekologiska 
driftsformer.588  
 
Att artikeln upplevdes som ett generalangrepp på en viktig 
exportnäring är inte svårt att förstå. Stora ekonomiska värden stod på 
spel: 1973 exporterade Danmark drygt 621 tusen ton 
fläskköttprodukter till ett värde av 5,4 miljarder danska kronor.589 I 
makarna Hansens artikel kopplas också myndigheternas tystnad, 
köttkvalitet och export samman, när paret skriver att om problemen 
gjordes offentliga skulle andra länder ta tillfället i akt och införa olika 
typer av handelshinder för danska jordbruksprodukter vilket i 
förlängningen skulle leda till nationalekonomisk katastrof.590  
 

                                                 
585 Här finns ett fel i artikeln. På sidan 67 skriver makarna Hansen att hälften av slaktgrisarna uppvisade en 
abnorm köttkvalitet när de diskuterar muskelförändringen PSE. På sidan 68 skriver de sedan att ca hälften av 
grisarna hade en annan muskelförändring, DFD. Detta är omöjligt då grisarna inte samtidigt kan ha för högt 
(PSE) och för lågt (DFD) pH om de inte menar att alla grisar var muskelförändrade vilket förefaller orimligt. 
586 Jag översätter ”hjertesvigt” med ”hjärtsvikt”. Nationalencyklopedin definerar hjärtsvikt som ett 
”sjukdomstillstånd som beror på att hjärtats förmåga att pumpa blod är nedsatt” (Nationalencyklopedin, 050621). 
587Min översättning: ”den lilla knorren på svansen, som i gamla dagar symboliserade välbefinnande och gott 
humör hos grisarna, försvann fullständigt hos den danska grisen under femtio- och sextiotalen”.; Hansen & 
Hansen, i Karlsen, 1976, 66-69. 
588 De använder inte termen ”ekologisk” utan ”biologisk-dynamiske”.; Hansen & Hansen, i Karlsen, 1976, 74. 
589 Pedersen et al, 1987, 256. 
590 Hansen & Hansen, i Karlsen, 1976, 70-71. 
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I allra högsta grad kommer de frågor om risk och riskkonstruktion 
som diskuterats i temainledningen upp på dagordningen: är det 
riskfritt med danskt fläsk när majoriteten av experterna hävdar att det 
är ofarligt även om en enstaka forskardissident slår på trumman? Eller 
är det en ”objektiv” risk som finns där oavsett om den erkänns eller 
inte? Och vilken risk dominerar: den ekonomiska eller hälsorisken? 
NHH tror att det som gjorde att artikeln fick så stort genomslag var 
deras bakgrund som forskare och lantbrukare: ”vårt fall fick orimligt 
stor impact var att vi var två akademiker som gick ut och sa detta 
samtidigt med att vi bedrev lantbruk. Tidigare hade det varit enbart 
vänsterrörelse som gjort sådana påståenden”.591 I fallstudien ska vi 
titta närmare på de händelser som ledde till att paret Hansen lämnade 
sina arbeten, gick ut till allmänheten och (i NHH:s fall) till slut 
åtalades för sina åsikter. 
 
 
2. Källor 
 
Huvudkällorna till fallstudien om Niels-Henrik och Dorthe Hansen är 
1) en intervju gjord av mig i deras bostad 2002, 2) artikeln , 
”Degeneration og mangelsygdomme – om madens faktiske standard i 
dag”,  som ingår i antologin  Mad – er ikke bare mad och som 
tillsammans med några uttalanden i danska dagstidningar ledde till 
åtal för ärekränkning av den danska grisen samt 3) rättegångs-
materialet som består av en utskrift av Domboken. 
 
Intervjun är gjord på plats. Jag har skrivit ner svaren på frågorna och 
efter utskrift låtit NHH och DH läsa igenom dem och kommentera. På 
detta sätt kan mina misstag lätt korrigeras samtidigt som 
intervjupersonerna också har möjlighet att i efterhand dra tillbaka 
yttranden som de känner att de inte kan eller vill stå för. Detta är för 
mig standardförfarande vid intervjuer. Jag bandar inte intervjuerna 
eftersom jag upplever att samtalet blir stelare av det. Jag anser också 
att fördelarna med att intervjupersonerna får läsa igenom och korrigera 
är större än nackdelarna eftersom risken för sammanblandning och 
                                                 
591 Hansen, Niels-Henrik och Dorthe, intervju 020510. 
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missförstånd minskar. I detta fall har inga tillbakadragningar eller 
strykningar av frågor skett utan bara smärre klargöranden. Intervjun 
med makarna Hansen är gjord på en, för en svensk, lättförståelig 
”skandinaviska”. Eventuella språkmissförstånd har jag försökt 
avhjälpa genom att låta intervjupersonerna i efterhand läsa igenom 
och kommentera en utskrift av intervjun.  
 
Artikeln i antologin är allmänt hållen och tydligt avsedd att läsas av 
folk utan fackbakgrund. Syftet är att popularisera faktakunskaper men 
eftersom inga noter och källhänvisningar ges är det svårt att följa upp 
de allmänna påståendena. 
 
Rättsmaterialet består av en utskrift av Dombok 46, Københavns 
Byret, 11 Afd, sidorna 23-143. Originalet förvaras i Landsarkivet for 
Sjaelland, Lolland-Falster och Bornholm.   

Materialet är omfattande: hundratjugo tätt maskinskrivna sidor. 
Det är dessutom svåröverskådligt: vittnesberättelser, två förklaringar 
från NHH, långa utdrag ur vetenskapliga artiklar och rapporter som 
anförts av de båda. En brist är att det inte klart framgår vilka rapporter 
och vetenskapliga artiklar som målsägarna respektive NHH anför som 
bevisning. Själva sakfrågan framställs och de sex olika ”uttalanden” 
som han är åtalad för redovisas. Ett uttalande är ett utdrag från artikeln 
i boken och de fem övriga gäller tidningsartiklar. En detaljerad 
kronologi och bakgrund till vad som förevarit blir ett ovärderligt 
komplement till de andra källorna, bland annat finns här utdrag från 
kritiska rapporter som NHH föredragit vid olika branschmöten där han 
representerat institutet. Själva domen slutligen, är naturligtvis också 
värdefull eftersom vi här kan se vad NHH faktiskt fälls för och hur 
rätten resonerar. 

Hur långt kan man lita på rättsmaterialet? Även i rättsmaterial kan 
sakuppgifter blandas ihop och bli felaktiga. Till exempel så är 
samtliga sex uttalanden som NHH åtalats för feldaterade  till 1977 i 
stället för 1976.592  

Hur ska jag använda rättsmaterialet? Det styrker att NHH blev 
åtalad och fälld för några av sina uttalanden. Det styrker händelsen 
                                                 
592 Domboken, 1-2. 
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med indragningen av baconet. Det styrker att NHH inte fick lov att 
hänvisa till sina forskningsrapporter som institutet vägrade att lämna 
ut. Det styrker att de två klassningarna av kvalitetsförändringar på 
griskött i ljust kött med lågt ph och mörkt kött med högt ph var 
internationellt vedertagna. Det ger också en bild av den danska 
grishållningen på nittonhundrasjuttiotalet som kan oroa även i början 
på tvåtusentalet. Rättsmaterialet ger också ett stöd till kronologin över 
händelserna som föregick rättsprocessen. Och slutligen: domen 
formulerar det som just då, 1978, i Danmark var den etablerade 
”sanningen” om den danska grisens hälsa. 
 
Tidningsurklipp och annat övrigt källmaterial. Bland övrigt 
källmaterial finns en samling klipp från dansk dagspress under 
perioden 1976-1978. Jag fick artiklarna direkt av paret Hansen då jag 
intervjuade dem på deras gård. Det kan alltså finnas betydligt flera 
artiklar som också kan tänkas ta ställning för målsägarsidan.  
 
 
3. Historik 
 
Slagteriernes Forskningsinstitut är ett branschforskningsinstitut som 
ägs av danska bondekooperationen genom Danske Slagterier.593 Niels-
Henrik Hansen anställdes 1957, arbetade som forskningschef från 
1963/64 och blev slutligen direktör 1968. 594  Hans arbetsuppgifter 
bestod i att leda forskningsprocesser och formulera policy om 
forskningsprogram inom olika ämnen som köttkvalitet, hygien och 
kötteknologi.595 Han var också vice ordförande i handelsministeriets 
teknologiråd, ledamot i Danmarks teknisk-videnskabelige 
forskningsråd och Akademiet for de tekniske videnskaber.596 Dorthe 
Hansen var sedan 1958 anställd på samma institut som 
forskningssekreterare och mikrobiolog.597 
 

                                                 
593 Danske Slagterier, 051016a. 
594 Domboken, 3. 
595 Karlsen, 1976, 191. 
596 Domboken, 3. 
597 Karlsen, 1976, 191. 
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NHH hade alltså en högt uppsatt expertposition inom dansk 
fläskproduktion och han spelade en viktig roll för att garantera 
kvaliteten på dansk skinka gentemot exportmarknaden. Nils Molin 
minns att NHH var den store experten: ”Vid ett tillfälle fick ett parti 
bacon reklamation i USA och då skickades Niels-Henrik dit för att 
försvara produkten och förklara vad som hänt. Han användes som 
expert då det uppstod reklamationer på exportsidan”.598 Enligt Mikael 
Witte, som skrivit en kritisk bok om den danska sjuttiotalsgrisen där 
NHH:s fall diskuteras ingående, så var han i London 1971 och 
kontrollerade två stora partier bacon efter att en stor ej namngiven 
engelsk livsmedelskedja slagit larm.599 NHH beslöt om destruktion av 
femton ton dansk bacon avsett för julhandeln.600 Resten antar Witte 
sändes till ”renskärning” det vill säga att dåliga bitar av köttet skars 
bort och andra behölls. Rättegångsmaterialet ger uppgiften totalt 
trettio ton.601 Målsägarvittnet Svend Vahlun var med på resan och 
säger i sitt vittnesmål att de delar som gick ut i handeln efter 
”renskärningen” inte reklamerades. 602  Om det som skars bort 
användes som DFD-produkt eller kasserades framgår ej. Prover som 
Hansen och hans medarbetare tog med hem visade på ett stort 
bakterieinnehåll i köttets muskulatur.603  Indragningen av baconpartiet 
var naturligtvis känsligt då bacon var en viktig exportvara och 
England en stor exportmarknad.604 
 
Bråk på forskningsinstitutet 
Redan 1972 hade NHH hållit ett kontroversiellt föredrag för lokala 
”grisförsöksstationer” i Sorø.605 Med på mötet var en representant för 
en landsortstidning som skrev ett referat där NHH sägs ha sagt att 
”kødkvaliteten hos danske baconsvin udvikler sig med forrygende hast 
i den forkerte retning”. Föredraget debatterades både på mötet och 
sedan i fackpressen. 606  Holbaek Amts Venstreblad skrev följande: 
                                                 
598 Molin, telefonintervju 050614. 
599 Domboken, 13-14, 69 & 96-97; Witte, 1980, 27-28. 
600 Witte, 1980, 27-28. 
601 Domboken, 69. 
602 Domboken, 97. 
603 Witte, 1980, 32. 
604 De största importörerna av danskt fläskkött är i nämnd ordning: Tyskland, England och Japan 
(Landbrugsraadet, 051019, ”Danmarks eksport af landbrugsvarer 2002-2004”, 5). 
605 Originaltext: ”svineforsøgsstationer”. 
606 Domboken, 3. 
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”Lederen af Slagteriernes Forskningsinstitut i Roskilde, ingeniør 
Niels-Henrik Hansen, har på et møde i Ringsted for svineavlsfolk talt 
alvorsord om kødfarve og kvalitet og derved trådt et par landmaend 
for hårdt over taerne, uden at nogen dog har kunnet tilbagevise den 
fremførte kritik”. 607  Tidningen Information skriver att NHH blev 
kallad till forskningsinstitutets styrelseordförande, Dons Christensen, 
som krävde att han skulle dementera artikeln.608  
 
Slagteriernes forskningsinstitut hade en styrelse för vilken NHH 
föredrog ärenden som budget etcetera. Det var denna styrelse som han 
kom i konflikt med när den ville blanda sig i forskningsresultaten och 
ha inflytande på personalnedskärningar kopplade till dessa. Enligt en 
artikel i tidningen Information från 7 december 1974 så rörde sig 
motsättningarna om graden av vetenskaplig frihet på institutet. 609 
Styrelsen ville mot NHH:s vilja avskeda två forskare som de ansåg 
obekväma.610 NHH kommenterar i tidningen: ”Jeg ved, at der er to af 
de ledende videnskabelige medarbejdere bestyrelsen ønsker fjernet. 
Den har aldrig givet nogen begrundelse, men iflg. alle bestemmelser, 
er det direktøren, der bestemmer hvilke medarbejdere, der skal udføre 
det videnskabelige arbejde. Jeg vil finde det meget uheldigt, hvis man 
f.eks afskediger forskere, som i deres videnskabelige projekter måtte 
kommet til andre resultater end de, der passer ind i deres arbejds-
giveres forretningsmaessige kram”. 611  Enligt Witte fanns det två 
forskningsrapporter från forskningsinstitutet från 1970 respektive 
1974 som visade på en hög bakteriehalt i fläskköttet och som hölls 
hemliga. Rapporten från 1974 visade att bara 26,4% av det undersökta 
köttet höll en tillåten bakteriehalt.612  
 
Många tog avstånd från makarna. ”Ingen annan vågade gå ut med 
kritik”, minns NHH. Det cirkulerade en rundskrivelse bland andra 

                                                 
607 Holbaek Amts Ventreblad, 721030 i Domboken 26 - 27; Sorø och Ringsted ligger knappt 2 mil ifrån varandra 
och är båda städer i Köpenhamns närområde. Möjligen har Domboken och skribenten i Holbaek Amts 
Venstreblad, som refereras i Domboken, förväxlat de båda städerna. 
608 Vilby, 771202, 1; Signaturen ”Vilby” står för Knud Vilby som skrev för tidningen Information (Witte, 1980, 35). 
609 Siegumfeldt, 741207. 
610 Domboken 12; Siegumfeldt, 741207. 
611 NHH, citerad i Siegumfeldt, 741207. 
612 Witte, 1980, 32. 
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mikrobiologer. Mikrobiologerna var kritiska men det fanns åtminstone 
en veterinär på en av Danske slagteriers anläggningar som stödde 
dem, enligt NHH, men att han ”sedan blev han blockerad i sin 
befordringsgång”. Motsättningarna mellan Hansen och styrelsen 
utvecklades i ett läge där institutet skulle skära i verksamheten. 
Institutet skulle dra ner på personal och ”folk blev rädda och skrev på 
för att inte bli av med arbetet”. 613  Konflikten mellan NHH och 
styrelsen ledde till att makarna i december 1974 lämnade sina 
tjänster.614 DH kommenterar: ”Vi gick med tre timmars varsel efter att 
ha jobbat där i tjugo år”!615 

Veterinärmyndigheterna ville inte heller ha med paret att göra. 
Redan tidigare hade NHH vänt sig till direktören för 
Veterinärmyndigheten och frågat om han ville bli orienterad i deras 
forskning om försämrad köttkvalitet men det ville han inte. DH säger i 
intervjun att makens avgång ”skapade stor debatt i akademiska kretsar 
med hänsyn till lojalitet mot samhället kontra arbetsgivaren”. 616 
Köttkooperationens syn på saken framförd av ESS-Foods advokat var 
att: ”Niels-Henrik Hansen tilsidesat ethvert skyldigt loyalitetshensyn 
over for sin tidligere arbejdsgiver”.617   
 
Hansens blir bönder och skriver en artikel som leder till åtal 
Efter att paret Hansen lämnat forskningsinstitutet sadlade de om och 
började bedriva ekologiskt jordbruk på en gård de köpt i Rødhøj. Paret 
Hansen satsade på mjölkkor i stället för grisar eftersom ”produktion 
av griskött hänger ihop med massindustriell och kemisk 
produktion”.618 Inkomsterna från gården drygades ut genom att NHH 
arbetade som gymnasielärare och även DH förvärvsarbetade. 1976 
gick paret ut i den offentliga debatten med sitt inlägg i antologin Mad 
– er ikke bare mad.619 
 

                                                 
613 Hansen, Niels-Henrik och Dorthe, intervju 020510. 
614 Domboken, 12; Witte, 1980, 32. 
615 Hansen, Niels-Henrik och Dorthe, intervju 020510. 
616 Hansen, Niels-Henrik och Dorthe, intervju 020510. 
617 Pedersen et al, 1987, 265. 
618 Hansen, Niels-Henrik och Dorthe, intervju 020510. 
619 Karlsen, red, 1976. 
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Den danska köttkooperationen stämde Niels-Henrik Hansen inför 
Köpenhamns tingsrätt för att ha ”förolämpat den danska grisen”. NHH 
berättar: ”Hela artikeln ansågs vara ärekränkande. Först prövade de 
om de kunde fälla den på marknadsföringslagen. När det inte 
fungerade så gick de på ärekränkning. Artikeln skulle alltså vara en 
ärekränkning av den danska grisen. Jag fälldes till att ta tillbaka mina 
uttalanden på två av sex punkter trots att jag hade försöksresultat. Men 
jag kunde inte komma åt dem. Jag kunde bli fälld för ärekränkning 
genom att jag inte kunde bevisa sanningshalten i mina påståenden. De 
låg i en brandsäker box på institutet där jag själv hade lagt dem som 
’strictly confidential’. Resultaten var av strängt förtrolig art och 
sändes direkt till institutets bestyrelse. Därför kunde de inte användas 
som sanningsbevis.”620 Styrelsen hade uppenbarligen laglig grund för 
att vägra lämna ut rapporterna. Av rättsmaterialet framgår att NHH 
begärde ut ett antal hemligstämplade forskningsrapporter från 
forskningsinstitutet för att underbygga sina uttalanden. Det var 
”Oplysningar nr. 01.100 af 17 maj 1973” samt rapporterna nr. 02.201 
till och med 02.214 med undantag för 02.209. Rätten avslog hans 
begäran med motiveringen att eftersom rapporterna inte innehöll 
slutsatser som direkt kunde användas för att underbygga NHH:s 
påståenden och att NHH dessutom kunde kalla dem som arbetat fram 
rapporterna som vittnen så fanns det inte tillräckliga skäl att lägga 
fram dem i rätten mot målsägarnas protest.621 I ett referat från de 
förhandlingar i tingsrätten där injuriesaken behandlades skriver 
signaturen Vilby i tidningen Information att de rapporter som NHH 
begärt skulle röra sig om resultat baserade på undersökningar av ca 
fem tusen grisar  och att en av rapporterna från 1973 sägs visa att 
”blandt 163 såkaldte tungsvin beregnet for eksport till Tyskland var 
kun 24 procent af proverna indenfor dette område” – det vill säga det 
pH-intervall som EG-regeln stadgade. 622  Enligt samma artikel 
avvisade slakterierna kravet med argumentet att ”rapporterne er 
foraeldede, irrelevante, fortroligt stemplede forretnings-
hemmeligheder, og i øvrigt med den argumentation, at Niels-Henrik 

                                                 
620 Hansen, Niels-Henrik och Dorthe, intervju 020510. 
621 Domboken, 17. 
622 Begreppet ”injurieprocess” förekommer även i gammal svensk rätt och betyder ”förolämpning”. 
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Hansen, der har fremsat injurierne selv må have bevisbyrden”.623 Det 
här resonemanget kan tyckas märkligt. Att bevisbördan skulle ligga på 
den åtalade är något som strider mot västerländsk rättspraxis. Men 
även om det är huvudregeln så finns det speciella situationer. 
Exempelvis så går även i svensk rätt bevisbördan över på den som blir 
stämd för förtal som ska visa att hon/han hade en skälig grund för vad 
som sagts. NHH:s fall är liknande eftersom han är stämd för en form 
av förtal. 
 
För att vara exakt så var rätt part i ärekränkningsmålet inte den danska 
grisen utan De Samvirkende Danske Andelsslagteriers Faelleskontor 
och företaget ESS-Food som var en del av den danska slakteri-
kooperationen. 624  Det var denna part som tagit på sig rollen att 
representera den danska grisen och kände sig kränkt av NHH:s 
uttalanden om grisens hälsotillstånd. NHH blev stämd både för sitt 
bidrag till antologin och för några intervjuer och artiklar i dagspressen 
som följde på uppmärksamheten på boken däribland dagstidningen 
Politiken 16/11 1976 där han hävdade att ”meget dansk svinekød var 
af ’abnorm’ kvalitet selv om foraedlingsindustrien sørgede for at 
sminke og dermed eliminere det meste”.625  
 
Rättssak väcks 
Den 23 november 1976 skrev slakterikooperationens ombud 
”landsretssagfører” Ernest Hartwig till NHH:s ombud och krävde att 
NHH skulle ta tillbaka sex utvalda uttalanden från boken och 
dagspressen om den danska grisens hälsotillstånd och kvaliteten på 
danskt griskött. För en förteckning över de uttalandena se bilaga 4. 
NHH:s ombud, ”landsretssagfører” J. Schultz-Lorentzen, svarade att 
hans klient inte uttalat sig vare sig för Politiken (761116) eller 
Berlingske Tidende (761117) och referaten därför inte byggde på 
uttalanden av NHH. Vidare att de övriga uttalandena i pressen fick stå 
för de berörda journalisterna även om NHH vidhöll sin 
”grundliggende kritiske holdning han har på en raekke af de naevnte 
                                                 
623 Vilby, 770823, 3. 
624 Under moderbolaget Danish Crown tillsammans med bland andra DBC, och Tulip (Danish Crown, 050525a 
& Danish Crown, 050525b).; Domboken, 1. 
625 Pedersen et al, 1987, 265. 
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punkter”. Särskilt påpekade NHH, via sitt ombud, att uttalandet i 
Ekstrabladet (760707) om att grisarna fylls med antibiotika fick stå 
för journalistens egen räkning. Köttkooperationens ombud svarade 
med att begära att NHH skulle ta avstånd från artiklarna i Politiken 
den 16 november och Berlingske Tidendene 17 november. NHH:s 
ombud påtalade igen att NHH inte uttalat sig i dessa tidningar och att 
”nogen yderligere erklaering herom, finder jag ikke nødvendig”.626  
 
Sedan går NHH:s ombud in på en detaljerad diskussion om de olika 
uttalanden som köttkooperationen ville att han skulle ta avstånd 
från.627  Sammanfattningsvis skriver NHH:s ombud att: ”min klient 
naturligtvis ikke kan tilbagekalde andet end de udtalelser, som han 
faktisk har fremsat og kan ikke vaere ansvarlig for, hvad en 
journalistisk bearbejdning af udtalelser fra hans side har givet 
anledning til af presseomtale”.628  
 
NHH:s första förklaring i Domboken 
I den första förklaringen från NHH daterad 17 december 1976 
sammanfattar han sina ställningstaganden i grisfrågan. NHH hävdade 
att kvaliteten på dansk griskött hade sjunkit sedan 
nittonhundrafemtiotalet och att utvecklingen sedan slutet på sextiotalet 
gått i en riktning som ”må give anledning til bekymring for den 
offentlige sundhed” genom att risken för matförgiftning av grisköttet 
ökar. Han vidhöll också det för Danmarks ekonomi känsliga faktum 
att ”en stor del af det svinekød, der saelges opfylder ikke de 
kvalitetskrav, der i Faellesmarkedet stilles som betingelse for fri 
passage over landegraenserne”. NHH påpekade att hans 
ställningstagande byggde på en ”mangeårig forskningsindsats dels på 
Slagteriernes Forskningsinstitut, dels på andre videnskaplige 
institutioner verden over”. För att dra tillbaka sådana vetenskapliga 
                                                 
626 Domboken,10-11. 
627 Enligt ombudet står NHH för uttalandet i radiointervjun men att uttalandet i Ekstrabladet visserligen bygger 
på en intervju men att det är journalistens text (Domboken, 11). NHH:s uppfattning är att grisarnas 
allmäntillstånd är dåligt och att de får för mycket antibiotika, formuleringen ”så fylder man dem med antibiotika 
for at holde dem i live” är journalistens eget ordval (Domboken, 11). Så också ”i dag kasseres 12% af de svin”: 
NHH kan ha sagt att en svängande procent som den gången möjligen kan ha varit 12% tas ut för närmare 
undersökning som medför hel eller delvis kassation (Domboken, 11). Dock vidhåller han att det kött som 
passerar kontrollen ofta är av dålig kvalitet (Domboken, 11). Uttalandet i söndags B.T. är också journalistens 
ordval – NHH har inte generaliserat på det sätt som journalisten gör (Domboken, 11). 
628 Domboken, 12. 



 183

ställningstaganden krävs att forskningsmaterialet befinns vara av dålig 
kvalitet eller på annat sätt överbevisas och så är här inte fallet, menade 
NHH. Han poängterade också att styrelserna båda för Andels-
slagteriernes Faelleskontor, ESS-FOOD och Slagteriernes 
Forskningsinstitut sedan 1971 hade ”løbende og i detaljer vaeret 
orienteret om alle forhold vedrørende udviklingen af den ovenfor 
naevnte abnorme kødkvalitet” och de konsekvenser detta kan få på 
folkhälsan. Styrelserna hade emottagit många rapporter, fått muntliga 
genomgångar på kurser och möten samt också i flera förhandlingar där 
det föreligger av styrelsen godkända referat. Att risken inte var en 
”skrivebordsteori” fick styrelserna  ett konkret exempel på vid julen 
1971 då det uppstod allvarliga problem med ett stort parti bacon till 
engelska julhandeln. NHH upplyste om att styrelserna önskade få all 
möjlig information liksom att danska jordbruksdepartementets 
särskilda baconkontroll skulle hållas informerad. Styrelserna önskade 
att problemen inte skulle offentliggöras utan lösas ”hen ad vejen” och 
att vare sig allmänhet, grisuppfödarna eller hälsovårdsmyndigheterna 
”måtte kende problemernes virkelige omfang”. NHH emotsatte sig 
hemlighetsmakerier och argumenterade för öppenhet. Han hävdade att 
slakterierna hade allt att vinna på att vara öppna genom att det inte var 
slakteriernas fel att köttet försämrats och ett hemlighållande av fakta 
skulle kunna leda till juridiskt och ekonomiskt ansvar. Att slakterierna 
kunde dokumentera att de lagt ner stora resurser på forskning om 
problemen borde gynna dem, menade NHH. Han avslutade sin 
förklaring med att slå fast att hans uttalanden ”har alene vedrørt 
kvalitets-, sundhets- og produktionsmaessige forhold i forbindelse 
med produkter, som jeg har 18 års specialisterfaring med”. Efter att 
Slakterierna tagit del av den första förklaringen från NHH per 17 
december 1976 tog de ut stämning mot honom.629 
 
Jordbruksministern lugnar  
Efter artikeln i Berlingske Tidende 17 november 1976 krävde 
folketingets landbrugs- og fiskeriudvalg en redogörelse för 
jordbruksministerns syn på problematiken. 630   Den 8 december 

                                                 
629 Domboken, 13-15. 
630 riksdagens jordbruks- och fiskeutskott 
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svarade ministern och svaret finns med i rättshandlingarna. Ministern 
hänvisade till de bestämmelser som reglerade köttkontrollen inom 
gemensamma marknaden och som överförts till dansk rätt (Rådets 
direktiv 26 juni 1964 om sundhedsmaessige problemer vedrørende 
handelen med fersk kød inden for faellesskabet). Ministern hade 
rådfrågat veterinärmyndigheten huruvida de inte kunde leva upp till 
kontrollbestämmelserna och de hade lämnat ett yttrande som 
bifogades. I yttrandet konstaterades att inga allvarliga 
kvalitetsproblem förelåg.631 
 
Rapporter och artiklar i Domboken 
Delar av en forskningsrapport från Slagteriernes forskningsinstitut 
förekommer i rättsmaterialet: Det är ”Svin - Kødkvalitet”, 
Slagteriernes forskningsinstitut, 01.100 – Oplysningar, 17 maj 1973. 
Det är en undersökning av Patricia Barton som visar att bara 26,4% av 
de grisar som undersökts hade ett godkänt pH i kotlettraden.632  
Rätten åberopar en rapport framlagd av veterinär Jørgen Baltzer 1972 
för att belysa frågan om sjukdomsfrekvensen hos de danska grisarna. 
Baltzer, som tidigare varit anställd på forskningsinstitutet, visar att ”1) 
der kan påvises fejl af patalogisk anatomisk karakter hos ca. 50% af 
slagtesvinene, og 2) at der er sammanhaeng mellan sygdomsgraderne i 
en besaetning –udtrykt ved tilbageholdelseprocent – og 
foderforbruget”. Vidare menade Baltzer att sjukdomsfrekvensen hade 
varit konstant stigande mellan 1967 och 1973 men numera hade 
bromsats upp. Han noterade att vissa sjukdomstillstånd inte 
registrerades, såsom vissa leverförändringar, hjärtsäcksinflammation 
samt mindre inflammationer i bukhinnan, tarmen och lungorna, 
eftersom dessa tillstånd inte ansågs ha betydelse för ”kødkroppens 
anvendelse til menneskeføde”.633  

Med utgångspunkt i en odaterad tidningsartikel, en artikel i 
Berlingske Tidende och en vetenskaplig artikel i Ugeskrift for Laeger 
31 oktober 1977 diskuteras problemen med grisarna som bärare av 
den för människor farliga bakterien Yersinia enterocolitica. I 
artiklarna, som troligen har anförts av NHH, läggs fram att det finns 
                                                 
631 Domboken, 15-17. 
632 Danska ”kammen” översätter jag med ”kotlettrad”.; Domboken, 30. 
633 Domboken, 56-58. 
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risk för att bakterien som finns i grisarnas tarmkanal överförs till 
människor. Mot detta ställdes utdrag ur ett läsarbrev (troligen till 
Ugeskrift for Laeger) av Peter Zeuthen där han påpekade att bakterien 
fanns även i andra livsmedel såsom mjölk och oxkött, att det inte bara 
var danska grisar som var smittbärare och att bakterien dog vid 
uppvärmning och att den också var känslig för salt.634  

I en tidningsartikel som bara anges med datum (7 november 
1977) påstås att griskropparna innehöll ett svampgift som påverkade 
njurarna. Giftet kom in i grisarna med fodret som innehöll gift från en 
mögelsvamp som gror på säd.635  

En undersökning från Statens Levnedsmiddelinstitut, 
”Stikprøvekontrol af svinenyrer og aeg for indhold af kviksølv 1977”, 
visade att kvicksilverhalten hade ökat i grisnjurar mellan 1973 och 
1974.636 

Problemet med antibiotikaresistens diskuterades först med 
utgångspunkt i den danska miljöorganisationen NOAHs broschyr 
Madproblemer från 1973, sedan utifrån ”formandsberetningen fra 
sammenslutningen af praktiserende dyrlaegers delegeretmøde” i mars 
1977, och slutligen utifrån delar av en artikel av veterinären H. J. 
Bavnhøj i Dansk Veterinaer Tidsskrift februari 1977.637 Handlingarna 
visar på problem med antibiotikaresistens och att resistenta bakterier 
kan överföra egenskapen till andra bakterier som är patogena för 
människan till exempel tyfusbakterien. Veterinär Bavnhøj uppmanade 
till försiktighet med antibiotikaanvändning. Ett statistikutdrag ur 
styrelseberättelsen för Veterinaerdirektoratet 1975 visade på en låg 
förekomst av resistens för olika typer av antibiotika.638  

Ett läsarbrev till Effektivt landbrug 19 oktober 1976 från A. Th. 
Riemann ordförande för Landbrugets veterinaere konsulenttjeneste 
LVK, förordade bruket att ge psykofarmaka till grisarna: ”Stressede 
dyr, der behandles med psykofarmaka (Plegicti eller sedaperone), 
bliver rolige, sløve og ligeglade. De bliver gode kammerater og angst 
og ophidelse forsvinder. Hos svin forsvinder slagsmål og 
                                                 
634 Domboken, 58-59. 
635 Domboken, 60. 
636 Domboken, 61. 
637 På svenska i min översättning: styrelseberättelsen från sammanslutningen av praktiserande veterinärers 
representantskap. 
638 Domboken, 62-64. 
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’kanibalisme’. De ophidsede og stressede svin bliver fredsommelige 
og omgaenglige, medens de normale funktioner tilsyneladende ikke 
berøres af medikamenternes virkning”.639 

I en artikel i Nordisk Veterinaer Medicin från 1975, ”Indflydelse 
af restriktiv antibiotika-anvendelse på Escherichia coli floraens 
resistensforhold i svinebesaetningar”, skrev J.L. Larsen och N.C. 
Nielsen att en tidigare undersökning av Larsen & Larsen 1972 hade 
visat att ”61% af torvegrise og 63,9% af søer i det undersøgte 
materiale husede resistente E.coli”. I en motsvarande undersökning av 
slaktgrisar utförd av Søgård 1973 var frekvensen 43%. Författarna 
fann möjligheten att resistensen kunde överföras till bakterier som var 
farliga för människan mycket alarmerande. De nämner Shigella, 
Pasteurella, Vibrio och enteropatogena E.coli.640 

I frågan om hur veterinärkontrollen utövas hänvisas bland annat 
till två läsarbrev från NHH:s vittne, veterinär Helge Møller Hansen, 
till Dansk Veterinaer Tidsskrift från 1976 och 1977. Møller Hansen 
skrev att veterinärerna ute på slakterierna hade press på sig att 
godkänna PSE-köttet och han efterlyste forskning på köttets 
näringsmässiga egenskaper.641  
 
En ytterligare förklaring av NHH 
NHH avgav ytterligare en förklaring där han ånyo sammanfattar sitt 
ställningstagande i grisfrågan.642  Han påpekar att han grundat sina 
uttalanden på de löpande rapporter som framställdes på 
forskningsinstitutet och på det utländska material han fick kännedom 
om. Under hans tid som direktör hade institutet ca tvåhundra anställda 
varav sextio var ”vetenskapliga medarbetare” som arbetade med 
institutets uppgift som var att ”säkra kvaliteten på slakteriernas och 
konservfabrikernas produkter”.643  

Han ger mer detaljer om problemen i England 1971. Hela året 
förekom det reklamationer som kulminerade i destruktionen av trettio 

                                                 
639 Riemann i Domboken, 65.; LVK är den organisation som anklagats för att vanemässigt ha skrivit ut 
antibiotika till grisuppfödare utan föregående djurkontroll och som polisen gjorde razzia mot i december 1978. 
640 Larsen & Nielsen i Domboken, 66. 
641 Domboken, 67-68. 
642 Domboken, 69-75. 
643 NHH i Domboken, 69. 
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ton bacon till julhandeln.644 Styrelseordföranden var i London och bad 
NHH att komma dit vilket han också gjorde med två medarbetare och 
chefen för jordbruksdepartementets  baconkontroll. Han konstaterade 
därvid att: ”der var tale om markant dårligt kød, der lugtede, og der 
var råddent bacon både mellem det vauumpakkede kød på kundens 
lager og mellem det, der var på vej, selvom dette så paent ud på 
overfladen”. Det speciella med Londonepisoden var att man här för 
första gången utanför läroböckerna hade ett exempel på hur bakterier 
kunde överföras till det inre av köttet. Han hade inte senare varit med 
om något liknande fall av samma storleksordning men det hade varit 
många reklamationer om DFD kött.645 

NHH berättade också om att forskningsinstitutet undersökt 
nackmusklerna på ca fyrtiotusen grisar. Enligt en tidningsartikel om 
den injurieprocess vid Københavns byret (Köpenhamns tingsrätt), där 
frågan om NHH skulle få ut sina hemligstämplade forskningsrapporter 
behandlades, så var Londonepisoden tillsammans med ”et stigende 
antal reklamationer i al almindelighed” en avgörande orsak till att 
NHH drog igång en undersökning på allt som allt fyrtiotvåtusen grisar 
för att kontrollera pH-värde efter slakt och orsaken till detta.646 Han 
fann resultaten alarmerande eftersom ”der kunne vaere tale om mange 
dyr, der havde afvigende vaerdier”. Arbetsrapporter som beskrev detta 
arbete sändes löpande in till styrelsen för forskningsinstitutet och 
styrelserna för slakterierna. Deras reaktion var att ”bevilge store beløb 
til forskning, men der blev ikke udsendt alarm til landmaendene eller 
forbrugerne og veterinaerkontrollen fik ikke nogen orientering”. NHH 
deltog också på alla årsmöten för slakterierna och talrika andra möten 
då han ”oplyste om pH-vaerddierne og problemerne hermed”.647 

På institutet tog de också fram en ny metod för att enkelt 
undersöka pH-värdena på grisarna med hjälp av ”mätning med 
indikatorremsor” och de utbildade också folk som skulle tillämpa den 
på alla slaktgrisar men när projektet skulle genomföras ”blev det 
avblaest uden naermere forklaring”.648 NHH hävdade också att pH-
                                                 
644 Mikael Witte ger uppgiften 15 ton destruerat bacon och resten ”renskärt” (Witte, 1980, 27-28). 
645 NHH i Domboken, 69-70. 
646 Vilby, 770823. ”ett stigande antal reklamationer i allmänhet”. 
647 NHH i Domboken, 70-71. 
648 Originaltext: ”måling ved indicatorstrimlor”. Indikatorremsor är poröst, färgat papper ca 1 meter brett och 
ihoprullat så att det ser ut som en tejprulle och som kan täcka in större delen av pH-området vid mätning. Andra 
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förändringarna berodde på många orsaker som stress, stallning men 
ville inte utesluta att fodret spelade in och allmänt sett ville han 
formulera det som att ”det nok indirekte har noget at gøre med, at man 
har gjort et dyr til et produkt”. Därefter undrade han vad som hänt i 
salmonellaepidemin i Sverige 1954 om de drabbade varit resistenta 
mot antibiotika.649  
 
Vittnesmålen 
Sedan följer vittnesmålen. Vittnena är Nils Molin, professor i teknisk 
mikrobiologi vid Lunds universitet, Georg Kringelbach (journalist 
med mat som specialitet och tidigare matskribent på Politiken), 
teknologie dr Lars Okholm, veterinär Helge Møller Hansen och 
Angelica Weis Naerå (som representerade den alternativa 
konsumentrörelsen i form av Århus konsumentkommitté). 650 
Målsägarsidans vittnen är: professor Jørgen Wismer-Pedersen, 
medicine dr Emil Poulsen, avdelningsdirektör Sven Vahlun, veterinär 
Bent Kirkegaard Petersen och veterinärinspektör K. Hermansen.651  
 
Försvarets vittnen 
Först ut är NHH:s vittnen, Lars Okholm, dr tech. i biokemi. Okholm 
sade att tillväxtmöjligheterna för bakterier var bättre i det mörka DFD-
köttet men att det inte var någon grund till att kassera köttet om det 
behandlades förnuftigt. Vidare menade Okholm att det ljusa PSE-
köttet var hållbarare än DFD-köttet. Okholm avslutade med att varna 
för de tilltagande allergierna bland befolkningen och särskilt risken för 
antibiotikaallergi.652   

Matjournalisten Georg Kringelbach vittnade om en artikel han 
skrev i Politiken 1971, ”Landbruget er gået på sprøjten”, där han blev 
kontaktad av en annan forskare än NHH som tipsade honom om att en 
lantbrukskonsulent ”kritikløst uddelte antibiotika til landmaend uden 
dyrlaegeundersøgelse eller kontroll” och enligt hans uppfattning 

                                                                                                                                                         
metoder är att emulgera kött i vattnet och mäta med en pH-elektrod eller med en mer robust elektrod som man 
sticker in i köttet (Molin, Göran, email, 050614).; NHH i Domboken, 72.; ”blev det avblåst utan närmare 
förklaring”. 
649 NHH i Domboken, 72-74. 
650 Domboken, 20 & 80. 
651 Domboken, 17. 
652 Domboken, 78-79. 
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skulle det röra sig om antibiotika för ca 2 miljoner kronor årligen.653 I 
artikeln varnade han för risken att antibiotikaresistenta bakterier skulle 
spridas och att förekomsten av allergier mot olika slags antibiotika 
skulle öka. Sedan artikeln publicerats fick han brev från många 
veterinärer som bekräftade att detta stämde med deras egna 
erfarenheter. Samtliga ville vara anonyma och han fick intrycket av att 
de var rädda om sina jobb.654  

Nils Molin, professor i teknisk mikrobiologi vid Lunds 
universitet och tidigare verksam vid vad som i rättshandlingarna kallas 
”Levnedsmiddelinstitutet” – det är dåvarande SIK Svenska institutet 
för konserveringsforskning som åsyftas. Vid tiden på 
”Levnedsmiddelinstitutet” hade Molin en viss kontakt med NHH och 
danska veterinärer som arbetade med köttforskningsproblem. Han 
kände till litteraturen om PSE och DFD kött. Molin berättade att i 
Sverige betecknades slaktgrisar med ett pH lägre än 6,1 som PSE och 
högre än 6,3 som DFD. Han refererade till en intern veterinärrapport 
som skulle visa att ca 30% av de svenska grisarna var stresskänsliga. 
Han bekräftade att pH-faktorn hade inflytande på köttets hållbarhet. I 
Sverige hade diskussionen varit öppen de senaste tre till fyra åren 
enligt hans uppfattning. I diskussionen hade ingått ”reflektioner över 
begreppet ’förädling till döds’, men det var stora 
meningsskiljaktigheter om hur problemet hade uppstått”. 655 
Diskussionen hade lett till att man i Sverige infört flera nya kriterier 
vid kvalitetsbedömningen. Vidare berättade han om matförgiftningen i 
Avesta 1954 då mellan åttio och nittio människor dog och åttatusen 
insjuknade efter att ha ätit kött som smittats med mustyfus på ett 
slakteri. I efterhand konstaterades att köttet på slakteriet innehöll 
salmonellabakterier. Vissa salmonellabakterier kan ge upphov till 
olika former av tyfus och paratyfus – i detta fall hade bakterierna 
orsakat en mustyfusepidemi. Om någon liknande händelse skulle 
inträffa igen kommer epidemins storlek att bero på om det föreligger 
problem med antibiotikaresistens. Molin menade att det i detta 

                                                 
653 ”kritiklöst delade ut antibiotika till jordbrukare utan föregående undersökning eller kontroll”. 
654 Domboken, 80-81. 
655 Jag har översatt Molins vittnesmål eftersom det avgavs på svenska och Domboken har översatt det till danska. 
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sammanhang fanns skäl att vara orolig för den stora och 
okontrollerade användningen av antibiotika.656  

Vittnet Helge Møller Hansen, var veterinär sedan 19 år och hade 
arbetat på tio till tolv grisslakterier. Hans intryck var att det fanns 
mycket stora skillnader i skötseln av grisarna mellan de olika 
jordbrukarna. Møller Hansen ansåg att skillnaderna delvis berodde på 
storleken på grisbesättningarna. I små och medelstora besättningar 
förekom det kunskapsbrister och han hade intrycket av att man i de 
små besättningarna ”slumper sig frem” även om det också kunde vara 
otäckt att vistas i vissa stora besättningar. I huvudsak menar han ”at 
svinene trives dårligt” men att de flesta producenter har 
ändamålsenligt foder. Han kände till att det fanns fodertillskott med 
antibiotika men inte i vilken utsträckning det användes. Hans intryck 
var att antibiotikaförbrukningen hade ökat. Vidare hävdade han att det 
förekom många sjukdomsfall i besättningarna och uppskattade att av 
10-12 grisar var 1-3 sjuka. Diarré och tarmproblem var vanligt men 
tbc hade helt försvunnit. Vittnet tyckte att grisarna mestadels umgicks 
fredligt och att kannibalism bara förekom undantagsvis. Att slaktgrisar 
dog under transporten sade inget om grisarnas allmänna hälsotillstånd 
utan ”der her er tale om de helt ekstreme tilfaelde, der ikke kan tåle 
transporten” även om de andra grisarna blev påverkade. 657  När 
veterinärerna skulle undersöka djuren var kvoten 50 djur per timme, 
110 för två veterinärer och 180 för tre veterinärer. Vittnet hade hört ett 
föredrag om att veterinärerna i Sverige hade lägre kvoter och fick 
hjälp av assistenter. Det var möjligt att utföra en försvarlig kontroll 
men ”man kan ikke leve op til instruksen, og der er regler i denne, der 
ikke efterleves”. Han trodde inte heller att EG-regeln om pH mellan 
5,6 och 6,1 i kotlettraden efterlevdes även om det inte var hans arbete 
som veterinär att se till att det skedde. Den typen av kontroll skulle 
ske inom tjugofyra timmar och han hade som extraanställd veterinär 
bara varit med på kontroll vid bandet. Han hade inte sett DFD-kött vid 
bandet men ingripit mot PSE. Han berättade hur han i somras började 
göra snitt i en ryggmuskel för att kontrollera eventuell 
muskeldegeneration men då blivit tillsagd av driftsledaren att lämna 

                                                 
656 Domboken, 80-83. 
657 ”det rörde sig om ett antal extrema fall som inte kunde tåla transporten” (Domboken, 86). 
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detta till efterkontrollen. Han hade också sett att olämpliga 
slaktkroppar godkänts och nämnde ett exempel där tjugo kroppar 
plockats ut för efterkontroll medan ett antal som borde stoppats gick i 
genom.658  

Vittnet Angelica Weis Naerå var NHH:s sista vittne och 
initiativtagare till Forbrugerkomiteen i Århus som startade 1973 och 
nu hade 960 registrerade medlemmar. Kommittén hade jobbat med 
grisfrågan och hon hade själv på kommitténs vägnar besökt en 
svinbonde och inspekterat förhållandena samt intervjuat andra 
svinbönder. Enligt hennes uppfattning så täckte Landbrugets 
veterinaere konsulenttjeneste LVK in ca sextio procent av 
grisproduktionen och det var omöjligt att veta vilken antibiotika som 
svinbönderna gav sina grisar. Dessutom fanns det mycket få 
resistensundersökningar.659 
 
Målsägarvittnen 
Det första målsägarvittnet Jørgen Wismer Pedersen, professor i 
kötteknologi vid ”Landbohøjskolen”, hade tidigare varit anställd på 
forskningsinstitutet varav sex år samtidigt med NHH (1957-63).660 På 
institutet var han chef för en biokemiavdelning och gjorde olika 
laboratorieundersökningar på kött från boskap och grisar och arbetade 
med bacon- och konserveringsfrågor. Enligt vittnet hade 
beteckningarna PSE och DFD myntats av amerikanen Ernest Briskey 
och att en förändring som PSE kunde åstadkommas genom att värma 
upp vilket köttstycke som helst till 40 grader i ett par timmar. Han 
menade också att forskarna inte hade hittat någon grund för att påstå 
att PSE-köttet skulle ha nedsatt kvalitet. Han tyckte inte heller att 
DFD-köttet utgjorde något problem i Danmark eftersom hygienen var 
så god. DFD forskningen gick tillbaka ända till 1912 i Tyskland och 
1930-talet i England. Vidare menade han att EG-reglerna om ett 
intervall på 5,6 – 6,1 var en ”arbitraert fastsat graense… det bygger på 
nogle gamle tyske normer”.661 Han menade att regeln gjorts så snäv 
med tanke på att det fanns andra länder med sämre hygien. PH-värden 

                                                 
658 Domboken, 84-89. 
659 Domboken, 89-90. 
660 Lantbruksuniversitetet 
661 ”godtyckligt fastställd gräns... som bygger på några gamla tyska normer” (Domboken 92). 
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över 6,1 hade ingen betydelse för köttets lämplighet som 
människoföda och det var hans intryck att kött med pH-värde mot 6,5 
hölls tillbaka i köttkontrollen. Han berättade att han själv deltagit i 
pH-mätningar på forskningsinstitutet och att en sådan 30 minuter efter 
slakten inte säger något om DFD. Han hänvisade också till en 
holländsk undersökning som sades visa att konsumenterna inte 
reagerade på PSE- eller DFD-faktorer. Slutligen hävdade vittnet att 
det inte fanns någon grund för att påstå att köttkvaliteten gått ner 
eftersom den hade ökat från 1973/74 till 1975/75.662  

Nästa målsägarvittne, Emil Poulsen, var direktör vid Statens 
Levnedsmiddelsinstitut och chef för dess toxikologiska avdelning och 
hans doktorsavhandling hade behandlat utskiljandet av antibiotika 
genom njurarna på husdjur. Farorna med antibiotikarester såg han som 
en ”teoretisk risiko specielt med hensyn til penicillin”.663 De i teorin 
beskrivna exemplen kunde ”taelles på en hånd” och gällde personer 
som redan tidigare blivit allergiska mot penicillin. 664  Däremot var 
flera fall av överkänslighet som framkallats av penicillinbehandling 
kända. ”Tilfaeldene af konstaterede antibiotikarester er efter hans 
opfattelse sjaeldnere” och de förekommer mindre i Danmark än i 
andra länder som USA och Tyskland där de räknades i hundradelar i 
stället för i tusendelar som i Danmark.665 Han hade inte heller hört 
talas om att en ändring av pH-värdena skulle innebära en hälsofara. 
Han kommenterade uttalandena ett och två med att man visserligen 
kan tala om ”et vist ’kemikaliepres’ ”men det gällde inte speciellt för 
griskött och det fanns fastställda maxgränser för antibiotika och andra 
fodertillsatser. 666  ”Danmark må i foderstofmaessig henseende 
betegnes som et ’puristisk’ land med restriktive regler”. Uttalande tre 
kommenterade han med att ”det ud fra de prøver, der foretages, ikke 
er hans indtryk, at dyrerene er fyldt med medicin” men han bekräftade 
att utskrivningen av antibiotika inte alltid skedde i samband med 
kontroll av djuren. Vad gäller uttalande fem sade han att 
livsmedelsindustrin under Levnedsmiddelsinstitutets kontroll hade rätt 
att tillsätta vissa ämnen däribland livsmedelsfärger som kunde 
                                                 
662 Domboken, 90-93. 
663 ”teoretisk risk, särskilt med hänsyn till penicillin” (Domboken, 94). 
664 ”räknas på en hand” (Domboken, 94). 
665 ”Fallen av konstaterade antibiotikarester är enligt hans uppfattning sällsynta” (Domboken, 95). 
666 ”en viss kemikaliepress” (Domboken, 95). 



 193

användas till ”sminkning” men att det skulle vara ett lagbrott att 
använda dessa metoder för att maskera dåligt kött.667  

Svend Vahlun, civilingenjör anställd på forskningsinstitutet, hade 
följt med på NHH:s baconresa julen 1971 eftersom han hade 
baconsaltning som arbetsområde. Vahlun vet inte exakt men tycker 
siffran femton ton redan levererat och femton ytterligare på väg låter 
rimlig. Det som redan var levererat var bacon som kunden själv skurit 
ut och packat i plastfolie. Vid undersökningen visade partiet på dålig 
lukt och att saltprocenten var ojämnt fördelad och de tre från 
forskningsinstitutet som var med på resan var överens om att flera 
faktorer som köttkvalitet, ojämn eller för låg saltning och lite för 
snabb i vägskickning samt lagringsförhållanden kunde spelat in. 
Köttet som redan levererats destruerades men de prover som de tog 
med hem visade inte på några sjukdomsframkallande bakterier. De 
undersökte också det kött som var på väg och fann det bristande saltat 
men inte förstört. Detta kött packades tillbaka i containernas kylrum 
för saltutjämning. Senare skars köttet upp av tekniker och det ”der 
fandtes i orden, blev sendt i handelen, og der blev ikke modtaget 
reklamationer”. Vahlun avslutade med att berätta att man numera hade 
utvecklat en speciell saltningsmaskin och att han inte senare varit med 
om någon liknande händelse.668  

Bent Kirkegaard Petersen veterinär sedan 1959 och chef för 
veterinäravdelningen på ESS-food som var NHH:s motpart. Han hade 
inte som slakteriveterinär varit utsatt för press under kontrollen. Det 
gjordes inga löpande pH-kontroller på slakterierna – ej heller för 
antibiotikarester eller kvicksilver. Togs kroppen ut till efterkontroll så 
kunde kroppen i efterhand godkännas om det rörde sig om en lokal 
obetydlig sjukdom som inte påverkade köttets lämplighet som 
människoföda. ”Der skal ikke ifølge EF-direktivet foretages pH-
målinger i forbindelse med slagterikontrollen, og der er ingen 
forskrifter om pH2-måling i direktivet, men derimod en regel om, 
hvad pH må vaere på tidspunktet for opskaering af fersk kød”.669 Han 
                                                 
667 Domboken, 93-96. 
668 Domboken, 96-97. 
669 ”Det skall enligt EG-direktivet inte företas pH-mätningar vid slakterikontrollen, och det finns inga föreskrifter 
om pH2-mätningar i direktivet men däremot en regel om vad pH får vara när färskt kött skars upp” (Domboken, 
99).; En pH2-mätning är en andra mätning som görs en viss tid efter slakt för att kontrollera om någon pH-
relaterad muskelförändring föreligger. 
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kände inte till reklamationer liknande den i England 1971 och ej heller 
reklamationer om att griskött skulle gett upphov till allergi. Han kände 
till reklamationer från tyska gränsen om ”mistanke om 
restkoncentration af antibiotika i frosne svinenyrer”. 670  Sådana 
reklamationer gjorde att slakteriet kommer på en svart lista, sade 
Kirkegaard Petersen. Sjukdomsfrekvensen hos grisarna hade gått ner i 
förhållande till prognosen om man tog hänsyn till ökningen av 
djurbestånden och var i dag nere på 11,5 – 11,6%. Slutligen tog 
Kirkegaard Petersen upp Yersinia som han påstod ”ikke er en sygdom 
hos svin, men en bakterie… som er fundet i tarmkanalen og svaelget 
hos sunde svin såvel som hos koer, hunde og katte”.671 Det är inte 
visat att bakterien smittar från gris till människa avslutade Kirkegaard 
Petersen.672  

Kurt Hermansen var veterinärinspektör vid Veterinaer-
direktoratets avdelning för köttkontroll där han arbetade med kontroll 
av slaktning, export och köttkonserver och han började med att 
beskriva kontrollprocessen i detalj. Före slakt undersöktes djuren med 
avseende på kliniska symptom på sjukdom, dit ”febrilitet” räknades 
och veterinärerna tittade även efter antibiotikarester.673 Inom trettio 
minuter efter slakten undersöktes kroppen visuellt och om 
förändringar syntes i bland annat lymfkörtlarna utvidgades 
undersökningen. De enskilda djurdelarna var märkta för att man skulle 
hålla reda på till vilket djur de hörde. Det var inte kontrollinspektören 
vid bandet som skulle göra en närmare efterkontroll utan den skulle 
ske senare. Enligt Hermansen nämndes inte PSE och DFD i 
instruktionerna för köttkontrollen och det fanns ingen fast gräns 
mellan vad som skulle räknas som normalt kött och sådant som var 
muskelförändrat (DFD och PSE). ”Svaere grader” av PSE skulle 
kasseras och fick inte användas som människoföda medan lättare 
förändringar som var lokaliserade till vissa speciella muskelgrupper 
kunde tas bort och köttet sedan användas. Utpräglat DFD-kött borde 
kasseras men annars förelåg ingen risk om hänsyn togs till att köttet 
hade lägre hållbarhet. Hermansen berättade att kassationsprocenten 
                                                 
670 ”misstanke om restkoncentrationer av antibiotika i frusna grisnjurar”. 
671 ”inte är en sjukdom hos grisar, men en bakterie… som finns i tarmkanalen och svalget hos friska grisar såväl 
som hos kor, hundar och katter” (Domboken, 100). 
672 Domboken, 98-100. 
673 ”stress” 
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låg på 0,6 procent. Han hävdade att EG-direktivet bara gällde färskt 
uppskuret kött och att det var ett hygiendirektiv som inte föreskrev 
pH-mätning på varje köttstycke som redan var förhandsgodkänt i 
köttkontrollen. Däremot om förändringar iakttogs i kontrollprocessen 
så skulle pH kontrolleras. Detta sätt att tolka direktivet gjordes också 
av andra EG-länder, menade Hermansen. Hermansen kommenterade 
vittnet Møller Hansens påstående om fusk vid slakterikontrollen och 
sade att Veterinaerdirektoratet hade begärt en redogörelse som de inte 
var nöjda med av Møller Hansen utan och hade kallat till ett möte med 
bisittare samtidigt som saken undersökts av direktoratets 
distriktsinspektörer. Enligt Hermansen hade både veterinärer och 
överveterinärer tagit avstånd från Møller Hansens uttalanden och han 
ansåg att de inte heller senare kunnat underbyggas. På mötet skulle de 
ha bett Møller Hansen om en konkretisering av de påståenden han 
gjort men ”de eksempler, han nu fremhaevde, var alle efterfølgende i 
forhold till laeserbrevene. 674  Hermansen berättade också att 
amerikanska exportslakteriinspektörer undersökte danska slakterier 
fyra gånger årligen som villkor för att tillåta export till USA och att 
också Tyskland hade en veterinärinspektör på plats i Danmark. Vad 
gällde antibiotikarester så gjordes tester i samråd med 
Sundhedsstyrelsen på grisarnas njurar som ansåg att det var det bästa 
stället. Hermansen sade också – i likhet med målsägarvittnet Emil 
Poulsen – att antibiotikarester räknades i procent i Tyskland och USA 
och i promille i Danmark. Hermansen noterade att kvicksilverprover 
togs löpande sedan 1973 av Statens Levnedsmiddelinstitut genom 
Veterinaerdirektoratet.675  
 
Målsägarvittnena väger tyngre 
NHH:s vittnen framstår i referatet i Domboken som rätt tunna. Då jag 
inte har någon möjlighet att avgöra hur noggrant deras vittnesmål har 
dokumenterats så kan jag bara kommentera vad de säger enligt 
Domboken. Det enda riktigt tunga vittnesmålet kommer från 
veterinären Helge Møller Hansen som själv blivit tillsagd att inte 

                                                 
674 Helge Møller Hansen har skrivit två läsarbrev till Dansk Veterinaer Tidsskrift från 1976 och 1977 
(Domboken, 67). I läsarbreven skriver han att veterinärerna ute på slakterierna har press på sig att godkänna 
PSE-köttet och han efterlyser forskning köttets näringsmässiga egenskaper (Møller Hansen i Domboken, 67-68). 
675 Domboken, 100-104. 



 196

kontrollera muskelförändringar och som bevittnat att olämpliga 
slaktkroppar gått igenom kontrollen och att antibiotikarester bara 
kontrolleras med hjälp av stickprov. Vidare har han direkt erfarenhet 
av en hög sjukdomsfrekvens hos slaktgrisarna och har med egna ögon 
sett flera otäcka grisstall. Møller Hansens vittnesmål stöder den bild 
av sjuka grisar och dålig djurhållning som makarna Hansen ger i 
boken och i andra sammanhang. Nils Molin tillför berättelsen om 
Avesta som avskräckande exempel på vad som kan inträffa vid en 
salmonelladriven epidemi och målar upp en hotbild av ännu värre 
följder vid en spridning av antibiotikaresistenta bakterier. Ändå 
framstår kopplingen mellan denna händelse och ett industriellt 
produktionssystem (som ju är den avgörande faktorn för NHH) som 
ganska suddig. Avestaepidemin kunde ju ha berott på en mängd 
faktorer såsom mänskligt slarv exempelvis. Vad jag tycker är det mest 
relevanta i Molins vittnesmål är att det godkända pH-intervallet i 
Sverige är lägre än i EG och därigenom i Danmark. Det hade varit 
upplysande om Molin fått svara på hur väl regeln efterföljdes och 
vilka skäl myndigheterna i Sverige hade att sätta ribban så högt. Lars 
Okholm får vare sig DFD eller PSE-kött att framstå som något 
alarmerande problem. Det faktum att allergierna ökat och att det kan 
finnas koppling till antibiotikaanvändningen i köttproduktionen visas 
inte tillräckligt klart. Angelica Weis Naerå är intressant därför att hon 
företräder någon form av alternativ konsumentrörelse och det faktum 
att hon finns med bland vittnena visar just på förekomsten av en sådan 
rörelse i Danmark. I sakfrågan däremot har hon inte mycket att 
komma med: några studiebesök och intervjuer. Det hade varit 
intressantare att koppla konsumentintresset till fallet genom att 
målsägarsidan så uppenbart hänger ihop med ett producentintresse. 
Matjournalisten Georg Kringelbachs anonyma källor hjälper heller 
inte NHH:s sak. Vare sig han eller Naerå kan visa att 
antibiotikakonsumtionen löper amok. 
 
Målsägarsidans vittnen tillåts ta mer plats. Jag tänker framförallt på 
veterinärerna Bent Kirkegaard Petersen och Kurt Hermansen. 
Kirkegaard Petersen är anställd av NHH:s motpart (chef för 
veterinäravdelningen på ESS-food) och det verkar märkligt att detta 
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inte ens kommenteras.  Han får redogöra för procedurer runt 
slaktkontrollen, slå fast sjukligheten hos grisarna och konstatera att det 
inte är visat att Yersinia smittar från djur till människa. Hermansen 
kommenterar flera av NHH:s uttalanden. Något motsvarande görs inte 
av NHH:s vittnen och jag kan alltid spekulera i huruvida det beror på 
NHH:s ombud eller vad rätten väljer att dokumentera eller någon 
annan orsak. Hermansen kommenterar också ett av NHH:s vittnen : 
Møller Hansen. I kommentaren till Møller Hansen är det slående att 
han inte går in på sakfrågan. Han säger att Møller Hansens påstående 
är grundlösa, inte har underbyggts och de praktiska exempel han i 
efterhand lämnat är senare än de han hänvisar till i läsarbreven men 
Hermansen kommenterar inte om fallen är giltiga.  
 
Huruvida NHH:s ombud gjort ett bra arbete förefaller tveksamt. Borde 
han inte ha kunnat ge deras vittnen mer plats? Och varför får 
köttkooperationens upprepade påståenden att kvalitetsförändringarna 
inte är ett specifikt dansk fenomen stå oemotsagda? Det antyder ju att 
NHH hävdar att abnormiteterna är danska – i själva verket drev han 
tesen att förändringarna var ett resultat av vad han kallade det 
”moderne kemisk landbrug”.676 Att hans konkreta påståenden gällde 
danska förhållanden torde väl hänga samman med att det är forskning 
på danska grisar han lett på forskningsinstitutet. Att landsretssagfører 
Jan Schulz-Lorenzen i alla fall sympatiserade med sin klient framgår 
av en krönika, ”Svinebyrde og bevisfare”, där han skriver att: 
”Taberen blev det danske landbrug – og med landbruget også 
forbrugerne… Hvem tør – og har råd til – at komme med kritik af det 
danske svinekøds kvalitet efter denne dom?”.677   
 
Rimligheten och samstämmigheten i bevismaterialet diskuteras men 
rätten prövar inte om vittnena talar sanning. Berättar en 
veterinärinspektör om procedurer runt köttkontrollen så kan bara den 
bilden ruckas av någon annan berättelse. Detta gör det svårt för en 
dissident att göra sig hörd med en alternativ ”sanning” utan att 
drunkna i mängden av den rådande ”sanningens” försvarare. En 

                                                 
676 Hansen & Hansen, i Karlsen, red, 1976, 83. 
677 Schulz-Lorenzen, 780408 i Witte, 1980, 34-35. 
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negativ bias mot NHH kan skönjas i materialet och rätten dömde ju 
också mycket riktigt till målsägarnas fördel. Att NHH behandlats illa 
av det danska rättssystemet framgår av materialet. Min forsknings-
uppgift är dock inte att försöka slå fast någon absolut ”sanning” utan 
att studera den kamp mellan två vetenskapliga ”sanningar” som förs i 
rätten och i förlängningen undersöka vilka kopplingar konflikten har 
till risksamhället i allmänhet och livsmedelsrisker i synnerhet. 
 
Domslutet 
På de sista sexton sidorna motiverar rätten sitt domslut.678 Först väger 
de vittnesmål och bevisning mot varandra.679  De ansåg att NHH:s 
bevismaterial var oöverskådligt och klandrade honom för att han 
”forsøgt tvinge sagsøgerne til at fremlaegge dem tilhørende materiale 
af ikkerepraesentativ karakter” – det vill säga NHH:s egna forsknings-
rapporter som han nekades få ut från institutet och för att använda i 
bevisningen. Vidare bedömdes hans vittnen vara av ”utilstraekkelig 
kvalitet”. Rätten ansåg att målsägarsidan varit tydligare och begränsat 
sina vittnen till ”experter på tre centrala fält: livsmedelskontroll, 
kvalitetsförhållanden och köttkontroll”. NHH hade inte kunnat 
underbygga sina uttalanden menade rätten och redovisade grunderna 
för sitt ställningstagande: Episoden i England 1971 med det indragna 
baconet låg för långt tillbaka i tiden för att kunna användas och 
dessutom hade målsägarsidans vittnen förnekat att händelsen skulle 
vara relevant för rättegången. 680  Salmonellaepidemin i Avesta på 
nittonhundrafemtiotalet var också en speciell händelse på vilken man 
inte ”kan bygge udtalelser af den fremsatte karakter”.681 Vidare ansåg 
rätten att vare sig det ljusa eller mörka köttet var hälsofarligt, att de 
påtalade brotten mot EG:s kontrollregler i sammanhanget var 
ovidkommande eftersom reglerna gällde färskt kött som endast var en 
liten del av exporten och därmed fanns inget fog att säga att hygienen 
var dålig. Antibiotikafrågan skulle, enligt rätten, betraktas som ett 
”teoretiskt problem” och grisarna kunde inte vara fyllda med medicin 
eftersom ”de udenlandske fund af antibiotika regnes i procenter, hvor 
                                                 
678 Domboken, 105-121. 
679 Domboken, 105-107 och för ett resonemang om sakfrågorna även 118-119. 
680 Domboken, 105. 
681 Jag har för avsikt att forska i Avesta epidemin som mig veterligen är den största livsmedelsepidemin i Sverige 
i modern tid med åttiotalet döda, främst barn och pensionärer. 
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man i Danmark regner med promiller”.682 Det var inte heller bevisat 
att grisarna vantrivdes eftersom den enda som uttalat sig om det var ett 
vittne (Angelica Naerå) som bara besökt ett jordbruk. Slutligen 
avvisades påståendet om att grisköttet skulle ha ”abnorm kvalitet” 
eftersom målsägarvittnet Emil Poulsen sagt att det var olagligt att 
sminka dåligt kött.683 Längre fram i domen kommer ett mer försonligt 
resonemang där rätten gav NHH åtminstone delvis rätt när man 
skriver att DFD-köttet (det mörka köttet) kunde utgöra en risk, och att 
orsaken till bristande kvalitetskontroll var att en sådan tillsyn skulle 
bli för dyr. Ett visst stöd gavs också vad gällde antibiotika-
förbrukningen i grisproduktionen, ty rätten kallade Landbrygets 
veterinaere konsulenttjeneste för en ”ren udleveringsforretning” av 
antibiotika. Rätten hänvisade också till framlagt material som hävdade 
att det fanns spår av sjukdom i 40% av grisarna.684 
 
Sedan rätten konstaterat att NHH inte kunnat underbygga sina 
uttalanden resonerar de sig fram till vilka av uttalandena som de anser 
direkt kan hänföras till NHH och där han därför kan sägas vara rätt 
part.685 Enligt dansk rätt kan en person sakföras inte bara för vad han 
eller hon direkt sagt eller skrivet utan också för ett referat gjort av en 
tredje person.686 Uttalandena 1 och 4 är direkta uttalanden av NHH, 
det ena är en del av en radiointervju och det andra ett utdrag från 
artikeln i boken Mad er ikke bare mad. De övriga är delar av 
intervjuer och artiklar i dagspressen men där rätten ändå anser att 
NHH är delvis ansvarig genom att det anses belagt att detta är hans 
mening (delar av uttalanden 2, 3 och 6).  
 
Dessa uttalanden ansågs inte underbyggda och förklarades vara 
ärekränkande genom att de ”indeholde generelle, staerkt 
nedvurderende udsagn om dansk svinekød og herunder – også laest i 
                                                 
682 Domboken, 106. 
683 Domboken, 107 – se Poulsen i Domboken, 96.; Domboken hävdar att även Wismer-Pedersen sagt detta men 
det finns inte inskrivet något om det under hans vittnesmål (Domboken, 107). 
684 Domboken, 111-114. 
685 Domboken, 107-108. 
686 Domboken, 107.; I Domboken ges inget lagrum för att en person kan göras ansvarig för ett referat utan det 
står endast såhär: ”Man må efter dansk ret også baere ansvaret for et referat af, hvad man har sagt eller skrevet, 
og om der er tale om et referat eller et interview er af mindre betydning for det retlige ansvar. Under alle 
omstaendigheder må det vaere mortifikationsgrundlag, når rigtigheden af et referat eller interview ikke kan 
bevises” (Domboken, 107). 
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sammenhaeng med de øvrige udtaleleser i bogen – at indicere, at 
sagsøgerne uanset viden eller mistanke herom forarbejder eller 
forhandler mindrevaerdige produkter”.687  

Efter att sakfrågan, partsförhållanden och ärekränkning 
behandlats, diskuteras slutligen mortifikationsinstitutet som består i att 
ett ärekränkande uttalande under strafflagen kan dömas till att 
kungöras som ogiltigt. 688  Rätten övervägde NHH:s rätt till 
yttrandefrihet men ansåg att eftersom han uttalat sig i dagspress och 
inte använt sig av vetenskaplig framställningsform så måste 
målsägarnas intressen gå före.689  
 
NHH fälldes för följande uttalanden som ansågs ärekränkande och 
därmed dömda att ”mortifieras” det vill säga kungöras som ogiltiga, se 
bilaga 4 för fullständiga uttalanden:690  
 

Uttalande 1: 
”Når det gaelder risiko for levnedsmiddelforgiftninger, så 
må man sige, at den kan vaere meget, meget stor idag, større 
and den var for bare 10-15 år siden med det svinekød, man 
har idag. Generelt kan man også sige, at holdbarheden af det 
kød, der udbydes idag, er noget ringere, end det var for bare 
10 år siden”. 
(Danmarks Radios ”Middagsaktuelt” den 6. juli 1976)  
 
De två sista meningarna i uttalande 2: 
” … de, der passerer, er alligevel af meget ringe kvalitet”. 
(Ekstrabladet, den 7. juni 1976) 
 
Uttalande 3: 
”Kvaliteten er så ringe, at det naermer sig det 
sundhedsfarlige. 
 (Søndags-BT, den 24. juli 1976) 

                                                 
687 Domboken, 117. 
688 Domboken, 109; Molin, 1978, 175. 
689 Domboken, 118. 
690 Domboken, 117, 120-121. 
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Uttalande 4: 
”Inden for Faellesmarkedet eksisterer der ganske klare 
bestemmelser for, hvilke krav svinekødets kvalitet skal 
opfylde for at kunne blive betragtet som egnet til 
menneskeføde og for frit at kunne føres over graenserne ….. 
”En håndhaevelse af disse bestemmelser ville udelukke 
størstedelen af det danske svinekød fra eksport”. 
(Boken Mad – er ikke bare mad, 1976) 
 
Sista punkten i uttalande 6: 
”Hvis Faellesmarkedets sundhetsregler blev håndhaevet, 
ville størstedelen af det danske svinekød vaere udelukket fra 
eksport”. 
(Berlingske Tidende, den 17. november 1976)691 

 
DH summerar: ”Niels-Henrik blev prövad för vad han sagt och skrivit 
utifrån sin forskning men kunde inte hänvisa i rättegången till sina 
egna resultat. Han blev fälld att betala 65 000 kronor [danska] inom 
fjorton dagar”. Enligt domboken skulle han betala sina och motpartens 
rättegångskostnader varav den sista summan begränsades till 
maximalt femtontusen danska kronor. 692  Domen i målet föll 17/3 
1978.693 Och NHH fyller på: ”Forskningsresultaten kunde därför inte 
användas i rättegången direkt eftersom institutet ansåg att de inte hade 
skyldighet att lämna ut något som kunde skada deras intresse...  Jag 
blev fälld för två spörsmål... Vi överklagade inte domen.” 694  
Vid en presskonferens efter att domen avkunnats gladde sig Esp 
Sørensen på målsägarsidan över att ”kampagnen, ikke havde skadet 
salg, hverken på eksport- eller hjemmemarked”.695 
 

                                                 
691 Det målsägarvittnena Kurt Hermansen och Bent Kirkegaard Petersen hävdar att EG-direktivet enbart gäller 
uppskärning av färskt kött, att rutinmässig pH-kontroll inte ska göras och att direktivet tolkas liknande av andra 
EG-länder bör vara riktigt eftersom rätten godtar det efter en kontroll av vad som står i direktivet (Domboken, 
18-20). Dock att lägga märke till att uttalande sex är en tidningsartikel och inte ett direkt uttalande av NHH. 
692 Domboken, 120. 
693 Domboken, 1. 
694 Enligt Domboken blev NHH fälld för fler än två uttalanden (Domboken, 120-121).; Hansen, Niels-Henrik och 
Dorthe, intervju 020510. 
695 Vilby, 780318-19. 



 202

Pressens bild i Danmark och Sverige 
Den danska pressens bild av rättegången skilde sig avsevärt från 
Dombokens. Utöver de artiklar som NHH åtalats för har jag kopior på 
ytterligare femton stycken om fallet skrivna under perioden 1974-
1979. Dessa artiklar är en samling jag fått från paret Hansen i 
samband med intervjun. Jag har inte själv samlat in dem och det kan 
alltså finnas betydligt flera artiklar som också kan tänkas ta ställning 
för målsägarsidan. Nästan hälften är från dagstidningen Information 
som säger sig vara politiskt oberoende och med rötter i den danska 
motståndskampen mot nazisternas ockupation.696 Men det finns också 
artiklar från Berlingske Tidende, Politiken, Ekstrabladet och B.T.  För 
en fullständig förteckning se bilaga 5. I tidningen Information påpekar 
journalisten Georg Kringelbach – som var ett av NHH:s vittnen – att 
målsägarna representerar Danmarks största exportverksamhet med en 
omsättning på fyra miljarder: ”Man forstår således at det er enorme 
kapitalinteresser den enlige videnskabsmand er oppe imod”.697  En av 
de åtalade artiklarna illustreras med omslaget till det särtryck av paret 
Hansens artikel som trycktes upp 1978 för att finansiera böterna.698 I 
dessa artiklar är det NHH som har tolkningsföreträdet. Det är hans 
historia och försvarsvittnenas berättelser i intervjuer och rättssal som 
läggs fram. Pressens syn framgår av artikelrubrikerna med talande 
exempel som: ”Din flaeskesteg er fyldt med medicin” (B.T.),  ”Starten 
på krig om svinenes kvalitet: 15 tons dansk bacon rådnede i England”, 
(Information) och ”Forsvarer i grisesagen: Min klient bør haedres for 
sit mod” (Politiken). I pressreferaten nämns en incident som inte finns 
med i Domboken. Det är vittnet Møller Hansens berättelse om 
slakteriet som bytte ut belysningen till rött ljus vilket gjorde att 
veterinärerna vid kontrollen inte kunde se om köttet var ljust (PSE). 
Då veterinärerna protesterade fick de dock tillbaka den gamla 
belysningen. 699  Möjligen har det inte bedömts relevant för domen 
även om dombokens hundratjugo sidor rymmer mycket information 
som inte direkt kan kopplas till domen. En annan möjlighet är att det 
är ett symptom på rättens bias mot NHH. 

                                                 
696 Information, 050615. 
697 Kringelbach, 770603. 
698 Stensgård, Niels, 771116, ”Det danske svin ligger på sygelejet”, Politiken,  2:1. 
699 Lise, 771203. 
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I svensk press märktes rättegången knappas alls förutom en mindre 
debatt i facktidskriften Livsmedelsteknik som drogs igång av NHH:s 
ena expertvittne, professor Nils Molin. Molin skrev en artikel där han 
fann det ”uppseendeväckande” att den danska slakteriorganisationen 
ville överlåta åt domstol att avgöra vad som utgör ”vetenskaplig 
sanning” och liknade metoderna med sådana som användes inom 
östblocket.700 I samma nummer skrev Mogens Jul, NHH:s företrädare 
vid Slagteriernas forskningsinstitut, och Peter Zeuthen, lektor vid 
Laboratoriet for Levnedsmiddelindustri på Danmarks Tekniske 
Højskole, att det danska grisköttet inte genomgått något ”mendeligt 
skred i pH-fordelningen” i alla fall inte efter andra världskriget.701 
Danskarna ansåg inte heller att vare sig det ljusa eller mörka grisköttet 
(som de facto var exempel på pH-förändringar) medförde någon ökad 
risk för matförgiftning och att den danska grisen höll god 
internationell klass. 702  Jul och Zeuthen hade året innan skrivit en 
rapport till EG-kommissionen om kvaliteten på griskött där de 
argumenterade för att regeln om godkänt pH-intervall  skulle 
upphävas eftersom den inte efterföljdes vare sig i Irland, England, 
Holland, Frankrike eller Tyskland.703 I Sverige, som vid denna tid inte 
var EG-medlem, ansågs dock PSE köttet utgöra ett betydande 
kvalitetsproblem vilket ledde fram till nya avelsprogram som 
resulterade ibland annat ”Pigham”-skinka och skonsammare 
djurhantering.704 

I påföljande nummer av Livsmedelsteknik skrev Carl Erik 
Danielson på ledarplats att han ansåg mortifikationsförfarandet ytterst 
märkligt det vill säga att NHH:s uttalanden hade dödförklarats: ”i 
praktiken har han aldrig sagt något”. Ledaren avslutades med att  
domen var ”ett hot både mot tryckfriheten och åsiktsfriheten”.705 
 

                                                 
700 Molin, 1978, 175. 
701 Jag översätter ”mendeligt skred” med ”nämnvärt ras”.; Jul & Zeuthen, 1978, 176; Zeuthens position: 
Domboken, 56. 
702 Jul & Zeuthen, 1978, 176. 
703 Domboken, 56. 
704 Molin, Göran, e-mail 050607. 
705 Danielson, 1978, 223. 
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Sympatiyttringar och uppstramning av kontrollen 
Efter att NHH blivit fälld fick han ett stort stöd från danska 
miljövänner: Plums fond och PH-fonden samlade in femtontusen 
kronor och de övriga femtiotusen kom från privata bidrag.  

Konsumentgrupperna hade reagerat redan innan rättegången på 
den tveksamma kvaliteten på det danska grisköttet och nu satte de 
igång att samla in pengar. Ledande i insamlingsverksamheten var 
konsumentkommittén i Århus som leddes av NHH:s vittne Lica 
(Angelica) Weiss Naerå.706  DH berättar: ”Eftersom Niels-Henrik fick 
medel från PH-fonden gick insamlingsresultaten också ut till ”the 
upper class” och människor som intresserade sig för kvalitet på 
livsmedel. Detta var mycket genant för slakterierna att deras kunder 
reagerade så. Därigenom blev Slakteriernas trovärdighet ifrågasatt.” 
NHH: ”På Christiania hölls en stödkonsert med 7-8 band som spelade 
gratis. Stan Getz spelade på en biograf och skänkte sitt gage…  En 
pjäs om händelserna kring mitt åtal sattes upp på Kongelige Teatern. 
Pjäsens namn var ”Flaesk”. Det har också gjorts en tevefilm om oss 
för svensk teve”. 707  Det gjordes en film för dansk teve av Ebbe 
Nyvold som hette ”Den industrialiserede gris”. Vid premiären i 
februari 1978 blev det stort hallå och Landbrugsrådets president, Arne 
Pilgård Larsen kallade filmen för ”et led i en hetz, som dansk 
svineproduktion i øjeblikket er udsat for”.708 

Under denna tid var kopplingen mellan akademisk forskning och 
miljöaktivism sämre i Danmark än i Sverige samtidigt som närings-
livet hade en starkare position i forskarvärlden. NHH: ” Här hade 
näringslivet ett starkare inflytande. Jørn Højmark-Jensen, tidigare chef 
för Köpenhamns livsmedelskontroll, propagerade för ekologisk 
produktion men fick mothugg från Lantbruket.” 709  Danmark hade 
ingen motsvarighet till de svenska forskarna Björn Gillberg, Jakob 
Palmstierna och Gösta Ehrensvärd som kombinerade akademisk 
bakgrund med miljöaktivism. I en komparativ studie av miljö-
rörelserna i Sverige, Danmark och Nederländerna visar Jamison et al 
på olikheter i miljörörelsens utveckling i de tre länderna. I Sverige 

                                                 
706 Hejberg & Thomsen, B.T, 780628, 7. 
707 Hansen, Niels-Henrik & Dorthe, intervju 020510. 
708 Witte, 1980, 36-37. 
709 Hansen, Niels-Henrik och Dorthe, intervju 020510. 
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blev miljörörelsen en del av det parlamentariska systemet medan den 
både i Nederländerna och i Danmark kom att stå utanför det politiska 
etablissemanget.710 Den hårda behandlingen av NHH, jämfört med AL 
som vi möter i nästa kapitel, kan kanske delvis förklaras med att 
miljörörelsen i Sverige var en del av staten och att det därmed inte 
fanns ett tydligt ”vi och dom” som det fanns i Danmark och som 
gjorde det möjligt att döma och svartlista NHH medan AL trots 
trakasserier satt kvar på sin post. 

Dessutom prioriterade både den danska och svenska miljörörelsen 
vid denna tid energi- framför matfrågor.711 NHH håller med honom: 
”Atomkraften var frågan som dominerade miljörörelsen vid denna tid. 
Hela etablissemanget var för inklusive kommunistpartiet. Tio 
atomkraftverk skulle byggas i Danmark.”712  
 
Författaren, multikonstnären och vänsteraktivisten Mikael Witte 
började skriva en bok som handlade om den danska grisen och den 
omåttliga medicinförbrukningen inom fläskproduktionen. I boken 
beskriver Witte hur Andelsslagteriernes Faelleskontor och 
forskningsinstitutet delvis som ett svar på rättssaken sommaren 1978 
skickade ut broschyren ”Dansk svinekød”. I broschyren klagade 
ordföranden Esp Sørensen på att kritiken av den danska grisen 
”sjaeldent bygget på en sagelig vurdering og vaeret mere praeget af tro 
end af realiteter”. 713  Ändå innebar troligen domen mot NHH en 
vändning. Dåvarande jordbruksminister, Niels Anker Kofoed 
presenterade i november 1978 förbättringar i kontrollsystemet med 
uppstramade regler för medicinering med antibiotika, fler 
stickprovskontroller efter antibiotikarester  och en bättre kontroll av 
svampgifter från fodret. 714  Veterinaerdirektoratet och jordbruks-
ministern initierade också en polisrazzia mot Landbrugets Veterinaere 
Konsulenttjeneste LVK (kooperativt företag som skrivit ut antibiotika 
per postorder i många fall utan föregående kontroll) där hundratusen 
medicinrekvisitioner och tolvtusen namn beslagtogs av polisen.715 I 
                                                 
710 Jamison et al, 1990, x-xi. 
711 Jamison et al, 1990, 6. 
712 Hansen, Niels-Henrik och Dorthe, intervju 020510. 
713 ”sällan byggt på en saklig värdering och varit mera präglad av tro än realiteter”; Witte, 40. 
714 Witte, 1980, 39-40. 
715 Witte, 1980, 40; Domboken, 113. 
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maj ställdes den dåvarande överveterinären Riemann inför rätta 
anklagad för 1343 överträdelser av veterinärlagen och 40 överträdelser 
av strafflagen. 716  
 
Köttkooperationen driver fler processer 
Köttkooperationen drev under denna tid även processer mot Mikael 
Witte och journalisten Georg Kringelbach som var ett av NHH:s 
vittnen. Båda blev frikända. Jag kommer att göra en kort samman-
fattning av Wittes fall men processen mot Kringelbach går utanför 
denna avhandling av tids- och utrymmesskäl.  
 
Witte tillverkade ett antal politiska affischer, sk ”svineplakater”, på 
temat ”Danske svin er sunde, de strutter af penicillin”. Witte blev 
liksom NHH stämd för ärekränkning av Danske slagterier. Skillnaden 
är att han blev fälld i lägre instans men överklagade hela vägen och 
slutligen blev friad i högsta domstolen. Hans bok om kampen om den 
danska grisen är en guldgruva och innehåller ett flertal dokument som 
brev, rättegångsprotokoll, tidningsartiklar, foton, samtida satirbilder 
mm. Det finns också kopplingar mellan Witte och paret Hansen. Jag 
har fått låna deras eget exemplar som är personligen dedicerat till 
”Dorthe og Niels-Henrik” och i inledningskapitlet skriver Witte att 
hans bok syftar till att hålla kvar den offentliga diskussion som med 
domen över NHH fick fart bland konsumenterna.717  I boken finns 
också ett brev från NHH till Witte där han ger faktaunderlag om 
antibiotikaförbrukningen hos de danska grisarna inför kommande 
förhandlingar i Landsrätten. 718  NHH förbereder Witte på att 
motståndarsidan kommer att presentera dokumentation där 
förbrukningen framstår som obetydlig. I stället efterlyser han 
”undersökningar av antibiotikaresistensen hos grisens bakterier”. 
Brevet är symptomatiskt på var fokus ligger i Wittes fall jämfört med 
NHH. Det är den höga antibiotikaförbrukningen som kritiseras och 
inte längre muskelförändringar i grisköttet. 
 
                                                 
716 Witte, 1980, 47.; Hur det gick i rättsaken ligger utanför denna avhandling att besvara men LVK verkar 
fortfarande och har som uppgift enligt sin hemsida att 1) ge veterinär rådgivning, 2) sälja handelvaror (det vill 
säga medicin och tillskott), 3) verka veterinärpolitiskt (LVK, 051016). 
717 Witte, 1980, 5. 
718 Brev till Witte från Niels-Henrik Hansen, 23 september 1978, i Witte, 1980, 185-188. 
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4. Analys 
 
Den danska grisens tillstånd – en kamp mellan ”sanningar” 
I den artikel, ”Degeneration og mangelsygdomme”, som paret Hansen 
skriver ger de en möjlig ”sanning” om den danska grisen.719 I artikeln 
beskrivs den snabba utveckling som den danska grisen genomgått 
sedan de industriella jordbruksformerna slagit igenom på allvar. Hur 
de första kvalitetsförändringarna i form av ljust och vattnigt kött dyker 
upp samtidigt som användningen av konstgödsel satte fart på allvar. 
Paret Hansen menar att det finns en koppling mellan konstgödsel och 
djurfoder i det att ökad konstgödsling spär på ackumulationen av vissa 
ämnen och minskar koncentrationen av andra i foderväxterna vilket i 
sin tur får genomslag på djur och människor via djurfodret.720 Särskilt 
pekar de ut de kraftigt ökade kaliumhalterna och minskade 
natriumandelarna, ökad proteinhalt, radioaktivt strontium från 
luftföroreningar, förhöjd nitrathalt som ökar risken för att giftigt nitrit 
eller cancerframkallande nitrosaminer ska bildas samt slutligen 
minskade halter av mineraler som selen och mangan.  

Sammanfattningsvis så är tillståndet för den danska grisen dåligt 
enligt makarna Hansens berättelse.  
 
När en ledande expert på hygien och kvalitet i fläskproduktion 
offentligt går ut och kallar det danska fläskköttet för olämpligt så är 
starka motreaktioner att vänta från köttkooperation och myndigheter 
eftersom en stor nationell inkomstkälla hotas. Vad som var mera 
oväntat är att sakfrågorna till stora delar kunde hållas borta från den 
rättsprocess som slakterikooperationen öppnade mot Niels-Henrik 
Hansen i november 1976. Alltså att det var möjligt för den 
målsägarsidan att hålla undan forskningsrapporterna som utgjorde det 
omedelbara empiriska underlag utifrån vilket makarna Hansen 
ursprungligen hade uttalat sig. 
 

Köttkooperationen berättar en annan ”sanning” där grisen mår 
bra, rentav bättre än i andra europeiska länder. Jag bygger min 

                                                 
719 Hansen & Hansen, i Karlsen, 1976, 65-66 & 76. 
720 Hansen & Hansen, i Karlsen, 1976, 75-82. 
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presentation av den konkurrerande ”sanningen” på målsägarsidans 
framställning i rättegångsmaterialet. Målsägarsidan bygger sitt case på 
att släppa fram vittnen som är experter på ”levnedsmiddelkontrol, 
kvalitetsforhold og kødkontrol”.721 Dessa experter får intyga att det 
inte är något fel på det danska grisköttet och att vare sig det ljusa eller 
mörka köttet utgör något hälsoproblem. Kvalitetsförändringarna i 
grisarnas muskelmassa är inget nytt fenomen. Dessutom är det inget 
specifikt danskt problem utan finns i både England och Tyskland 
enligt vad som diskuteras i olika vetenskapliga artiklar. Inget land 
följer EG-reglerna om godkänt pH-intervall på grisköttet så det är 
följaktligen inte uppseendeväckande att Danmark bryter mot dem. 
Detta är den linje som köttkooperationen verkar driva utåt och som 
avspeglas i rättsmaterialet. Inåt och mera inofficiellt verkar 
slakteriorganisationen ha en annan inställning nämligen att problemet 
är värt att ta på allvar genom att betydande belopp avsätts på forskning 
i ämnet. Den yttre fasaden (såsom den avspeglas i rättsmaterialet) 
börjar krackelera så smått genom att det finns flera tecken på missnöje 
med kvaliteten på danskt fläsk på den engelska exportmarknaden. 
Episoden i julhandeln 1971 har följts av flera mindre incidenter. 

Köttkooperationens bild eller ”sanning” om tillståndet för den 
danska grisen vid denna tid uttryckes också i den artikel som NHH:s 
företrädare på posten som direktör vid Slagteriernas forskningsinstitut, 
Mogens Jul, skrev tillsammans med Peter Zeuthen i tidskriften 
Livsmedelsteknik efter rättegångens slut. I artikeln skriver Jul och 
Zeuthen att det inte har skett några större förändringar i surhetsgrad i 
danskt fläskkött efter andra världskriget utan den förändring som skett 
är att fläsket blivit magrare efter konsumentönskemål. Eftersom 
avvikande pH beror på samma biokemiska orsaker oavsett om det är 
högt eller lågt så finns det ingen grund till att påstå att vare sig det 
ljusa eller mörka köttet innebär en hälsorisk, menar Jul och 
Zeuhten.722 Högt pH ger visserligen förbättrade tillväxtmöjligheter för 
bakterier men de bakterier som orsakar matförgiftning klarar sig dåligt 
i konkurrens med de vanliga förruttnelsebakterierna, menar 

                                                 
721 Domboken, 105. 
722 Jag översätter här ”afgivende” med avvikande trots att det vanligen betyder ”avlämnat” eftersom meningen i 
mina ögon annars blir tom på innebörd. 
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artikelförfattarna. Risken för matförgiftning på grund av mörkt kött 
med högt pH är således mindre idag än någonsin hävdar de.723  
 
Rättsmaterialet visar väldigt tydligt på hur vad som anses som 
”sanning” i fläskproduktionen (och som därmed påverkar vad som kan 
sägas utgöra en ”risk”) varierar kraftigt i nittonhundrasjuttiotalets 
Danmark. Det digra stoffet visar på en internationell samstämmighet i 
NHH:s syn på kvalitetsförändringar i fläskkött – han agerar i sin 
internationella forskarroll inte som ensam dissident. Å andra sidan har 
köttkooperationen gott om danska forskarallierade och där blir NHH:s 
öppna redovisning av sina vetenskapliga resultat kontroversiellt – här 
agerar han som dissident ensam och utfrusen av etablissemanget 
representerat av köttkooperation och myndigheter. Skillnaden ligger 
mera på hur sanningen ska hanteras än vad som är ”sant”. Ska den 
hemlighållas medan forskning bedrivs för att försöka komma till rätta 
med problemet under givna produktionsformer, eller ska problemen 
öppet redovisas för lantbrukare och konsumenter och dörren lämnas 
öppen för strukturella förändringar som ökade satsningar på ekologisk 
produktion? Domen lägger sig någonstans mittemellan kooperationens 
och NHH:s versioner av ”sanningen” då den medger både att pH-
förändringar i köttet kan kopplas till kvalitetsförändringar och att 
överdrivet bruk av antibiotika kan leda till resistens och allvarliga 
allergier. 
 
Hur mår den danska grisen idag? 
Jag har berättat om kampen om den danska grisen på nittonhundra-
sjuttiotalet. Då hävdade en majoritet bland producenter och 
köttexperter att grisen mådde bra och det industriella kemiska 
jordbruket var den självklara produktionsformen. Enstaka dissidenter 
fanns som hävdade en alternativ ”sanning” som gick ut på att grisen 
mådde dåligt, smakade sämre och åt alldeles för mycket antibiotika. 
Den risk som dessa personer varnade för erkändes inte av expert- och 
producentmajoriteten. Fanns risken ändå är en relevant fråga och hur 
du svarar på den beror givetvis på vilken riskdefinition du ansluter dig 
till. Jag ansluter mig till Boholm och Ferreria när jag bestämt hävdar 
                                                 
723 Jul och Zeuthen,1978, 175-176. 
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att konsumtion av produkter tillverkade av danska griskroppar i 
Danmark på sjuttiotalet innebar en risk även om den inte var socialt 
accepterad som sådan. Antibiotikaresistensen, kvalitetsförändringarna 
i muskelmassan och salmonellan med flera risker som NHH varnade 
för är också exempel på Becks ”industriellt framställda osäkerhet”.  
 
Då blev dissidenterna åtalade och svartlistade. Idag är situationen en 
annan. När jag går in på hemsidorna till köttkooperation och 
myndigheter så finns det mycket material om antibiotikaresistens och 
salmonella samt även om andra heta potatisar från sjuttiotalsdebatten 
som Yersinia och fodergifter. 724  Nu är risken erkänd bland 
köttexperterna att döma av allt textutrymme som ges på deras 
hemsidor. Samtidigt är budskapet att det inte är någon fara eftersom 
risken erkänns och kraftfulla insatser gjorts.  Rättsmaterialet säger att 
NHH förlorade kampen om ”sanningen”? På kort sikt var det 
köttkooperationen och dess experter som ”vann” men på lång sikt blev 
NHH:s krav på åtgärder mot antibiotikaresistens, salmonella och 
andra farliga bakterier och giftstoffer i fodret något som övertogs av 
samma aktörer som tidigare förnekat behovet av sådana insatser. Det 
gamla nätverket genomförde nya allianser som exempelvis 
erkännande av behovet av resistensbekämpning och fick dem att hålla 
i vad Latour kallar ”trials of strength”. Vad gäller muskeldegeneration 
slår Danske slagterier fast på sin hemsida att ”DFD förekommer 
normalt inte i danskt svinkött”. PSE sägs bero på en kombination av 
genetik och miljö och uppstår oftast hos grisar som bär en speciell 
gen, ”halotangenen”. Svin med denna gen är mer känsliga för stress 
och kan därför utveckla PSE. ”Halotangenen finns inte längre hos 
danska slaktsvin” så PSE räknas inte som något problem. 725 
Uppenbarligen har det dock tidigare definierats som en risk om grisar 
som varit bärare av genen avlägsnats/avlivats. 
 
Detta är alltså den officiella retoriken. Hur ser det ut i praktiken 
bakom handlingsplaner och statistik? Vilken ”sanning” har segrat? Ja, 
NHH:s och de andra dissidenternas agenda har kommit upp på 
                                                 
724 Danske slagterier, 051016b; Dansk landbrug, 050525; Danmarks Fødevareforskning, 050609; Statens Serum 
Institut, 050609. 
725 Danske slagterier, 050619. 
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dagordningen men samma kooperativa organisationer och allierade 
som LVK som tidigare skrev ut antibiotika utan kontroll finns kvar 
och är med och delar på inkomsterna från en export som 2003 var 
värd tjugosex miljarder kronor i valutaintäkter.726 Det finns kritiska 
röster som inte anser att problemen är lösta. Professorn i livsmedels-
teknologi och min bror, Göran Molin, anser att risknivån ”är 
oacceptabelt hög när det gäller salmonella” och att problem både med 
campylobacter och antibiotikaresistens fortfarande finns. 727  Att 
salmonella fortfarande utgör en risk bekräftas i två tidningsklipp från 
sommaren 2005. Det ena är från danska Politiken som beskriver det 
utbrott av salmonella från en grisbesättning på Vestfyn som smittat 21 
personer varav en avlidit.728 I samma artikel varnar vicedirektören för 
danska Fødevarestyrelsen, Henrik G. Jensen, för campylobacterutbrott 
i samband med grillning : ”Det er jo isaer far, der står ved grillen. Og 
han skal alltså huske, at den tallerken, som kødet baeres ud på, ikke 
kan bruges til at laegge det faerdige kød på igen. Tager vi 
campylobactorbakterien, skal der alltså meget lidt til, før den 
spredes.”729 I det andra klippet från svenska Dagens Nyheter kan vi 
läsa att ICA återkallat 8 ton dansk fläskkarré som visat sig vara 
salmonellasmittad.730 
 
Produktionssystemet är inte heller självklart längre. Ekologiska 
metoder har vunnit insteg i Danmark även om marknadsandelarna för 
ekologiska varor fortfarande är små. Den senaste statistiken som 
täcker första halvåret 2004 ger en andel på 5,6% totalt i förhållande 
till konventionella varor. Alldeles särskilt små är de för griskött som 
låg sämst till i statistiken om ekologiska marknadsandelar med en 
marknadsandel på 0,4%.731 
 

                                                 
726 Danske slagterier, 050810. 
727 Molin, Göran, email, 050607 & 050608. 
728 Politiken, 050630. 
729 ”Det är ju särskilt far som står vid grillen. Och han skall komma ihåg att tallriken som köttet bärs ut på inta 
kan användas till att lägga det färdiggrillade köttet på. Tar vi campylobacterbakterien så ska det alltså mycket 
litet till för att den ska spridas.” 
730 Bengtson, Eva-Maria, 050713. 
731 Allt om økologi, 050618. 
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Tackes matris 
Tackes matris över social riskkonstruktion applicerad på händelserna 
runt rättegången mot den danska grisen framgår av tabell 6 nedan.732 
 
Tabell 6. Riskkonstruktion vid fläskproduktionen i Danmark 
 
 

Niels-Henrik 
Hansen 
(dissident) 

Bonde-
kooperationen 
(organisation) 

Domänproblem 
Att säkra 
kvaliteten på det 
danska grisköttet.

Hur utnyttja alla 
resurser effektivt 
i ett storskaligt 
produktions-
paradigm? 
Hur maximera 
exporten? 

Riskens allvar 
Hög.  Låg utåt. Hög 

inåt 

Riskens 
konstruktion 

Medicinsk risk: 
Grisköttets dåliga 
kvalitet kan 
påverka 
folkhälsan. 
Ekonomisk risk: 
Grisköttets dåliga 
kvalitet kan 
påverka 
producenterna  

Ekonomisk risk: 
Vad blir 
kostnaden i 
förlorade 
exportintäkter om 
vi erkänner 
risken? 

Viktigaste 
krisrelaterade 
aktiviteten 

Information, bok 
och intervjuer i 
media.  

Lyckat försök att 
undertrycka 
information 
genom rättegång 
och trakasserier.  

Fritt efter: Tabell 1, Tacke, 2001, 300. 
                                                 
732 Tacke, Veronika, 2001, 293-312.För en presentation av modellen se inledningen till temablock 2! 
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I min bearbetning av Tackes matris har jag lyft fram den bråkige 
individen, dissidenten, och gett honom en likvärdig plats i matrisen 
bredvid köttkooperationen som representerar en stor organisation. 
Mina dissidenter agerar naturligtvis inte på egen hand utan har 
anknytning till olika nätverk. Chefen för Slagteriernes 
forskningsinstitut i Roskilde har kopplingar både till miljö- och 
konsumentrörelsen i Danmark medan lantbrukskonsulenten Anders 
Larsson har lokal anknytning inom bondekooperationen i Uppsala län. 
Båda individerna har också en kraftfull allierad i massmedia. 
 
Inte förvånansvärt så definierar NHH och kooperationen 
domänproblemet  olika. (Domänproblemet det problem som 
organisationen möter inom sin domän). Medan NHH ser problemet 
som en fråga om att hålla en hög kvalitet på grisköttet så ser 
kooperationen frågan i termer av resursutnyttjande och exportandelar. 
Utan tvivel är även NHH intresserad av en framgångsrik export med 
tanke på att han sitter med i organ som regeringens exportråd och att 
han var den expert som köttkooperationen sände ut i världen när det 
blev problem med köttkvaliteten på olika leveranser. Men NHH är 
också intresserad av folkhälsoaspekten och kopplar den till ett 
ifrågasättande av jordbrukets produktionsformer där han efterlyser 
mer ekologiska metoder. Själv gör han ju praktik av dessa åsikter när 
han tillsammans med DH startar ekologiskt jordbruk. Vad gäller 
riskens allvar så hävdar jag att båda parter definierar den som hög. 
Självklart gör NHH det eftersom det är han som slår på trumman men 
det faktum att Slakterierna avsätter stora forskningsmedel till 
problemen tyder på att de inåt bedömer risken som allvarlig. Sedan att 
de utåt låtsas som att allt är lugnt och ingen risk föreligger tolkar jag 
som en strategi för att inte störa ”status quo” och skada näringen. 
Makarna Hansen tar själva upp i sin artikel att en hård kontrollpolicy 
av allt muskelförändrat kött skulle medföra ”økonomisk ruin for et 
meget stort antal laendmend” och att problem med exporten i sin 
yttersta konsekvens skulle kunna medföra ”nationaløkonomisk 
katastrofe”. 733  Synen på produktionsformerna skiljer sig mellan 

                                                 
733 ”ekonomisk ruin för ett mycket stort antal lantbrukare”; ”nationalekonomisk katastrof” (Hansen & Hansen, i 
Karlsen, 1976, 70-71). 
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kooperation och dissident – Slakterierna och deras allierade definierar 
problemet och söker dess lösning inom rådande storskaliga industriella 
strukturer medan paret Hansen vill spränga ramarna och ersätta det 
kemiska jordbruket med ett mer ekologiskt. Här kommer vi in på nästa 
punkt, nämligen riskens konstruktion. NHH ser risken både som 
medicinsk (grisköttets dåliga kvalitet kan påverka folkhälsan) och 
ekonomisk (grisköttets dåliga kvalitet kan påverka producenterna och 
exporten) medan kooperationen endast ser de ekonomiska aspekterna 
när de frågar sig vad kostnaderna blir om de erkänner risken. 
Ekonomiska hänsyn får hos dem företräde framför folkhälsan. Den 
viktigaste krisrelaterade aktiviteten slutligen, är för NHH att på olika 
sätt försöka informera allmänheten om risken genom eget skrivande 
och framträdande i dagspress. För Slakterierna är det tvärtom – det 
gäller att försöka minska debatten och informationen till allmänheten 
genom rättsliga institut som mortifikation av uttalanden och olika 
trakasserier av de personer som vill föra ut frågorna till offentligheten. 
 
Epilog 
NHH har idag överlåtit jordbruket på sonen och är styrelseordförande 
i Plums Økologifond, en liten privat allmännyttig fond, som stöttar 
ekologisk bärkraftig utveckling på gräsrotsnivå. Samma fond som för 
övrigt bidrog med femtontusen av de sextiofemtusen kronorna som 
NHH dömdes att betala.734 När paret ser tillbaks på vad som hände för 
nästan trettio år sedan säger NHH: ”Jag blev åtalad för att ha åsidosatt 
lojalitetshänsyn. Den stora frågan är hur mycket lojalitet man är 
skyldig arbetsgivaren och hur mycket man är skyldig det samhälle 
man lever i. Det samhälle som bekostat min utbildning, kanske 
investerat en miljon i min utbildning. Då har jag också en plikt 
tillbaka gentemot samhället utöver att betala skatt… Efter att vår 
dotter dog var man inte rädd för någonting längre. När det värsta har 
hänt finns det inget som längre kan skrämma en. Anknytningarna till 
livet blir lösare… Ja, man kan säga att tiden gav oss rätt. Även om det 
numera handlar om specialisering på vissa frågor i stället för ett 
holistiskt perspektiv. Inget är nytt utan gamla sanningar kommer 

                                                 
734 Hejberg & Thomsen, 780628. 
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tillbaka. Redan för trettio år sedan forskade Dorthe om frågor som 
salmonellaspridning och antibiotikaresistens”.735  

                                                 
735 Hansen, Niels-Henrik och Dorthe, intervju 020510. 
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Kapitel 6: Kor blir kannibaler i striden om 
kadavermjölet.736  
 
 
1. Inledning 
 
Tio år efter rättegången mot den danska grisen utspelades ett liknande 
drama på livsmedelsområdets riskarena i Sverige. På samma sätt som i 
Danmark handlade det om en enskild individ, en dissident, som mot 
stora kollektiva aktörer hävdade en avvikande uppfattning om ”risk” 
eller med andra ord en annan ”sanning”. Mot den samlade svenska 
slakterikooperationen förordade en ensam tjänsteman, Anders Larsson 
(AL), att utfodring av kor med kadavermjöl var skadligt och borde 
förbjudas.  

AL:s insatser, som ledde till ett lagstadgat förbud mot utfodring 
med kadavermjöl föregrep det stora utbrottet av galna kosjukan i 
Europa och placerade därmed svenskt jordbruk i en fördelaktig 
konkurrensposition. 
 
 
2. Källor 
 
Det huvudsakliga källmaterialet består av 1) en intervju gjord med 
Anders Larsson på hans  arbetsplats 2002, 2) en pärm med dokument 
från Jordbruksverket, 3) utskrifter av tre radioprogram, 
Konsumentekot (1) och Naturbruk (2): 737 
 
1) Intervjun är gjord med Anders Larsson vid Länsstyrelsen, Uppsala 
län, i maj 2002. Jag har använt samma tillvägagångssätt som vid 
intervjun med Dorthe och Niels-Henrik Hansen. 
 
2) Dokument från Jordbruksverket: Jordbruksverkets pärm med 
underlag från perioden 1972 – 1996 till ett svar till EU-kommissionen, 
vilket skulle motivera att det svenska kadaverförbudet bibehölls. 
                                                 
736 Där inte annat anges är kapitel 6 baserat på en intervju med Anders Larsson gjord av artikelförfattaren 
020513. 
737 Jordbruksverket är resultatet av en sammanslagning av gamla Lantbruksstyrelsen och Jordbruksnämnden. 
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Dokumenten är kopierade efter att jag fått låna pärmen av Anders 
Larsson. Ett problem är att jag inte har någon möjlighet att säkert veta 
om det saknas dokument som skulle kunna ge en annan bild av 
händelseförloppet. På frågan om huruvida det är Jordbruksverket eller 
Anders Larsson själv som är arkivbildare för materialet i pärmen 
svarar jag att det är ett gränsfall. Anders Larsson skriver i e-post till 
mig att: 
 

”Pärmen innehåller nästan uteslutande de dokument, som 
levererades med pärmen. Undantaget är de tre dokument, som 
ligger i en platsmapp först i pärmen nämligen 1) ”Köttmjöl och 
andra animaliska fodermedel till nötkreatur” av professor Hans 
Wiktorsson, Inst. För husdjurens utfodring och vård, Sveriges 
Lantbruksuniversitet, Uppsala, 1985 12 11,  2) Brev från 
Christian Nickels, Köttforskningsinstitutet, Kävlinge, 1982 01 
22 ang ”Bakteriologisk kvalitet av slakterifett” samt 3) Brev 
från Kurt Nilsson, Konvex 1982 01 29.”738 

 
AL berättar i en uppföljande telefonintervju att han fått pärmen på ett 
möte på Statens veterinärmedicinska anstalt 1996 och att alla som var 
med på mötet fick varsin pärm.739 

När Sverige gick med i EU 1995 fick vi dispens till den 31 
december 1997 för vårt förbud mot att använda självdöda djur i 
foder. 740  Regeringen gav Jordbruksverket uppdrag att ta fram 
vetenskapligt underlag för vi skulle få behålla vårt kadaverförbud.741 I 
samband med detta sammanställde Jordbruksverket den pärm med 
dokument som underlag som behandlade perioden 1972 – 1996 för att 
styrka att det svenska förbudet inte var något handelshinder utan en 
reell risk för djur och människa. Pärmen har visat sig vara en viktig 
källa för historiken om kadavermjölet och är i sig ett resultat av gräns-
överskridande mellan olika arkiv - vilket gör den till en sann hybrid av 
technoscience. Den är sammanställd av djurmiljöenheten på 

                                                 
738 Larsson, Anders, e-mail 050726. 
739 Telefonintervju Anders Larsson, 050726. 
740 Jordbruksverkets pärm, flik 11:1. Regeringens proposition 1994/95:19, del 3, ”Sveriges medlemskap i 
Europeiska unionen”, 544. 
741 Jordbruksverkets pärm, flik 12:1. ”Uppdrag om framtagande och sammanställning av vetenskaplig 
dokumentation gällande vissa undantag från EG:s bestämmelser i fråga om djurfoder”, Regeringsbeslut 960606. 
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Jordbruksverket och dokumenten går tio år tillbaka i tiden. Enligt 
försättsbladet innehåller pärmen ”bakgrundsmaterial som visar vilka 
undersökningar som genomfördes för 10 år sedan ang kadaver-
förbudet” och den är hopsatt av Ylva Erichsen, 960919. Bilaga 6 ger 
en överskådlig orientering i den institutionella verklighet som AL 
verkade i. 
 
3) Radioprogram: Tre radioprogram är viktiga källor till kadaver-
fallet. Det var tipset om radioprogrammen som gjorde att jag kom 
berättelsen på spåret och kunde ta en direktkontakt med Anders 
Larsson. 742  Programmen är: Konsumentekot (851203), Naturbruk, 
(010213 och 010220). Radioprogrammen har jag köpt på ljudkassett 
från Sveriges Radios arkiv och sedan har jag själv gjort utskrifter av 
dem. Programmen får tas för vad de är: först och främst ett 
journalistiskt scoop i Konsumentekot som följdes upp femton år 
senare i Naturbruk. Faktauppgifter kan vara felaktiga eller bristfälliga, 
till exempel är kronologin i händelseförloppet tämligen luddig i 
samtliga program. Styrkan i materialet är att AL:s och andra 
medverkandes personliga berättelser verkligen lyfts fram. 
 
 
3. Historik 
 
Kadaverdebatt redan på nittonhundrasjuttiotalet 
Den första svenska kadaverskandalen inträffade redan år 1972 då 
Svenska Kennelklubbens tidskrift Hundsport publicerade två artiklar 
om hur döda hundar och katter maldes ner till hundmat.743 Artiklarna 
är inte negativa i sig till att sällskapsdjur omvandlas till foder, däremot 
är skribenten Per Hösth kritisk till att hundägarna inte får reda på vad 
som sker med deras döda hundar. Efter en mindre våg av medial 
uppståndelse så lade sig affären. Enligt Hundsport själv 

                                                 
742 Ireneé Flygare och Maths Isacson ägnar också några sidor åt Anders Larsson i boken Jordbruket i 
välfärdssamhället, som beskriver det svenska jordbrukets utveckling mellan 1945 och 2000, 2003, 335-337. Det 
finns också en artikel av Astrid Siivonen i den oberoende miljötidskriften Miljömagasinet utlagd på nätet från 
Miljömagasinet (Siivonen, 021115, miljomagasinet.se/dokument/nytt/kosjuk.html). Artikeln är endast ett referat 
av Naturbruk 12 feb 2001.  
743 Hösth, 1972a och 1972b. 
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uppmärksammades frågan i ”TV-Nytt, Halvsju, flera radioprogram 
och de flesta dagstidningar”.744  
 
I intervjun berättar Anders Larsson att pärmen från Jordbruksverket 
innehåller korrespondens mellan två veterinärer som inte tycker att det 
är något att förfasa sig över att hundarna blir köttmjöl. AL refererar 
till två brev från våren 1972. Det ena är avsänt till Statens Veterinär-
medicinska Anstalt från någon som också får antas vara veterinär, han 
titulerar brevets adressat som ”broder”, och det andra är svaret från en 
veterinär vid SVA. Brevskrivarna är anonyma eftersom Jordbruks-
verket har tagit bort namnen. Av breven framgår det tydligt att även 
döda hundar maldes ner i köttmjölet:  
 

”Broder. 
Å sistone har man ’upptäckt – till mångas fasa – att döda hundar 
ibland lämnas för destruering till slakterier. Mängden hund i det 
färdiga köttmjölet är ytterst ringa. En än mindre del av mjölet 
går till hundmat. Hund kan således få i sig av sin art-kompis en 
homeopatisk dos – i värsta fall. Det hela ligger måhända på ett 
’etiskt’ plan eller är det ett led i tidens allmänna krav på det 
allmänna. 
Förhållandet är välkänt för alla veterinärer som kommit i 
beröring med hundar eller slakterier. Lösningen är praktisk 
ehuru väl icke helt bra. Den kollega, som offentligen ’förfasar’ 
sig, spelar teater. 
Saken har aktualiserat problemet med avfallshantering från 
Svelab. I ………[här har Jordbruksverket suddat ut ett namn] 
har djursjukhuset en egen destr.-ugn. Vid slakteriet tar man inte 
emot hundar. Men – vid samtal med ………[här har 
Jordbruksverket suddat ut ett namn] häromdagen visade sig 
rutinen vara den att de hundar som Svelab obducerar kommer 
’bakvägen’ till slakteriets destruktion tillsammans med övrigt 
avfall.”745 

 

                                                 
744 Hösth, 1972b. 
745 Jordbruksverkets pärm, flik 1:1, brev till Statens veterinärmedicinska anstalt från okänd adressat (troligen 
veterinär) 720322. 
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Statens veterinärmedicinska svarade:  
 

”Broder… 
…Destruktionsfrågan i stort är ett problem. Det lämpligaste är 
naturligtvis med fristående destruktionsanläggningar à la 
Krutmöllan, och vi kommer väl dithän  så småningom i och med 
slakterifusioner, och därmed byggandet av centralanläggningar. 
För känsliga människor torde man också behöva en del särskilda 
hundkrematorier. För den sensationsjournalistik på det senare 
området, som Hundsport initierade, har väl inte många av oss 
mycket till övers. Och inte kan vi – liksom inte heller de 
förnuftiga hundägarna – förfasa oss över att hundarna destrueras 
och blir till köttmjöl – denna nyttiga, biologiskt sett fullständigt 
oidentifierbara produkt. Jag tror att hela den historien glöms 
bort. Tidens tand läker som bekant alla sår…”746 

 
Brevväxlingen visar att det fanns åtminstone en representant för en 
statlig myndighet som redan så tidigt som 1972 både kände till och var 
positiv till kadaverutfodring  i allmänhet och bruket att återanvända 
döda sällskapsdjur.  Hur representativ den andra brevskrivaren är för 
veterinärerna ute på fältet är svårt att uttala sig om. 
 
En efterdyning av skandalen var troligen den utredning om eventuella 
risker med riskavfall från kött som gjordes hösten 1973 av förre 
länsveterinären Sten Svedberg på uppdrag av Lantbruksstyrelsen.747 
Svedberg var positiv till utfodring med kadavermjöl men ville att 
hanteringen skulle styras upp genom att ett enda konverteringsbolag 
skulle skapas och få monopolställning. Något som han inte fick gehör 
för då det bedömdes vara för kostsamt. 

En annan följd av uppståndelsen var den skrivelse som 
ordföranden för Skånes handelskammare, Gösta Jacobson, och 
direktör för Stiftelsen Veterinär foderkontroll 1974 skickade till 
Lantbruksstyrelsen. I skrivelsen pläderade Jacobsen för skärpta 
föreskrifter vid tillverkning och bakteriologisk kontroll av köttmjöl. 

                                                 
746 Jordbruksverkets pärm, svar från Statens veterinärmedicinska anstalt, 720504, flik 1:2. 
747 Jordbruksverkets pärm, flik 6:8, Utredning om köttfodermjöl, Lantbruksstyrelsens arbetsgrupp, okt 1987, 
Svedberg, Sten, 1975. 
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Han är också orolig för spridningen av salmonellabakterier eftersom 
det finns ”risker för salmonellabakterier i köttmjöl”. Stiftelsen 
efterlyser i första hand ett införande av ”förbud mot användning av 
djurkadaver i mer eller mindre framskriden förruttnelseprocess”. 748  
 
Kadaverdebatten var således känd redan i början på 
nittonhundrasjuttiotalet men trots oron för salmonella och andra 
hälsorisker formulerades problemet som en fråga om etik snarare än 
livsmedelskvalitet – Ska våra hundar och katter tvingas äta varandra?  
 
Foderproblem hos kalvar uppmärksammas av den nyanställde 
lantbrukskonsulenten 
1979 fick Anders Larsson anställning på Lantbruksnämnden i Uppsala 
som lantbrukskonsulent. En lantbrukskonsulent var en tjänsteman vid 
de dåvarande lokala statliga organ som kallades Lantbruksnämnder 
och som hade hand om tillsyn och upplysningsverksamhet hos 
bönderna. 1991 integrerades Lantbruksnämnderna med 
Länsstyrelserna.749 För en skiss över den institutionella verklighet AL 
verkade i se bilaga 6. 
 
Som nyanställd tjänsteman gav han bönderna rådet att ge kalvarna 
komjölk i stället för mjölkersättning:  
 

”En fråga som jag drev tidigt var att jag ville att kalvarna skulle 
få riktig komjölk i stället för mjölkersättningarna som de olika 
rådgivarna, från privata företag och från lantbruks-
kooperationen, rekommenderade. Av arbetena som jag nämnde 
framgår att man försökte använda så låga kvaliteter i 
mjölkersättningen som möjligt. Detta skapade stora problem, 
bla tappade kalvarna pälsen i ansiktet. Man kan inte tro att 
värmebehandling tar bort alla risker.”750  

 
                                                 
748 Jordbruksverkets pärm, flik 2:1, brev från Gösta Jacobsson, ordf. direktör Stiftelsen veterinär foderkontroll till 
Kungl Lantbruksstyrelsen, (hemställan att Lantbrukstyrelsen ska till initiativ till åtgärder för att förbättra 
kvaliteten på köttmjölet), 740605. 
749 Nationalencyklopedin, 021018a, ”lantbrukskonsulent”.; Nationalencyklopedin, 050902, ”lantbruksnämnd”.; 
Idag arbetar AL vid Länsstyrelsen med husdjursfrågor, EU-stöd, alternativodling och djurbidrag. 
750 Larsson, Anders, intervju, 020513.; Arbetena som AL hänvisar till är Erixon, 1982 och Edman-Hellström & 
Håkansson, 1982. 
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Larsson berättar att han var entusiastisk och trodde att alla skulle bli 
glada över de fina kalvarna:  
 

”När jag hade kommit till Lantbruksnämnden och började verka 
ute i bygden så hade jag ju en inställning att man skulle föda 
upp sina kalvar med riktig mjölk i stället för mjölknäring. Och 
jag minns att jag tyckte att det här var ju skoj att komma på det 
här, vad alla måste bli glada, det blir fina kalvar.” 751 

 
I stället fick han besök av en representant för lantbrukskooperationen 
som inte var lika förtjust:  
 

”Och som svar på det så fick jag ju ett besök av en 
förtroendevald inom Arla som undrade varför jag agerade som 
jag gjorde. Om jag var medveten om att Arla nyss hade byggt en 
ny pulvertillverkningsanläggning i Dalarna och att de behövde 
avsättning för sitt pulver. Först blev jag väldigt förvånad men 
sedan gjorde jag en enkel koll och det visade sig då att bara 
mjölknäring till kalvar omsatte då 200 miljoner om året. Och då 
förstod jag vad det rörde sig om och den här verksamheten då, 
med de animaliska råvarorna som det hette, omsatte ju betydligt 
större pengar i alla led om man tittar från så att säga slakteriet 
och konverteringen och ända fram till bonden.”752  

 
När Larsson började ifrågasätta de industriella produktionsformerna i 
det moderna storjordbruket hade hans karriär som dissident inletts. 

Foderproblem även hos vuxna djur 
Vid den här tiden började lantbrukskonsulenten också uppmärksamma 
att det kunde finnas foderproblem även hos vuxna nötkreatur. 
Bönderna berättade att djuren ibland vägrade äta när de fått nytt foder 
men att de åt om fodret byttes ut. Korna hade diffusa symptom och 
reagerade inte som de skulle på födan.753 ”Man fick plötsliga dödsfall 
ibland djuren. Man kunde få diffusa hälsostörningar, diarréer, 

                                                 
751 Naturbruk, 010213, intervju Anders Larsson.  
752 Naturbruk, 010213, intervju Anders Larsson.  
753 Naturbruk, 010213, intervju Anders Larsson. 
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besvärliga kalvningar, juverproblem osv.”754 Korna är växtätare och 
deras foder består till stora delar av spannmål. Anledningen till att 
foderproducenterna tillsatte animaliska beståndsdelar, från ko, gris 
och eventuellt en del från får var, att de ”ville få upp energivärdet 
(animaliskt fett), få ner proteinets våmlöslighet (köttmjöl) och 
förbättra mineralstatusen (benmjöl).” 755   Vilka beståndsdelar som 
tillsatts angavs inte på fodersäckarna eftersom djurfoder endast 
näringsdeklarerades. 
 
Åke Waltersson var en av de bönder vars kor blev sjuka av fodret:  
 

”Det var någonting som inte stämde eftersom korna bara 
mjölkade mindre och mindre och de skulle faktiskt bara mjölka 
mer och mer. Så då började jag ju fundera vad [som] i all sin 
dagar inte stod rätt till, började jag ställa en massa frågor till 
Lantmännen då via brev. Och jag tror en av de tre frågorna i 
första brevet, där frågade jag att det påstås att det finns döda 
katter och hundar i detta foder, även döda kor då. Och det 
förnekade de kategoriskt i flera år.”756  

 
Lantmännen erkände inte att fodret innehöll kadaver och Åke 
Waltersson fick aldrig någon ersättning för sina sjuka djur. 757 
 
Lantbrukarparet Esa och Lena Salonen tillhörde också de bönder som 
fick problem. I deras fall uppstod problemet efter det att de köpt ett 
nytt kraftfoder kallat ”Kalfor kross” från Mälardalens lantmän i 
Uppsala. Djuren blev sjuka och en ko dog. I Konsumentekot 
intervjuas paret av Per Gulbrandsen.  
  

Lena Salonen: ” Ja, vid obduktionen så hade hon 
bukhinneinflammation och livmoderinflammation med 
nekrotiserande vävnader. 
 

                                                 
754 Utdrag från ABC-nytt i Naturbruk, 010220, intervju Anders Larsson. 
755 Larsson, Anders, intervju, 020513. 
756 Utdrag från ABC-nytt i Naturbruk, 010220, intervju Åke Waltersson. 
757 Utdrag från ABC-nytt i Naturbruk, 010220, intervju Åke Waltersson. 
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Per Guldbrandsen: Vad innebär det? 
 
Lena Salonen: Ja, dödkött. Hon höll på och ruttnade. 
 
Per Guldbrandsen: Inifrån alltså? 
 
Lena Salonen: Ja. 
 
Per Guldbrandsen: Kan man börja ruttna inombords om man är 
en ko av någonting annat än fodret?  
 
Lena Salonen: 
Ja, [utav] eventuella skador som kan ha blivit. Men att hon hade 
ju varit pigg och matfrisk. Så det är svårt att förstå. Hade inte 
haft feber.  
 
Per Guldbrandsen: Ni fick några aborter också eller? 
 
Lena Salonen: Två kor som kastade kalven – alltså de 
aborterade. 
 
Per Guldbrandsen: Och det var dödfödda kalvar alltså? 
 
Lena Salonen: Ja, det var ganska tidigt. De var som små 
klumpar, fem sex centimeter stora bara. 
 
Per Guldbrandsen: Är det ovanligt? 
 
Lena Salonen: Det beror i allmänhet på felaktigheter i 
utfodringen. 
 
Per Guldbrandsen: Och allt det här hände alltså direkt efter en 
foderleverans. Hur länge pågick det sedan då? 
 
Lena Salonen: Ja, vi hade besvär till… ja till våren. 
 
Esa Salonen: Helt enkelt tills vi slutade med just det där fodret. 
Vi kom ju så småningom underfund med att vi måste byta 
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foderleverantör för att få foder utan animaliskt fett och då 
märkte vi en markant skillnad. De eventuella sjukdomar som vi 
hade senare, de fanns ju alltid en vettig förklaring på.” 758  

 
Paret Salonens foderproblem minskade alltså väsentligt sedan de bytte 
till foder utan kadaver eller annat animaliskt fett.  
 
Larsson upptäcker att kadaver ingår i fodret 
När lantbrukskonsulenten AL 1981 började undersöka vilka de 
animaliska tillsatserna var, så upptäckte han att de kom från sk 
”konverteringsanläggningar” som hanterade kadaver:  
 

”Källan till dessa ingredienser var de centraliserade 
konverteringsanläggningar där sjuka och självdöda djur gick till 
destruktion… Tidigare hade man skilt mellan rent och färskt 
avfall respektive dåligt avfall, som gick till soptippen. På den 
gamla tiden hade varje slakteri en egen anläggning för köttmjöl 
och fett.”759  

 
Vid de lokala anläggningarna hade man sorterat bort alltför 
förruttnade djurkroppar och deponerat dem på soptippen stället för att 
låta dem gå in i processen. AL berättar: ”Det centrala systemet ledde 
till längre transporttider och sämre råvara.” 760 Att kadaverråvaran var 
rutten bekräftas också i ett PM från Lantbruksstyrelsen från 1982:  
 

”Material från nödslaktade sjuka djur och från självdöda djur 
blandas med orent slaktavfall såsom tarminnehåll, magar, slam 
från reningsverk mm. Materialet transporteras ofta långa 
sträckor och destrueras ofta först efter 3-4 dagar. Materialet 
måste därför vara mer eller mindre ruttet och närmast betraktas 
som as.”761 

 

                                                 
758 Konsumentekot, 851203, intervju Esa och Lena Salonen. 
759 Larsson, Anders, intervju, 020513. 
760 Larsson, Anders, intervju, 050829. 
761 Jordbruksverkets pärm, flik 3:1, PM av Sten Löfvenberg, Enheten för allmänna husdjursfrågor vid 
Lantbruksstyrelsen, ”LN C : Råvaror med animaliskt ursprung (439 1780/82)”, 820504, 1. 
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Konverteringsförfarandet centraliserades i slutet av sjuttiotalet till 
några få riksanläggningar. AL minns: ”1979 ändrade man om till ett 
fåtal stora anläggningar som betjänade Sverige söder om Dalälven. 
Till dessa anläggningar kördes allt. Norrland behöll det gamla 
systemet.” 762  Ur kadavren fick man köttmjöl och benmjöl som 
användes i fodret. Genom att använda kadavren på detta sätt så fick 
man balans på intäkter och kostnader. 763  Produktionen av 
köttfodermjöl låg 1974 på 20 000 ton och verkar ha legat relativt 
konstant in på åttiotalet. 764  Sveriges slakteriförbund anger volymen 
även för 1980 till 20 000 ton och beräknar värdet till femtio miljoner 
kronor. 765  Enligt Slakteriförbundets beräkningar hade 64 tusen ton 
slaktbiprodukter ”konverterats” 1985 varav 4 000 ton ”självdöda 
djur”. 766  Med andra ord rörde det sig om betydande mängder 
kadavermjöl och där bondekooperationen hade byggt fast sig i en 
industriell modell där kostnadsposten kadaverhantering balanserades 
mot intäkter för foderråvaror från konverteringsanläggningarna.767 
 
Avfallskvarnarna ägdes av lantbrukskooperationen. I ett 
examensarbete från Lantbruksuniversitetet, Variationen i det svenska 
foderfettets sammansättning, nämns Kristianstad, Krutmöllan, 
Stenstorp och Stidsvig som ägda av ”Slakteriorganisationen”. 768  I 
Röstånga låg ytterligare en anläggning, Secco Tork.769 
 
I Konsumentekot berättar Erik Fichtelius:  
 

”Vid tre av dem, Stenstorp, Krutmöllan och KBS i Kristianstad 
tar man emot slaktavfall. Alltså kasserade djurdelar från 
slakterierna, slam och självdöda djur – kadaver. Vid Konvex 
anläggning i Stidsvig blandar man benmjöl med kadavermjöl 

                                                 
762 Larsson, Anders, intervju, 020513. 
763 Larsson, Anders, intervju, 050829. 
764 Jordbruksverkets pärm, flik 2:1, Brev från Gösta Jacobsson, ordf. direktör Stiftelsen veterinär foderkontroll 
till Kungl Lantbruksstyrelsen, 740605, 1. 
765 Erixon, 1982, 3. 
766 Jordbruksverkets pärm, flik 5:3A, Slakteriförbundet Scan, ”Fakta om köttfodermjöl, kadaverdebatt mm”, 
860228, 3. 
767 Larsson, Anders, intervju, 050829. 
768 Edman-Hellström, Marie och Håkansson, Jan, 1982, 1. 
769 Jordbruksverkets pärm, flik 3:1, PM av Sten Löfvenberg, Enheten för allmänna husdjursfrågor vid 
Lantbruksstyrelsen, ”LN C : Råvaror med animaliskt ursprung (439 1780/82)”, 820504, 1. 
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från Konvex-anläggningen i Stenstorp. En tredjedel av den sk 
”råvaran” i Stenstorp är kadaver. I en femte anläggning i 
Röstånga, Secco Tork, mals fjädrar och svinborst ner och det 
blandas sedan med mjöl från Konvex.”770 

 
Den största anläggningen, Krutmöllan, tar emot kroppar av hundar 
och katter från Hallands  djursjukhus. Fichtelius fortsätter:  
 

”Platschefen Lars Nyberg på Krutmöllan säger sig inte känna 
till något om dessa leveranser från Hallands djursjukhus. 
Däremot bekräftar han att Krutmöllan tar emot hundar och 
katter från privatpersoner och att även polisen lämnar in hundar 
för som det heter destruktion. Hund och katt utgör alltså en del 
av råvaran till hund- och kattmat som produceras i Sverige 
eftersom produkterna från Krutmöllan säljs vidare till svenska 
producenter av just hund- och kattmat.”771  

 
 
Fortsatt informationssökning  
Informationen var inte lättillgänglig men Larsson fick sina fakta från 
personer som på olika sätt var inblandade i hanteringen:  
 

”Jag hade kontakt med lastbilschaufförer och hantverkare som 
varit inne i dessa stora destruktionsanläggningar. Och jag hade 
också kontakt med Sven-Erik Södergren dåvarande chefen för 
SLUs foderfabrik (numera pensionär). På foderfabriken gjordes 
foder till SLUs olika försök. Han hade god kontroll på de olika 
beståndsdelarna och jag fick klart för mig vad fodret kunde 
bestå av.” 772  

 
Larsson fick också information från Sveriges Lantbruksuniversitet: 
”Slakteriförbundet hade beställt en genomgång av anläggningarnas 
effektivitet. Det var ett examensarbete [från] 1981 som gjordes vid 
Ultuna av Rejne Erixon med titeln: Svenska köttfodermjölets variation 

                                                 
770 Konsumentekot, 851203, Erik Fichtelius. 
771 Konsumentekot, 851203, Erik Fichtelius. 
772 Larsson, Anders, intervju, 020513.; SLU står för Sveriges Lantbruksuniversitet. 
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i sammansättning och näringsvärde. 773 I arbetet fanns en förteckning 
av mängder samt en beskrivning av vad som gick in och vad som kom 
ut ur anläggningarna.” Larsson hänvisar också till ett annat 
examensarbete, Variationen i det svenska foderfettets 
sammansättning, som tidigare berörts.774 Gemensamt för dessa arbeten 
är att de trots att de inte på något sätt är kritiska mot kadaver-
hanteringen, ändå levererar fakta om volymer, produktionsställen och 
också underbygger det faktum att kalvar och andra nötkreatur faktiskt 
utfodras med kadavermjöl. Ingen av författarna har undersökt 
eventuella skadliga ämnen i kadavermjölet utan det är energi (fetter) 
och näringsinnehåll (aminosyror) samt ekonomiskt värde som 
undersökts. Författarna undersökte inte heller eventuell förekomst av 
skadliga bakterier men med tanke på att kadavermaterialet 
upphettades till höga temperaturer var det kanske inte så troligt att 
hitta sådana bakterier. 
 
Genom personliga kontakter med inblandade personer och läsning av 
examensarbeten från Lantbruksuniversitetet ökar Larssons kunskaper 
om kadaverhanteringen. 
 
Även hundar och katter maldes ned i fodret 
Under sina efterforskningar upptäckte lantbrukskonsulenten att även 
hundar och katter maldes ner i fodret: ”Det var enkelt att bli av med 
döda hundar och katter. När man flyttade Veterinärhögskolan till 
Ultuna byggdes en magnifik krematorieanläggning. Men 
anläggningen var dyr att köra. Det var betydligt enklare att köra iväg 
hundar och katter till plåtcontainern framför slakteriet.” 775 Anders 
Larsson berättar vidare:  
 

”Utanför slakteriet (i Uppsala) sommar som vinter stod en stor 
plåtcontainer full med kadaver och delar från sjuka djur. När 
den blev full kom det en lastbil och hämtade den till 
destruktionsanläggningen. Det slängdes även hundar och katter 
där. Alla använde det. Man argumenterade för att man använde 

                                                 
773 Eriksson, Rejne, 1982. 
774 Larsson, Anders, intervju, 020513.; Edman-Hellström, Marie och Håkansson, Jan, 1982. 
775 Larsson, Anders, intervju, 020513. 
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värdefullt material i stället för att kasta bort det. Det var 
sanktionerat upp i Lantbruksstyrelsen. Där satt en veterinär som 
jag tog kontakt med för att få reda på vilka kvalitetsmått som 
gällde. Han blev uppbragt och sa att anläggningarna hade egna 
veterinärer, det vill säga de skötte sin egen kontroll. 
Underförstått var det inget som jag skulle lägga mig i.” 776  

 
Den uppbragte veterinären hette Bengt Henricson.777  Henricson var 
avdelningschef på Lantbruksstyrelsen och skulle senare komma att 
sitta med i den arbetsgrupp som Lantbruksstyrelsen tillsatte 1986 för 
att utreda kadaverfrågan.778  
 
Husdjurskonsulenten får kritik av lantbrukskooperationen 
Larsson ändrade nu taktik. I stället för att kontakta ledande företrädare 
för lantbrukskooperationen gick han direkt till bönderna och talade om 
saken på studiecirklar och kurser: ”Jag berättade för dem att kadaver 
från döda djur som lämnat gården kommer tillbaka i form av 
mjölkersättningar och foder.” 779  Inte långt efter Larsson gått till 
bönderna i Uppsalatrakten och informerat började representanter för 
lantbrukskooperationen höra av sig: ”Det tog sex veckor innan SLR:s 
foderutvecklingschef [Sven Salne] ringde till mig och sa att jag ställt 
till problem för dem… Jag blev uppbragt och svarade att det inte var 
jag som blandat i dessa produkter i fodret. Sen var schismen igång.” 780

Hans Wiktorsson, som var en av de fodersakkunniga åt SLR, 
argumenterar i ett PM från december 1985 för att ”liksom köttätande 
djur som hund och katt kan ha vegetabilier inblandat i sitt foder så kan 
nötkreatur ha foder av bra animaliskt ursprung inblandat i sin 

                                                 
776 Larsson, Anders, intervju, 020513. 
777 Naturbruk, 010213, intervju Anders Larsson. 
778 Jordbruksverkets pärm, flik 6:7, Bengt Henricson, Lantbruksstyrelsen, ”Utredning om köttfodermjöl. 
Sammanfattning av resultat, överväganden och förslag”, 871016.; för deltagande i fodermjölsgruppen se 
Jordbruksverkets pärm, flik 5:3B, protokoll 24/86, Lantbruksstyrelsen, veterinär- och husdjursavd 860304, beslut 
om tillsättning av arbetsgrupp för att ”belysa konsekvenserna av att självdöda djur inte får användas till 
köttmjölstillverkning”. 
779 Larsson, Anders, intervju, 020513. 
780 Larsson, Anders, intervju, 020513.; SLR är en förkortning av Svenska Lantmännens Riksförbund.; Hans-Erik 
Wiktorsson är professor vid enheten för HUV, husdjurens utfordring och vård vid SLU. 
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foderstat”. 781  Att Larssons ifrågasättande av kadavermjölet 
diskuterades inom bondekooperationen framgår av ett brev från 
Christian Nickels av 820122 vid kontrollsektionen på Köttforsknings-
institutet, ägt av slakterikooperationen, till Arne Almgren på Forie 
(Foderringen HB ägt av Lantmännen) med kopia till Kurt Nilsson, 
Konvex (ägt av slakterikooperationen).  I brevet skriver Nickels att: 
 

”Husdjurskonsulent Anders Larsson vid Lantbruksnämnden i 
Uppsala län befarar att slakterifett innehåller så mycket 
bakterier, svampar m.m. att det tillsatt till foderblandningar bl.a. 
skulle förorsaka diarré hos nötkreatur och svin. På denna 
punkten torde konsulent Larsson dock kunna vara helt lugn, 
därför att totalbakteriehalten normalt i dessa fetter t.o.m. är lägre 
än i många livsmedel.”782 

 
Larsson farhågor är grundlösa eftersom kadavren steriliseras och att 
bakteriehalten är lägre än gränsvärdena för livsmedel, menar Kurt 
Nilsson, från Konvex, när han skriver till lantbrukskonsulenten och 
hoppas att han ”skingrat de tätaste dimmorna vad gäller kvaliteten på 
våra foderprodukter”.783  
 
När Larsson sätter igång att informera Uppsalatraktens bönder om 
riskerna med kadaverutfordring väcks frågan inom 
bondekooperationen och hans ställning som dissident fördjupas. 
 
Pressen ökar på husdjurskonsulenten som får stöd av kollegor 
Anders Larsson berättar vidare:  
 

”Nu började jag få telefonsamtal och brev. Budskapet var att det 
var ingen som helst risk eftersom produktionsprocessen 
innefattade så pass höga temperaturer, tryck , uppehållstider 
etc… 

                                                 
781 Jordbruksverkets pärm, AL:s plastficka längst fram, papper nr.1, PM av professor Hans Wiktorsson, 
”Köttmjöl och andra animaliska fodermedel till nötkreatur, Inst. för djurens utfodring och vård, SLU, 851211. 
782 Jordbruksverkets pärm, AL:s plastficka, papper nr. 2, Brev från Christian Nickels, kontrollsektionen vid 
köttforskningsinstitutet i Kävlinge, till Arne Almgren, Foderringen Handelsbolag och Kurt Nilsson, Konvex AB, 
under rubriken ”Bakteriologisk kvalitet av slakterifett”, 820122. 
783 Jordbruksverkets pärm, AL:s plastficka, papper nr. 3, brev från Kurt Nilsson, Konvex till Anders Larsson, 
820129. 
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…När jag inte reagerade på önskat sätt började de bearbeta mina 
chefer…  
…Kollegor i andra län fick skit av lantbrukskooperationens folk 
för att de tyckte att jag gjorde mig märkvärdig. Det antyddes att 
jag kanske gick någon konkurrents ärenden. LRF försökte få ett 
misstroende förklarat mot mig. Genom en namninsamling 
försökte de få varje lokalavdelning [i LRF] i Uppsala län att 
skriva på och förklara sitt misstroende för mig. Det blev inget av 
med det eftersom de flesta lantbrukarna tyckte som jag.” 784 

 
Även om Anders Larssons lämplighet som lantbrukskonsulent 
ifrågasattes av representanter för lantbrukskooperationen så fick han 
medhåll av sin chef och närmaste arbetskamrater:  
 

”Min chef lantbruksdirektören Linder och min kollega Anders 
Wallenbeck tycker som jag. Vi beslöt att förankra det i styrelsen 
för lantbruksnämnden som var politiskt tillsatt med 
landshövding Mundebo som ordförande… 
… Trots storm, brev och telefonsamtal hade jag stöd av min 
arbetsgivare och lantbruksnämndens styrelse var också positiva 
vilket mycket var Ingemar Mundebos förtjänst.” 785  

 
Harald Linder uttryckte sitt fulla stöd för Larsson i en radiointervju:  
 

”För vi var så överens, Anders och jag, om det här med fodret, 
att vi ska absolut inte utfodra med det. Men det var ju från 
föreningsrörelsen och du vet de sålde väl mycket sådant där 
foder då, som var från självdöda djur och sådant där, och vi var 
väl lite skeptiska till det där.”786 

 
Anders Wallenbeck, avdelningsdirektör och lantbrukskonsulent i 
ekonomi på Lantbruksnämnden, berättar i Konsumentekot om hur 
nämnden tog tag i foderfrågan:  
 

                                                 
784 Intervju Anders Larsson.; Om påtryckningar mot Larsson: se också Naturbruk, 010213, intervju Anders 
Larsson.; LRFs organisation: lokalavd → länsnivå → LRF. 
785 Larsson, Anders, intervju, 020513. 
786 Naturbruk, 010213, intervju Harald Linder. 



 232

”När det gäller köpfodermedlet är det något som man aldrig har 
tänkt på att det skulle kunna vara något fel på och då när man 
upptäckte att vi inte kunde få en fullödig information om 
köpfodermedlena så är det naturligt att vi riktar misstanken här 
och sedan när vi dessutom då fick reda på att det ingick 
foderråvaror i det här, som vi inte hade någon aning om och 
hade väldigt svårt att tänka sig att man skulle använda den typen 
av komponenter i foderråvaror så vart ju misstanken större kring 
att det skulle kunna vara de här sakerna. Några bevis har vi ju 
inte kunnat komma med utan vi har haft en skälig misstanke. 
Och den var tillräckligt stark för att Lantbruksstyrelsen skulle ta 
det här på allvar.”787 

 
Trots att dissidenten utsattes för stark press och hans anställning 
hotades får han stöd av kolleger något som troligen räddade honom 
från det öde som drabbade den danske dissidenten Niels-Henrik 
Hansen. 
 
Larsson och hans kolleger valde att fortsätta med att bearbeta 
bönderna lokalt. I juni 1982 inbjöds lantbrukarna i länet till ett möte 
på lantmannaföreningens Uppsalakontor. Mötet fick effekten att de 
lantbrukare i länet som inte ville ha de här beståndsdelarna i fodret 
kunde välja bort dem mot ett högre pris. Sedan följde en period av 
relativt lugn: ”Jag var relativt nöjd med att lantbrukarna i Uppsala län 
kunde välja bort den här smörjan ur fodret och inget speciellt 
inträffade mer än att jag noterade ett visst avståndstagande från en del 
kolleger och lantbrukskooperationens folk”, berättar Larsson. 788  
 
Kadaverfrågan uppmärksammas av Lantbruksstyrelsen 
Styrelsen i Lantbruksnämnden i Uppsala gav AL och hans kolleger 
klartecken att fortsätta: ”I januari 1982 drog jag och Wallenbeck 
frågan för styrelsen och fick OK från styrelsen att fortsätta att gräva i 
det här. Jag författade en skrivelse till Lantbruksstyrelsen där jag, 
Harald Linder och Anders Wallenbeck hemställde att man från 

                                                 
787 Konsumentekot, 851203, intervju Anders Wallenbeck.; Uppgiften om att AW var lantbrukskonsulent i 
ekonomi kommer från AL (e-mail, 050912). 
788 Larsson, Anders, intervju, 020513. 
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Lantbruksstyrelsen skulle se till att foderråvarorna blev undersökta 
och testade”. 789  I skrivelsen från Lantbruksnämnden av 820423 
hänvisas till störningar i djurhälsa, bestående av fodervägran, diarréer 
och juverfel, som upphört vid övergång från animaliskt till 
vegetabiliskt foder och Lantbruksnämndens representanter efterlyste 
också en innehållsdeklaration av foder. I skrivelsen begärde nämnden 
att ”lantbruksstyrelsen skyndsamt klarlägger sakförhållanden i frågan 
om eventuella risker med idag använda animalieråvaror som djurfoder 
samt att en översyn av fodermedelslagstiftningen görs med särskild 
inriktning på produktkontroll.” 790 
 
Lantbruksstyrelsen reagerade på nämndens skrivelse och gav SLU ett 
forskningsuppdrag:  
 

”Lantbruksstyrelsen uppmanade i maj 1982, med anledning av 
vår skrivelse, SLU att titta specifikt på de råvaror som kom ut 
från destruktionsanläggningarna i form av läkemedelsrester, 
toxiner och mikroorganismer. Sen hände ingenting. På våren 
1984 skrev jag brev till dekanus vid lantbruksfakulteten och 
undrade vad som hänt. Jag fick ett svarsbrev som sa att han hade 
sammankallat en grupp och påpekat vad som borde göras.” 791  

 
I brevet från Lantbruksstyrelsen till SLU likställdes råvarorna till 
köttmjölet med as:  
 

”Material från nödslaktade sjuka djur och från självdöda djur 
blandas med orent slaktavfall såsom tarminnehåll, magar, slam 
från reningsverk m.m. Materialet transporteras ofta långa 
sträckor och destrueras ofta först efter 3-4 dagar. Materialet 
måste därför vara mer eller mindre ruttet och närmast betraktas 
som as.”792 

 
                                                 
789 Larsson, Anders, intervju, 020513. 
790 Jordbruksverkets pärm, flik 3:2, brev från Harald Linder, Anders Larsson och Anders Wallenbeck till 
lantbrukstyrelsen, ”Angående saluförda djurfoderblandningars eventuella negativa effekter på djurhälsan och 
kontrollen av i blandningen ingående råvaror med animaliskt ursprung”, 820423. 
791 Larsson, Anders, intervju, 020513. 
792 Jordbruksverkets pärm, flik 3:1, PM av Sten Löfvenberg, Enheten för allmänna husdjursfrågor vid 
Lantbruksstyrelsen, ”LN C : Råvaror med animaliskt ursprung (439 1780/82)”, 820504. 
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På SLU tillsattes en forskargrupp med flera ledande professorer och 
veterinärer som skulle undersöka om det fanns problem med 
animaliska råvaror i foder. När forskargruppen 1984 sökte medel för 
att forska om detta avslogs det av Lantbrukets fond där representanter 
för lantbrukskooperationen fördelade forskningsmedel. 793 
Konsumentekot rapporterar:  
 

”Tiden gick men i september 1984 ansökte forskargruppen vid 
Lantbruksuniversitetet om pengar hos Statens jordbruksnämnd. 
Forskarna ville undersöka om köttmjölet och foderfettet 
innehåller farliga ämnen som kadaverin, histamin, putrescin, 
koliforma bakterier och salmonella. Och i så fall, i vilka 
mängder? Till prover och analyser behövdes 231 000 kronor. 
Jordbruksnämnden skickade ansökan vidare till en 
beredningsgrupp hos Lantbrukarnas riksförbund, LRFs 
forskningsberedning. Men det är ju LRF, alltså 
lantbrukskooperationen, som ytterst kontrollerar avfalls-
kvarnarna. Och LRFs forskningsberedning ville inte att några 
statliga pengar skulle satsas i projektet. Man tyckte att det var 
tillverkarnas sak att undersöka om köttmjölet var farligt. En 
sådan undersökning skulle inte betalas med statliga pengar. 
LRFs forskningsberedning är visserligen bara rådgivande men 
Jordbruksnämnden ändrar mycket sällan i beredningens förslag. 
Det gjorde den inte nu heller. Jordbruksnämndens styrelse sade 
nej till forskningsprojektet.”794  

 
Med detta lät Lantbruksstyrelsen, som skrivit brevet till SLU, sig nöja. 
Byråchef Sten Löfvenberg kommenterar det hela såhär: ”Är det så att 
man inte har fått några anmärkningar så att det har blivit något 
köpmotstånd exempelvis för det här så antar jag att foderhandeln anser 
att det är onödigt med en undersökning…” 795  Anslagsgivarna och 
lantbruksstyrelsen såg uppenbarligen foderkvaliteten som en intern 
angelägenhet för foderindustrin. 
 

                                                 
793 Konsumentekot, 851203, Erik Fichtelius. 
794 Konsumentekot, 851203, Bengt Hansell, reporter. 
795 Konsumentekot, 851203, intervju Sten Lövenberg, byrådirektör Lantbruksstyrelsen. 
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En ny regering ger Larsson möjlighet att ta frågan till massmedia  
När en ny regering av socialdemokratisk valör under ledning av Olof 
Palme efterträdde den borgerliga koalitionsregeringen 1982 såg 
Larsson en öppning att börja agera. Det tog tre år efter regeringsskiftet 
innan AL:s arbete gav effekt. På hösten 1985 blev dåvarande 
radioreportern Erik Fichtelius katt sjuk. AL berättar: 
 

”När vi fick ett regeringsskifte till en ny socialdemokratisk 
regering tänkte jag att man kanske skulle våga köra ut det… 
…Fram emot hösten i oktober eller november blev Erik 
Fichtelius katt dålig och han började fundera över vad som 
fanns i kattmaten. Han skickade iväg Per Gulbrandsen för att 
kolla vad den innehöll. Per började med Statens 
Lantbrukskemiska Laboratorium vid SLU. Min kollega 
Wallenbeck hade tidigare varit tillförordnad chef där i ett och ett 
halvt år. Per fick svaret att åka in till lantbruksnämnden för att 
de vet vad som finns. När Per då kom till mig gav jag honom en 
kartong med material och sa: läs igenom det här! Per blev tagen 
av vad han läste. Han sa att det kändes konstigt att veta att de 
som köpte maten i affärerna inte visste vad han visste.” 796  
 

Larsson hjälpte radioreportrarna att lägga upp taktiken:  
 

”Lantbrukskooperationen har ett fantastiskt nätverk. Rycker 
man i en ände så rör det sig flera mil i väg. Man hade börjat 
ifrågasätta vissa moment vid slakten. VDn för 
Slakteriförbundet, Sven Tidala, trixade bort journalisterna hur 
lätt som helst. Jag gjorde klart för journalisterna vid 
Konsumentekot hur de borde göra sitt upplägg för att göra 
intryck. Konsumentekot samkörde och skickade flera reportrar 
samtidigt till de olika anläggningarna. Då var det inte så lätt för 
nätverket att fungera.”797 

 
Programmet innehöll bland annat en lång intervju där Sven Tidala 
blev hårt ansatt av Erik Fichtelius: 
 
                                                 
796 Larsson, Anders, intervju, 020513. 
797 Larsson, Anders, intervju, 020513. 
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”… Sven Tidala…   …Kor är idisslare. Här ger ni dem 
köttprotein, nermalda andra kor. Tycker du att det är en lämplig 
föda för idisslare? 
 
Sven Tidala: Ja, det är en bedömning som jag inte vill göra. Jag 
är inte vetenskapsman på det området. 
 
Erik Fichtelius: Nämen, du säljer den sortens produkter! 
 
Sven Tidala: Jamen jag har ju ingen… 
 
Erik Fichtelius: Så den bedömningen måste du ha gjort! 
 
Sven Tidala: Jag kan ju inte styra den, det användningsområde 
som andra har. 
 
Erik Fichtelius: Jomen, du är ju själv ordförande i Konvex en av 
de företag som säljer sådant här. 
 
Sven Tidala: Som säljer ja, Men jag kan ju inte styra de som 
köper detta, vad de använder det till. 
 
Erik Fichtelius: Nämen, du kan ju styra vad du tillverkar! 
 
Sven Tidala: Jag tillverkar självklart och i det företag, Konvex, 
som du talar om där använder vi överhuvudtaget inte självdöda 
djur. 
 
Erik Fichtelius: Jag har själv besökt en Konvex-anläggning igår 
och såg självdöda djur som hängde där. 
 
Sven Tidala: Du menar i Västergötland. Jag tänkte på den 
anläggningen vi har nere i Skåne  
 
Erik Fichtelius: Ja ja, du tänkte på en annan anläggning… 
 
Sven Tidala: Och där använder vi bara… 
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Erik Fichtelius: Det är också er anläggning och där har ni 
självdöda djur! 
 
Sven Tidala: Och det är därför att vi har iklätt oss den 
verksamheten för ett par föreningars räkning. 
 
Erik Fichtelius: Men hur kan du då sitta och säga till mig att ni 
inte använder självdöda djur? 
 
Sven Tidala: Jo, vi… det är… vi gör det. Vi gör det. 
 
Erik Fichtelius: Då sade du fel. 
 
Sven Tidala: Ja, i den anläggningen. Jag tänkte på den 
anläggning som är den stora anläggningen inom det här 
företaget och där använder vi bara styckningsben i den 
produktionen. 
 
Erik Fichtelius: Men på den andra anläggningen… Är det en 
anläggning du skäms för då eftersom du liksom glömde bort 
den? 
 
Sven Tidala: Nej, definitivt inte. Jag tänkte bara inte på den 
anläggningen just nu. Därför att när det gäller Konvex-
verksamheten, den stora Konvex-verksamheten så är det den 
anläggning som vi har i Skåne och där vi använder 
styckningsben.”798  

 
 
Kadaverfrågan utreds och förbud införs 
Inslaget sändes i P1 den 3 december 1985. Det blev stor 
uppmärksamhet i media efter Konsumentekots avslöjanden och efter 
en snabbutredning blev det året efter förbjudet att utfodra med 
kadavermjöl:  
 

                                                 
798 Konsumentekot, 851203, Erik Fichtelius intervjuar Sven Tidala, VD för Slakteriförbundet och ordförande i 
Konvex. 
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”Det hela ledde till att vi 1986 fick ett lagfäst förbud. Man fick 
inte använda självdöda djur eller sjuka djurdelar som råvara till 
föda för livsmedelsproducerande djur. Det beslutades om en 
översyn av Fodermedelslagen.” 799  

 
Vad som hände i kadaverfrågan efter Konsumentekots avslöjanden 
kan man följa i dokumenten i Jordbruksverkets pärm.  
Slakteriorganisationen stoppade under några dagar med omedelbar 
verkan mottagningen av kadaver, satte igång undersökningar och 
koncentrerade kadaverhanteringen till anläggningen i Stenstorp i en 
från annan konvertering skild process.800 I Lantbruksåret 1985 som 
utges av LRF och sägs belysa ”utvecklingen inom lantbruk och 
lantbrukskooperation 1985” nämns kadaverdebatten i förbigående när 
Slakteriförbundet Scan i sin årskrönika beskriver den som en 
livsmedelsfråga.801  Efter förbudet fortsatte Konvex och Farmek att 
tillverka kadavermjöl för export på två platser i landet, Stentorp och 
Visby. 802  Jordbruksminister Svante Lundqvist kallade till ett 
sammanträde den 9:e december 1985 om kadaverproblematiken och 
Lantbruksstyrelsen fick i uppdrag av jordbruksministern att 
tillsammans med Livsmedels- och Naturvårdsverken att ”gå igenom 
problemen och söka finna lösningar”.803 Bo Dockered, dåvarande VD 
i LRF ideell förening (och sedermera LRF ordförande åren 1986 – 
1995) informerar om mötet med jordbruksministern på styrelsemöte 
den 10 december och rapporterar att det ”framfördes ingen kritik kring 
produktionsmetoderna” och ”beslutet att stoppa köttmjöls-
inblandningen är helt etiskt betingat.”804 Lantbruksstyrelsen utfärdade 
ett lagstadgat stopp med kungörelsen LSFS 1985:35.  

Lantbruksstyrelsen stödde sig på § 3 i foderlagen från 1985 som 
stadgar att ”Foder inte får ha en sådan sammansättning eller 
beskaffenhet i övrigt, att det kan antas att det 1. är skadligt eller annars 
                                                 
799 Larsson, Anders, intervju, 020513. 
800 Jordbruksverkets pärm, flik 5:3A. Slakteriförbundet Scan, ”Fakta om köttfodermjöl, kadaverdabett mm”, 
860228, 1. 
801 Lantbrukarnas Riksförbund, 1986, 10. 
802 Jordbruksverkets pärm, flik 5:13. Bengt Henricson, Lantbruksstyrelsen, veterinär- och husdjursavdelningen, 
PM ”Köttmjöl från kadaver som foder”, 861204. 
803 Jordbruksverkets pärm, flik 4:1, brev från Bengt Henricson, avdelningschef för veterinär och 
husdjursavdelningen på Lantbruksstyrelsen till Statens Livsmedelsverk, Sveriges slakteriförbund och 
Köttbranschens riskförbund, ”Omhändertagande av djurkadaver mm”, 851220. 
804 LRF ideell förening, 851210, styrelseprotokoll, 28/1985, 7, Företagsminnen. 
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otjänligt för djuret 2. gör livsmedel från djur som utfodrats med fodret 
skadligt eller otjänligt som människoföda eller 3. vid hanteringen 
medför hälsorisker för människor.”805 Förbudet trädde i kraft 1 januari 
1986.  
 
I februari 1986 kallade lantbruksstyrelsen till ”Sammanträde angående 
omhändertagande av djurkadaver, slakteriprodukter etc”. Med på 
mötet, förutom tjänstemän på Lantbruksstyrelsen (LBS), var 
representanter från Köttforskningsinstitutet, Slakteriförbundet, 
Konvex, Svelab, Länsstyrelsen i Kristianstad (där Svelab låg), 
Alternativfoder i Lidköping, Scan Väst, LRF, SLR, Köttbranschens 
riksförbund, LINFO, Livsmedelsverket och Kommunförbundet. Även 
om skandalen belyst problem med samarbetet mellan stat och 
böndernas centrala organisationer så användes ändå organisations-
modellen för att lösa det problem som den varit med om att skapa och 
underhålla. Skandalen belyste vanskligheter i de korporativa 
samarbetsformer som här tog sig uttryck i att politiker och 
representanter för bondekooperationen tillsammans ovanför huvudet 
på de grupper de var satta att representera sökte lösningar på hur 
samhällets krav på ett tillfredsställande omhändertagande av kadaver 
skulle förenas med böndernas anspråk ett effektivt resursutnyttjande. 
Det är då kanske inte så förvånande att mötet fastslog att kadaver-
problemet ”kunde betraktas som ett hanteringsproblem i första hand 
och ej ett riskproblem”. Kadaverutfodringen var alltså så sent som 
1986 inte officiellt definierat som risk av bondekooperation och 
myndigheter trots stort pådrag i massmedia. Livsmedelsverket såg 
”ingen risk med att djur utfodras med kadavermjöl”. Av minnes-
anteckningarna framgår också att det tillfälliga förbudet som 
Lantbruksstyrelsen utfärdat i LFS 1985:35 enbart gällde köttmjöl 
framställt av kadaver eller av sällskapsdjur. Mötet ansåg att ”man nu 
bör kunna slå fast att några betänkligheter inte finns från skaderisk 
synpunkt att t v tillåta utnyttjande av kadaverfritt köttmjöl även om i 
detta ingår kassat”. ”Kassat” definieras av mötet som: ”sjukliga 

                                                 
805 Foderlagen SFS 1985:295.;Påståendet att LBS stödde sig på § 3 i foderlagen kommer från Jordbruksverkets 
pärm, flik 5:3A. Slakteriförbundet Scan, ”Fakta om köttfodermjöl, kadaverdabett mm”, 860228, 11.; 
Lantbruksstyrelsen själv hänvisar dock till § 2 i Förordningen om foder SFS 1985:879 som utfärdades i 
november samma år och där det stadgas att ”en fodertillsats endast får godkännas om den är av värde för djuret”. 
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förändringar som skärs bort”. Så även om utfodring med köttmjöl gjort 
på kadaver var tillfälligt förbjudet så var alltså gränserna rätt vida för 
vad som räknades som godkända ingredienser. 806  Organ med sjukliga 
förändringar användes så sent som 1988 vid framställning av köttmjöl 
eftersom det inte täcktes av lagändringen.807 

På mötet i februari 1986 informerades om att en förnyad 
forskningsansökan skulle läggas in från SLU och Statens 
Veterinärmedicinska Anstalt om pengar till ett forskningsprojekt om 
köttmjöl. Anledningen till att Jordbrukets fond tidigare avslagit en 
sådan ansökan var att ”projektet bedömdes som ett kontrollprojekt och 
ej ett forskningsprojekt”.808 Bengt Henricson på Lantbruksstyrelsen 
tillstyrkte i ett brev att forskarna nu skulle få 100 000 kronor eftersom: 
”…köttmjölet som fodermedel under året kommit mycket starkt i 
blickpunkten på grund av ifrågasättandet av att kadaver ingått i 
detsamma. Detta gör att den undersökning det här gäller blivit än mera 
aktuell än tidigare. Det är viktigt att så mycket fakta som möjligt kan 
komma fram för att sakligt kunna belysa kvaliteten hos olika 
köttmjölsprodukter.” 809  Att forskningsprojektet blev av framgår av 
dokument som visar avrapportering och utvärdering av projektet.810  
 
Köttindustrin bedrev informationsverksamhet i frågan. 
Slakteriförbundet Scan var under 1986 aktivt med information och 
höll en hearing i maj 1987.811 I en skrift från Scan skriven i februari 
1986 kan man läsa att ”alla erfarenheter hittills” visar att utfodring 
                                                 
806 Jordbruksverkets pärm, flik 5:2, Minnesanteckningar från ”Sammanträde angående omhändertagande av 
djurkadaver, slakteriprodukter etc”, Lantbruksstyrelsen, 860225, 7. 
807 Larsson, Anders, intervju 050829. 
808 Jordbruksverkets pärm, flik 5:1, forskningsansökan till Statens jordbruksnämnd, 860131. Adrian Frank och 
Torbjörn Holmberg ansöker om 120 000 kronor för en ”Undersökning av köttmjöl och foderfett från hygienisk 
synpunkt".; Jordbruksverkets pärm, flik 5:2, Minnesanteckningar från ”Sammanträde angående 
omhändertagande av djurkadaver, slakteriprodukter etc”, Lantbruksstyrelsen, 860225, 7. 
809 Jordbruksverkets pärm, flik 5:7, brev från Bengt Henricson, Lantbrukstyrelsen till (Statens jordbruksnämnd?, 
namnet borta), 860606, där Henricson tillstyrker 100 000 i anslag från jordbrukets fond till Adrian Frank och 
Torbjörn Holmberg som lämnat in en forskningsansökan för en ”Undersökning av köttmjöl och foderfett från 
hygienisk synpunkt". 
810 De två dokumenten kommer från Jordbruksverkets pärm: 1) flik 5:10, brev från Adrian Frank och Torbjörn 
Holmberg, Statens veterinärmedicinska anstalt till Bengt Henricson, avd.chef Lantbruksstyrelsen med 
avrapportering av delar av undersökningen, 860820.; 2) flik 6:6, yttrande från Adrian Frank och Torbjörn 
Holmberg till lantbrukstyrelsen ang ”en sammanfattande utvärdering av analysresultat vid kontroll av kött- och 
fiskmjöl”, 871013. 
811 Se tex informationsskriften från: Jordbruksverkets pärm, flik 5:3A, Slakteriförbundet Scan, ”Fakta om 
köttfodermjöl, kadaverdebatt mm”, 860228.; eller minnesanteckningarna från den hearing som Scan anordnade i 
frågan: Jordbruksverkets pärm, flik 6:2A, Minnesanteckningar från ”Hearing angående köttmjölets och 
foderfettets kvalitet”, 870507. 
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med kadavermjöl inte är farligt och att histaminhalterna ligger mycket 
lägre än i fisk och att man i en studie inte kunnat hitta några 
antibiotikarester. I informationsmaterialet diskuterades alternativa 
användningar för kadavermjöl i form av export, pälsdjursfoder och 
jordförbättringsmedel.812 Det tillsattes en arbetsgrupp på Lantbruks-
styrelsen med Bengt Henricson som ordförande, Sten Löfvenberg och 
Bengt Nordblom – båda LBS – samt Åke Rutegård från 
Köttforskningsinstitutet som sekreterare.813 Henricson fick i uppdrag 
att se till de etiska aspekterna på kadaverutfodring inom arbets-
gruppen.814 Han var motståndare till kadaverförbud och reserverade 
sig senare när Lantbruksstyrelsen beslutade att rekommendera en 
ändring av Foderlagen ”på sådant sätt att den medger förbud mot 
foder som innehåller produkter av kadaver”. Henricson tyckte att 
majoritetens argumentation att kadaverfoder borde förbjudas av etiska 
skäl inte byggde på ”sakliga och objektiva skäl”.815 Dessutom hade 
kadaverförbudet medfört att kostnaderna hade stigit när 
anläggningarna blivit färre. Ett plus var att det varit möjligt att 
exportera kadavermjölet.816  

I den utredning om köttfodermjöl som Lantbruksstyrelsen 
presenterade i oktober 1987, och som leddes av Henricsons 
arbetsgrupp, uppges att kadavermjöl användes i Danmark, Norge, 
Finland, England, Irland och Schweiz. 817  Island var inte omnämnt 
trots att de tidigt hade infört förbud mot kadaverutfodring. Inte heller 
Slakteriförbundet verkade känna till detta då de 1986 i en 
faktasamling om köttfodermjöl uppger att ”våra nordiska grannländer 
liksom i hela Europa och USA” har samma kadaverhantering som i 

                                                 
812 Jordbruksverkets pärm, flik 5:3A. Slakteriförbundet Scan, ”Fakta om köttfodermjöl, kadaverdabett mm”, 
860228, 5-6. 
813 Jordbruksverkets pärm, flik 5:3B, protokoll 24/86, Lantbruksstyrelsen, veterinär- och husdjursavd 860304, 
beslut om tillsättning av arbetsgrupp för att ”belysa konsekvenserna av att självdöda djur inte får användas till 
köttmjölstillverkning”. 
814 Jordbruksverkets pärm, flik 5:6. Slakteriförbundet Scan, protokoll från sammanträde i fodermjölsgruppen 
860429, protokolldatum 860512, 4. 
815 Jordbruksverkets pärm, flik 6:11, Lantbruksstyrelsen, ”Förslag till ändring av lagen om foder (1985:295), 
beslut 871023,  reservation från tre ledamöter inkluderat Bengt Henricsom bif, Jordbruksverkets pärm. 
816 Jordbruksverkets pärm, flik 5:13, Bengt Henricson, Lantbruksstyrelsen, veterinär- och husdjursavdelningen, 
PM ”Köttmjöl från kadaver som foder”, 861204. 
817 Jordbruksverkets pärm, flik 6:8. Utredning om köttfodermjöl, Lantbruksstyrelsens arbetsgrupp, okt 1987, 8. 
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Sverige och att förbud mot framställning av kadavermjöl dem 
veterligen inte finns någonstans.818  

 
AL berättar:  
 

”Jag tror det var 1978 som Island förbjöd utfodring med 
kadavermjöl. De byggde på en amerikansk undersökning gjord 
på minkar som visade at minkarna fick TSE-liknande symptom 
[TSE är en gemensam benämning på BSE, Scrapie och andra 
liknande sjukdomar på centrala nervsystemet] vid utfodring med 
produkter från konverteringsanläggningar.”819 

 
EU räknar inte med kadaverförbudet på Island 1978 eftersom det var 
en muntlig överenskommelse och inga data som stöder 
överenskommelsen (”compliance data”) har presenterats.820 
 
1987/88 kom regeringen med en proposition till ny djurskyddslag där 
man också föreslog att ”andra djur än pälsdjur” inte skulle få utfodras 
med kadavermjöl och att Foderlagen och Lagen om kontroll av 
husdjur skulle ändras.821  Lagändringen fastställdes i SFS 1988:537 
och började gälla from 1 juli 1988 och där stadgades att: ”Som foder 
till andra djur än pälsdjur får inte användas fodermjöl eller annan vara 
som framställts av kött från självdöda djur eller från sjukligt 
förändrade delar av slaktade djur”.822 Och vi lyckades med att få med 
oss förbudet in i EU, först som övergångsbestämmelse och sedan som 
lag när det i juli 1994 blev förbjudet i EU ”att  utfodra nötkreatur, får 
och getter med kött- och benmjöl av däggdjur”.823  
 
Ansvariga förnekar kännedom i efterhand 
Ansvariga myndigheter kände till kadaverutfodringen långt innan 
Konsumentekot kom med sina avslöjanden men förnekade all 

                                                 
818 Jordbruksverkets pärm, flik 5:3A Slakteriförbundet Scan, ”Fakta om köttfodermjöl, kadaverdebatt mm”, 
860228, 6. 
819 Larsson, Anders, intervju, 050829. 
820 Scientific Steering Committee, 050904, europa.eu.int/comm/food/fs/sc/ssc/out273b_en.pdf, 3. 
821 Proposition 1987/88:93.; LSFS:1985:35; SFS 1988:537 och Lagen om kontroll av husdjur SFS 1988:342. 
822 SFS 1988:537, 3 a §. 
823 Europeiska kommissionen, 050901, ”Säkra livsmedel”, europa.eu.int/comm/food/fs/bse/bse20_sv.html, 3. 
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kännedom när saken kom ut i media. Leif Björklund sammanfattar i 
Naturbruk:  
 

”En tjänsteman på Lantbruksstyrelsen drog ärendet inför 
statssekreterare Arne Kardell ett helt år innan Konsumentekots 
avslöjande. Statssekreterare Kardell, sedermera chef för 
Livsmedelsverket, säger sig i dag dock inte ha något minne av 
föredragningen men kan heller inte bestrida att ärendet drogs på 
departementet. LRF slår sig idag för bröstet och säger att man 
var tidigt ute för att få en bra kvalitet på livsmedlen. 
Jordbruksminister Margareta Winberg för ut samma budskap 
om att vi i Sverige var tidigt ute. Andra länder har inte förstått 
allvaret av att ha en god kontroll av kofodret. 
Historieskrivningen ger en annan bild. Slakterikooperationens 
beslut om ett frivilligt kadaverstopp och Jordbruks-
departementets snabba lagstiftning 1986 var beslut som båda 
togs under galgen.”824  

 
Anders Larsson berättar: ”Alla ansvariga på Jordbruksdepartementet 
förnekade kännedom trots att de var vår övermyndighet genom att 
lantbruksstyrelsen var underställd departementet. Sen kom den här 
lagen hastigt och lustigt 1986.”825 
 
Att myndigheterna känt till frågan under lång tid styrks också av 
uppgifterna i radioprogrammet Naturbruk som Anders talar om i 
intervjun:  
 

”Anledningen till Naturbruks intresse var att Leif Björklund 
visste vad jag gjort och vad jag mött. När galna ko-sjukan bröt 
ut på 90-talet  var det en del som varit ganska så dryga mot mig 
som talade om hur förträffliga de varit. Björklund kom till mig 
2000 för att göra ett tidsdokument. Leif satt själv på undantag på 
vetenskapsredaktionen och var marginaliserad och mådde illa. 
Frågan blev genomlyst en gång till och vi fick båda upprättelse. 

                                                 
824 Naturbruk, 010213, sammanfattning av Leif Björklund. 
825 Larsson, Anders, intervju, 020513.; Med ”lagen” menar AL Foderlagen, SFS 1985:295, och den förordning 
som Lantbrukstyrelsen utfärdar, LSFS 1985:35, där Foderlagens § 3 tolkas till att gälla utfodringsförbud med 
kadaver. Kadaverförbudet förs sedan in i Lag om ändring i lagen (1985:295) om foder som trädde i kraft den 1 
juli 1988. 
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Han letade upp Arne Kardell, tidigare statssekreterare på 
jordbruksdepartementet sedermera generaldirektör för 
Livsmedelsverket. Han skulle, enligt uppgift, fått reda på 
kadaverfoderproblematiken redan på tidigt 80-tal vid ett 
sammanträde på Jordbruksdepartementet men förnekade detta. 
Han mindes ingenting. Dåvarande VDn för Forie (Foderringen 
AB, ägt av Lantmännen), Hans Wallensten, numera VD för ett 
exportbolag som exporterar svensk mat mindes heller inget. 
Forie-vd:n hade, tillsammans med en medarbetare ringt till min 
chef och hotat ”gå med det här till pressen”. Kardells 
kommentar var att han inte mindes ”ett smack” och Wallensten 
sa att han inte mindes ”men att det inte verkade vara något , som 
han skulle kunna ha gjort”.826 

  
Idag vill de personer från lantbrukskooperationen som när det begav 
sig utövade påtryckningar på Anders Larsson inte kännas vid vad de 
då gjorde. Hans Wallensten, till exempel, som var chef för bondeägda 
Forie i början på åttiotalet och då ringde upp tjänstemän på 
Lantbruksnämnden och kritiserade Larssons sätt att arbeta, arbetade 
med export av högklassiga livsmedel för kooperationen när Leif 
Björklund intervjuade honom för Naturbruk år 2001.827  
 

”Hans Wallensten: Vad vi just jobbar med, det är Swedish food, 
healthy and tasty, det är ju ledorden för vår 
livsmedelsexportverksamhet övergripande va. 
 
Leif Björklund: Och du säger att du jobbade med foderfrågorna 
tidigare, och det vet jag ju, för att du var ju VD för FORIE i 
början på 80-talet och då blandade ju ni in kadaver i fodret – hur 
kändes det? 
 
Hans Wallensten: Ja, du vet att, det var ju på det här sättet att vi 
blandade in köttmjöl och vi hade väl inte då en kunskap om som 
satt i foderindustrin att det var kadaver som användes på det. 
Åtminstone hade inte jag det men det är möjligt att det fanns 
andra som hade mer kunskap än jag om det men sedan kom ju 

                                                 
826 Larsson, Anders, intervju, 020513. 
827 Larsson, Anders, intervju, 020513.; Foderringen AB, ägt av Lantmännen. 
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den här diskussionen om huruvida man ska använda kadaver 
och då kom ju hela den där etikdebatten upp. Och då tog ju man 
ställning till, och LRF i spetsen, att det här ska vi inte använda 
till mjölkkor eller till nötkreatur. 
 
Leif Björklund: Men jag har talat med tjänstemännen på 
Lantbruksnämnden och då säger man att du ringde upp dem, för 
att du ville, tyckte inte att Anders Larsson jobbade på ett bra 
sätt. Vad kritiserade du honom för? 
 
Hans Wallensten: Gjorde jag det? 
 
Leif Björklund: Ja.  
 
Hans Wallensten: När då? 
 
Leif Björklund: Ja. Enligt Lantbruksnämndens tjänstemän.  
 
Hans Wallensten: När då? 
 
Leif Björklund: Då i början på 80-talet. Jag talade med 
lantbruksdirektören, Harald Linder, häromdagen. 
 
Hans Wallensten: Ja, det har jag inget som helst minne av, 
hörrudu. Det kan jag inte minnas ens en gång. 
 
Leif Björklund: Och den här andra frågan om att du skulle ha 
ringt upp till Harald Linder och hotat med att ta upp frågan i 
Expressen om de inte liksom såg till att Anders Larsson slutade 
propagera för det här fettfria fodret – det kommer du inte ihåg? 
 
Hans Wallensten: Det har jag inget som helst minne av. Det 
låter inte som att det är jag som, jag tror inte att jag kan ha sagt 
någonting sådant för jag känner inte igen mig själv i en sådant 
sätt att argumentera.”828 
 

                                                 
828 Naturbruk, 010213, Leif Björklund intervjuar Hans Wallensten. 
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Det var inte bara representanter för bondekooperationen som tappat 
minnet även inblandade myndighetspersoner har skaffat sig ett kort 
minne. Efter avslöjandena i Konsumentekot 1985 förnekade 
Jordbruksdepartementet att de hade vetat om att djur utfodrades med 
kadaver. Detta påstående stämmer inte anser Anders Wallenbeck, som 
efter att han i början på 1980-talet varit lantbrukskonsulent i ekonomi 
på Lantbruksnämnden i Uppsala senare varit tillförordnad chef på 
Statens lantbrukskemiska laboratorium:  
 

”Sakförhållandena var följande, att jordbruksministern, Svante 
Lundkvist, hade anmält i samband med de här avslöjandena att 
han inte kände till någonting på Jordbruksdepartementet. Det 
kom alltså ut en uppgift inom pressen att sakförhållandena var 
de motsatta och sanningen är ju den att man hade god kännedom 
inom departementet om att man använde kadaver som foder. 
Sedan om Svante Lundkvist kände till det eller inte, det vet inte 
jag. Men Arne Kardell visste om det. Skälet till att jag kan påstå 
att fakta var, är detta: är att jag som chef för Statens 
lantbrukskemiska laboratorium var ett utav remissorganen för 
översynen utav Fodermedelslagen. Det finns alltså diariefört på 
Statens lantbrukskemiska laboratorium om mina havanden och 
låtanden angående arbetet med att lämna in remissyttranden till 
Jordbruksdepartementet. Då var det statssekreterare Arne 
Kardell som handlade ärendet om Fodermedelslagen på 
Jordbruksdepartementet. Och jag tillsammans med Sten 
Löfvenberg från Lantbruksstyrelsen och andra som arbetade 
med den nya Fodermedelslagen hade ett sammanträde på 
Jordbruksdepartementet. Vid det fyrkantiga bordet satt Arne 
Kardell som ordförande och Sten Löfvenberg läste upp den 
skrivelse som han hade med sig som hade att göra med detta 
med kadavermjöl.”829 

 
Dåvarande statssekreterare Arne Kardell förnekar all kännedom när 
han intervjuas av Naturbruks Leif Björklund:  
 
                                                 
829 Naturbruk, 010213, Leif Björklund intervjuar Anders Wallenbeck.; Svante Lundkvist var socialdemokratisk 
jordbruksminister 1973 – 1976. Sten Löfvenberg var chef för enheten för allmänna husdjursfrågor vid 
Lantbruksstyrelsen.; Uppgifterna om Wallenbeck kommer från ett e-mail från Anders Larsson, av 050912, 
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”Arne Kardell: Nej, inte ett smack minne. 
 
Leif Björklund: Men det här med att du fick informationen 
tidigt. Tidigare än Konsumentekot kom med sitt – det har du 
inget minne av?  
 
Arne Kardell: Nej. 
 
Leif Björklund: Men den här frågan drogs alltså av Sten 
Löfvenberg. 
 
Arne Kardell: Jag vet inte vem det är, Sten Löfvenberg, jag har 
ingen aning. Påstår han att jag har träffat honom? 
 
Leif Björklund: Han var ju Lantbruksstyrelsens representant och 
det är han som har skrivit det här PMet 1982. Det har jag papper 
på här. Enheten för allmänna husdjursfrågor. Men du har inget 
minne av detta. 
 
Arne Kardell: Nej, nej.”830 

 
Representanter för både bondekooperation och politiker förnekar 
alltså i efterhand sin roll i kadaverhanteringen. Något som skulle 
kunna förklaras av att många fortfarande ser kadaverfrågan som en 
etisk fråga trots BSE-epidemin. Anders Larsson säger i en uppföljande 
intervju:  
 

”Så sent som 2002 var jag på ett seminarium på Skogs- och 
Lantbruksakademin om livsmedelskvalitet och foder där det 
fanns en uppfattning att den i Sverige använda 
konverteringsprocessen var en garanti för att vi inte att vårt land 
ej skulle kunna drabbats av BSE. Anledningen till det s k 
”kadavermjölsstoppet” i Sverige var således främst 
konsumtionsmotståndet av etiska skäl.”831 

 
 
                                                 
830 Naturbruk, 010213, Leif Björklund intervjuar Arne Kardell. 
831 Larsson, Anders, intervju, 050829. 
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4. Analys 
 
Lagfäst kadaverförbud 
Den foderlag som gällde när kadaverdebatten rasade som värst 
utfärdades den 23 maj 1985 och började gälla 1 januari 1986. 832 
Denna lag ersatte ”Lagen om tillverkning och handel med 
fodermedel” från 1961 som i sin tur föregicks av ”Lagen om handel 
med fodermedel” från 1938. 833  Kännetecknande för dessa tidigare 
lagar är att det inte finns något som helst djurperspektiv. De tillkom 
under en period för det svenska jordbruket när 
produktionsförhållandena var mera småskaliga och det fanns skäl att 
anta att djuren behandlades bättre både vad gäller såväl utfodring och 
andra levnadsförhållanden som möjlighet att delar av året vistas 
utomhus etc. Det finns dock inga paragrafer som stadgar att djuren ska 
behandlas väl utan lagarna koncentrerar sig på innehållsförteckning av 
fodret och kontrollmöjligheter av detta. När det industriella 
storjordbruket slår igenom och djurens tillvaro gradvis försämras 
kommer så småningom paragrafer som §3 i Foderlagen från 1985 där 
det stadgas att foder inte får vara skadligt eller otjänligt för djuren. Så 
när djuren kan antas ha det bättre är lagskyddet i foderfrågor sämre 
jämfört med den period när det verkligen manipuleras med djurfoder 
då lagskyddet är bättre och för första gången fokuserar på djurens 
behov. Samtidigt är det just dessa nya djurskyddande paragrafer som 
gör det möjligt för myndigheterna att ingripa och utfärda ett förbud 
mot utfodring med kadavermjöl. Även om lantbrukskooperationen 
under hård press från media föregriper myndigheternas förbud med 
några veckor så är det med stöd av den nya Foderlagen som 
Lantbrukstyrelsen kan agera.834  Lagens krav på att foder inte ska vara 
skadligt eller otjänligt för djuren leder till att utfodring med 
kadavermjöl kan förbjudas. I mars 1988 föreslår regeringen att 
foderlagen ska ändras så att ”det blir förbjudet annat än i undantagsfall 
                                                 
832 SFS 1985:295. 
833 SFS 1961:381; SFS 1938:611. 
834 Foderlagen SFS 1985:295.;Påståendet att LBS stödde sig på § 3 i foderlagen kommer från Jordbruksverkets 
pärm, flik 5:3A. Slakteriförbundet Scan, ”Fakta om köttfodermjöl, kadaverdabett mm”, 860228, 11.; 
Lantbruksstyrelsen själv hänvisar dock till § 2 i Förordningen om foder SFS 1985:879 som utfärdades i 
november samma år och där det stadgas att ”en fodertillsats endast får godkännas om den är av värde för 
djuret”.; LSFS 1985:35 utfärdas den 19 december 1985. Kooperationens frivilliga förbud kommer alltså i början 
av december då Konsumentekot som startade debatten sändes den 3 december 1985. 



 249

att använda foder som innehåller köttmjöl från döda djur” och 
ändringen träder i kraft den 1 juli 1988.835  

Kooperation och politiker tvingas till att bli ofrivilliga 
föregångare både nationellt och europeiskt med att definiera 
kadaverutfodring som en hälsorisk. Vilket efter det epidemiska 
utbrottet av galna ko-sjukan i EU-länderna med över 36 000 fall i 
England 1992, sätter svensk köttproduktion i en fördelaktig 
konkurrensposition.836  AL kommenterar: ”Sverige är det enda EU-
land som man inte har hittat BSE i. Man har haft en väl så omfattande 
export av livdjur till länder i och utanför Europa, delvis på grund av 
detta.”837 
 
Att det i vissa fall är fråga om omvändelse under galgen ser vi när 
kadaverförbudet beskrivs som en etisk fråga av ledande politiker och 
företrädare för bondekooperationen i december 1985 och betraktas 
som hanteringsfråga snarare än en risk i februari 1986.838   
 
Dissidentens betydelse 
Anders Larsson var personligen betydelsefull för det svenska förbudet 
mot utfodring med kadavermjöl. Han är intressant som dissident 
eftersom han finns i etablissemanget och har ett eget nätverk. En av 
Konsumentekots grävande reportrar, Per Gulbrandsen, säger när han 
själv senare blir intervjuad i Naturbruk:  
 

”Utan att Anders Larsson lagt ner så mycket tid och energi på 
att föröka reda ut varför korna blev så dåliga i Uppland så vet 
jag inte om den här kadaveravslöjandet någonsin hade blivit av 
då i december –85. Därför att det var tack vare att 
Lantbruksnämnden i Uppsala hade så mycket fakta insamlade 
som visade att det måste vara något fel på fodret eftersom 
djuren blir så sjuka, som vi kunde få intervjua chefen för 
Lantbruksnämnden, alltså Anders Wallenbeck, och han där 

                                                 
835 Proposition 1987/88:93.;Lag om ändring i lagen (1985:295) om foder. 
836 Europeiska kommissionen, 050901, ”Säkra livsmedel”, europa.eu.int/comm/food/fs/bse/bse20_sv.html, 2. 
837 Larsson, Anders, intervju, 050829. 
838 LRF ideell förening, 851210, styrelseprotokoll, 28/1985, 7, Företagsminnen.; Jordbruksverkets pärm, flik 5:2, 
Minnesanteckningar från ”Sammanträde angående omhändertagande av djurkadaver, slakteriprodukter etc”, 
Lantbruksstyrelsen, 860225, 7. 
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vågade komma med hela den här berättelsen vilket blev en sorts 
grundbult i hela avslöjandet. Då fick vi också tillgång till 
material och då kunde vi resa ut till anläggningarna, då visste vi 
vad som pågick, då förstod vi hela sakens oerhörda vidd.”839 

 
Om sitt motiv som dissident säger Larsson:  

 
”Det som höll mig i gång var inställningen att: ”Vadå, det är ju 
produktion som gäller”. När man har sådana produktionskrav att 
den ena kon måste äta upp den andra då har det gått för långt. 
Det hade naturligtvis inte ett skit med BSE att göra. Det var 
undermålig hygien och känslan att om det kommer en farsot blir 
det ett rullande snöklot eftersom fler och fler djur måste 
destrueras.”840  

 
Larsson kände inte till BSE men varnade ändå för att det kunde vara 
riskabelt att utfodra med kadavermjöl:  
 

”Det jag hävdade gentemot foderindustri och myndigheter var ju 
just risken. Jag menar att om det finns en risk så gäller det att 
minimera den om möjligt. Från andra sidan hävdar man med 
stöd av vetenskap att det inte finns någon risk med de processer 
man använde i Sverige. Detta kan man se mycket tydligt från 
LRF och slakteriorganisationens sida. Deras retorik går ut på att 
vi i Sverige frivilligt tog bort sådana produkter ur fodret av 
etiska skäl redan 1985. De har tagit över verkligheten. Det som 
gör mig mest frustrerad är när personer som talat om för mig hur 
vansinnigt riskfritt det här var sedan stod upp och talade om hur 
förutseende de hade varit.” 841 

 
Ett exempel på den ekoretorik som Larsson syftar finns på LRFs 
hemsida. Under rubriken ”Den Svenska Modellen – Omtanke om 
människor, djur och natur” kan vi läsa bondekooperationens 
”sanning”:  

                                                 
839 Naturbruk, 010213, intervju Per Gulbrandsen.; AW kallas missvisande för chef för Lantbruksnämnden vilket 
är fel. Harald Linder var direktör och ordförande var landshövdingen. AW var avdelningschef. 
840 Larsson, Anders, intervju, 020513. 
841 Larsson, Anders, intervju, 020513. 
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”Vi Sveriges bönder, eftersträvar en hållbar utveckling av 
livsmedelsproduktionen… 
Den Svenska Modellen innebär högt ställda krav på 
livsmedelssäkerhet, etik och miljöhänsyn. Vårt arbete 
kännetecknas av öppenhet, dialog och helhetssyn. Vetenskap 
och beprövad erfarenhet utgör grunden för våra 
ställningstaganden. Risker och problem ska så långt som möjligt 
förebyggas och försiktighetsprincipen ska tillämpas.”842 

 
 
Kadaverutfodringen en fråga om konkurrerande ”sanningar” 
De ”sanningar” som konkurrerade var å ena sidan 
lantbrukskooperations ståndpunkt att det inte var någon fara och 
Larssons påstående att kor inte är kannibaler å den andra. Larsson 
säger: 
 

”Den andra sidans argumentation var att processen var säker 
och att mätningarna inte visade något. Jag hävdade att det kunde 
finnas något som de förbisett eftersom de tester som gjorts inte 
var särskilt avancerade. Mitt grundargument var att man aldrig 
sett en levande ko äta upp en död ko”.843  

 
Hans Wiktorsson, professor på SLU, uttrycker en motstridig 
”sanning”. Att nötkreatur är av naturen är vegetarianer är inte relevant 
eftersom det är näringsinnehållet som räknas:  
 

”Däremot innehåller produkter av animaliskt ursprung antingen 
hög halt av högvärdigt protein eller av fett (talg eller ister). 
Detta avviker inte från motsvarande protein eller fett från 
växtriket. Det är snarare så att t ex det animaliska proteinet 
innehåller mer av de nödvändiga och högvärdiga aminosyrorna. 
För nötkreaturens del har det därför ingen betydelse om protein 
eller fett kommer från växter eller djur… 
…Det är framför allt de högavkastande mjölkkorna som har ett 
stort behov av extra proteintillskott utöver vad som finns i 

                                                 
842 Lrf.se/miljo, 021024. 
843 Larsson, Anders, intervju, 020513. 
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vallfoder och spannmål och det har i flera försök visats på 
mycket positiva effekter av tillförsel av extra protein. Sådana 
proteinfodermedel ingår i de allra flesta kraftfoderblandningar 
världen över. I Finland utfodrar man t ex nästan regelbundet 
torrmjölk till korna för att bli av med mjölköverskottet… 
…Det är således uppenbart att liksom köttätande djur som hund 
och katt kan ha vegetabilier inblandat i sitt foder så kan 
nötkreatur ha foder av bra animaliskt ursprung inblandat i sin 
foderstat.”844 
 

De tankegångar som uttrycks i Wiktorssons PM och i brevväxlingen 
mellan veterinärerna om hundkadavren i fodermjölet är ett intressant 
exempel på ett långt draget nyttotänkande. Etiska aspekter bedöms 
som ovidkommande eller suspekta, i stället läggs stor vikt vid ett 
nyttobaserat effektivitetsresonemang.845 Det är OK med kannibalism 
för att de högavkastande mjölkkorna ”har ett stort behov av extra 
proteintillskott” som lämpligen möts med ” köttmjöl – denna nyttiga, 
biologiskt sett fullständigt oidentifierbara produkt”. 846  Wiktorssons 
analogi att eftersom hundar och katter äter vegetabilier kan kor äta 
kött hamnar dock utanför det rationella nyttotänkandet. Dels genom 
att han försöker ge en bild förklaringsvärde och dels för att det är 
sakligt fel. Hundar är inte  köttätare utan allätare – det är en stor 
skillnad på tänderna mellan hund och katt. 
 
Motstridiga ”sanningar” stod också mot varandra om huruvida 
upphettningen av kadavren så att säga ”tog bort det onda” och renade 
den skämda råvaran. Breven från de kooperativa företagen 
Foderringen och Konvex uttrycker denna ståndpunkt (att upphettning 
löser problemen).847 Anders Wallenbeck och dåvarande kollega till 
Larsson tyckte inte det:  
                                                 
844 Jordbruksverkets pärm, AL:s plastficka, papper nr. 1, PM av professor Hans Wiktorsson, ”Köttmjöl och andra 
animaliska fodermedel till nötkreatur, Inst. för djurens utfodring och vård, SLU, 851211. 
845 Jordbruksverkets pärm, flik 1:2, svar från Statens veterinärmedicinska anstalt till okänd adressat (troligen 
veterinär) 720504.  
846 Nyttoresonemang: Jordbruksverkets pärm, flik 1:2, svar från Statens veterinärmedicinska anstalt till okänd 
adressat (troligen veterinär) 720504.; Extra proteintillskott: Jordbruksverkets pärm, AL:s plastficka, papper nr. 1, 
PM av professor Hans Wiktorsson, ”Köttmjöl och andra animaliska fodermedel till nötkreatur, Inst. för djurens 
utfodring och vård, SLU, 851211. 
847 Jordbruksverkets pärm, AL:s plastficka, papper nr. 2, Brev från Christian Nickels, kontrollsektionen vid 
köttforskningsinstitutet i Kävlinge, till Arne Almgren, Foderringen Handelsbolag och Kurt Nilsson, Konvex AB, 
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”Det föreligger självklart risker och de kan vara utav olika slag 
men det är ju rysk roulette. Har man en dålig ursprungsvara 
även om man hettar upp det, försök själv med rutten korv och 
hetta upp det och käka det så ska ni se – det är inte speciellt 
nyttigt. Ni kommer säkert att må dåligt också. Det 
grundläggande problemet är att när ett biologiskt material bryts 
ner vad det än är för typ utav biologiskt material så uppstår det 
alltså nedbrytningsprodukter utav kolhydrater och proteiner. 
Och det frisätts också ämnen ifrån cellväggar i bakterier som 
man brukar kalla för endotoxiner. Och den här typen av 
nedbrytningsprodukter de påverkas ju inte alltid i sin kemiska 
struktur utav att de blir upphettade. En del gör det, andra gör det 
inte. Och det finns inga som helst garantier i den här 
upphettningsprocessen att en hög förekomst av endotoxiner tex 
inaktiveras. Utan det krävs alltså helt andra metoder för det. Så 
det är i allra högsta grad olämpligt att använda ett upphettat 
material som foder och tro att upphettningen i sig ger garantier 
här. Så det krävs alltså flera typer av kontroller men det 
förekommer inte.”848  

 
Sven Tidala, vd i Slakteriförbundet tyckte att det var riskfritt att mala 
ner sjuka självdöda djur och göra djurfoder av dem. De farliga ämnena 
försvinner när massan upphettas:  
 

”Ja, och förvandlats därför att i den process som sker så 
försvinner ju detta. Det är, jag höll på att säga, en sjuk del på 
djuret som sedan går in i de här konverteringsanläggningarna, 
blir ju i slutändan omvandlat till någonting som inte är sjukt 
utan är en helt annan, en helt ny produkt eller helt annan 
produkt.”849 
 

                                                                                                                                                         
under rubriken ”Bakteriologisk kvalitet av slakterifett”, 820122.; Jordbruksverkets pärm, AL:s plastficka, papper 
nr. 3, brev från Kurt Nilsson, Konvex till Anders Larsson, 820129. 
848 Konsumentekot, 851203, intervju Anders Wallenbeck.; Endotoxiner definieras som ”giftiga ämnen som finns 
i cellväggen hos flertalet gramnegativa bakterier… har feberframkallande verkan…, kan orsaka dödlig 
chock”(Nationalencyklopedin, 021018b, ”endotoxiner”). 
849 Konsumentekot, 851203, intervju Sven Tidala. 
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Synen på djur som en luddig entitet där gränserna är oklara mellan 
individerna och där kroppskomponenter kan bytas ut och användas till 
något annat när kadaver genom upphettning renas till nyttigt foder kan 
förklaras ur ett TS-perspektiv. Transformationskedjan där ”korna” 
omvandlas från mjölkproducenter till sjuka kroppar till stinkande lik 
och vidare till högklassigt proteinfoder blir ett redskap för att få in 
levande varelser i ett högteknologiskt avindividualiserat 
produktionssystem. 
 
Kamp om riskfördelning 
I fallet ser vi hur de olika lägren kämpar om fördelningen av risker i 
Becks anda. Och över alltsammans finns mediasfären som ständigt 
kommunicerar och synliggör riskerna. Risksamhället blir tydligt i 
skärningspunkten mellan bondekooperationens försök att lägga 
riskerna på kreatursbönder och konsumenter, och den stridbare 
husdjurskonsulenten som vill lägga ansvaret på producenterna bland 
annat genom att kräva innehållsdeklaration och genomlysning av 
kadaverhanteringen. De olika lägren strider om helt olika versioner av 
verkligheten där det starkaste nätverket avgår med segern. Och Latour 
är också användbar när vi vill titta närmare på vad de olika parterna 
strider om och hur sanningar modifieras under processens gång. 
Anders Larsson börjar med att vilja förbättra utfodringen av kalvar 
och slutar med att vara kraftigt bidragande till ett generellt förbud mot 
utfodring med kadavermjöl. Mot den mäktiga bondekooperationen 
nätverk lyckas AL i en ”trial of strength” etablera ännu mäktigare 
allianser med media och politiker mot kadaverutfodringen. I termer av 
Latourska transformationskedjor skulle konsulentens påståenden 
kunna beskrivas som i tabell 7 nedan: 
 
 
Tabell 7. AL:s påståenden beskrivna som en transformationskedja 
 
Kalvarna ska ha mjölk 
och inte 
mjölkersättning → 

är inte kornas foder 
heller bra och vad 
innehåller det? → 

utfodring med 
kadavermjöl ger sjuka 
djur och är oetiskt. 
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Detta hakas i sin tur på alliansen med upprörda katt- och hundägare 
som inte vill göra sina husdjur till kannibaler. Bondekooperationens 
försvar av ett storskaligt industriellt jordbruk övergår i arbete för 
grönare och mer kvalitetsinriktat jordbruk. Kedjan kan beskrivas som i 
tabell 8: 
 
 
Tabell 8. Bondekooperationens påståenden beskrivna som en 
transformationskedja 
 
Kadaverutfordring 
maximerar 
resursutnyttjandet när 
kadaverkostnader 
balanseras mot 
foderintäkter→ 

Kan kadaverutfodring 
ge negativa bieffekter? 
→ 

Kadaverutfodring ger 
sämre livsmedel 

 
 
Tacke kommer in vid analysen av de olika lägrens riskkonstruktioner. 
Bondekooperationen konstruerar kadaverutfodringen som ett rationellt 
och säkert sätt att utnyttja befintliga resurser maximalt, medan 
lantbrukskonsulenten strider för att risken består av sjuka djur och 
därmed medföljande hälsorisker samt att det också är en ”taburisk” – 
det vill säga genom att förfara oetiskt bryts ett tabu vilket utmanar 
högre makter (naturens hämnd). Risken med att utmana högre makter 
kan låta raljant men faktum är att rädslan för naturens hämnd var 
befogad i kadaverfallet. Just genom att Sverige fick ett så tidigt 
kadaverförbud undgick de svenska korna att smittas av BSE och 
därmed gjorde de svenska bönderna också en stor ekonomisk vinst.  
 
Tabell 9 visar riskkonstruktion vid utfodring med kadavermjöl i 
termer av Veronika Tackes modifierade modell.  
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Tabell 9. Riskkonstruktion vid utfodring med kadaver- 
mjöl i Sverige. 
 
 

Anders Larsson Bonde- 

kooperationen 

Domänproblem 
Är kornas foder 
farligt? 

Hur utnyttja alla 
resurser effektivt i ett 
storskaligt 
produktionsparadigm? 

Riskens allvar 
Hög.  Låg.  

Riskens 
konstruktion 

Veterinärmedicinsk 
risk: Korna blir 
sjuka, forskarna 
visar att farliga 
ämnen kan bli kvar 
i fodret. 
Risk konstruerad 
runt tabubelagd 
handling: Korna 
blir sjuka när de 
tvingas bli 
kannibaler.  

Veterinärmedicinsk 
risk: Fodret kan vara 
infekterat men blir rent 
med sterilisering. 

Viktigaste 
krisrelaterade 
aktiviteten 

Informationssamling 
och upplysning inkl 
media. 

Försök att undertrycka 
information, 
mörkläggning. 

Fritt efter: Tabell 1, Tacke, 2001, 300. 
 
 
Anders Larssons domänproblem var: ”Är kornas foder farligt?” Han 
bedömde riskens allvar som högt. Det var ingen liten fråga för en 
tjänsteman som hade till arbete att främja ett rationellt jordbruk att 
korna blev sjuka av det foder som bönderna köpte av sin egen 
organisation. I den av Larsson konstruerade ”risken” fanns två 
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dimensioner: en veterinärmedicinsk och en taburisk. Den veterinär-
medicinska bestod i att korna blir sjuka och att forskarna visar att 
farliga ämnen kan bli kvar i fodret. Taburisken konstruerades efter 
bågen att korna blir sjuka när de tvingas bli kannibaler. Här handlar 
det dels om en kunskapsrisk: vi vet inte om det är ofarligt att bryta 
naturens lagar och dels om en rädsla för att bryta tabun: det är oetiskt 
(tabu) att utfodra kor med kött av sina artfränder. Om kunskapsrisker: 
se inledningen till tema 2!  Den viktigaste krisrelaterade aktiviteten för 
Larssons del var helt klar faktasökning, informationssamling och 
opinionsbildning – både bland länets bönder och som ”deep throat” i 
massmedia.850 Bondekooperationens domänproblem bestod i hur de 
skulle utnyttja alla resurser effektivt i ett storskaligt produktions-
paradigm och med deras ”sanning” var hanteringen riskfri. När den 
ifrågasattes av dissidenten så omdefinierades risken som låg. I flera 
dokument påpekas att kadavermjölet håller livsmedelskvalitet 
avseende bakteriemängd 851  Om risken alls fanns så var det en 
veterinärmedicinsk risk (liksom Larsson delvis ansåg) och möttes bäst 
med effektiv sterilisering. Den viktigaste krisrelaterade aktiviteten då 
var försöken att undertrycka information och den mörkläggning som 
representanter för bondekooperationen ägnade sig åt.  

Nu har det gått trettio år sedan det första larmet kom i Hundsport 
och tjugo sedan Konsumentekots avslöjanden tvingade fram ett förbud 
mot utfodring med kadavermjöl. Vad som blir tydligt i backspegeln är 
”sanningens” skiftande karaktär eller kanske snarare ”sanningen” om 
risken. Tittar vi tex på hur riskkonstruktionerna skiljer sig mellan den 
första och andra kadaverskandalen, finner vi stora skillnader.  Den 
”risk” som tidskriftens reporter, Per Hösth, konstruerar 1972 bygger 
inte på faran för kroppslig skada hos djur och människa utan det är en 
etisk fara. Det är själva blåsningen när hundägaren luras till att tro att 
hon ger sin vän ett värdigt slut för att sedan finna att hunden i stället 
malts ner till djurfoder. Reporterns domänproblem var inte om 

                                                 
850 Begreppet syftar på källan i boken och filmen om Watergateskandalen och används om Anders Larsson av 
Konsumentekots grävande reporter, Per Gulbrandsen när han intervjuas i Naturbruk 13 februari 2001 om det 
stora kadaverscoopet december 1985. 
851 Jordbruksverkets pärm, plastficka längst fram nr 2, Brev från Christian Nickels, kontrollsektionen vid 
köttforskningsinstitutet i Kävlinge, till Arne Almgren, Foderringen Handelsbolag och Kurt Nilsson, Konvex AB, 
under rubriken ”Bakteriologisk kvalitet av slakterifett”, 820122.; Jordbruksverkets pärm, plastficka längst fram 
nr 3, brev från Kurt Nilsson, Konvex till Anders Larsson, 820129. 
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djurfodret var farligt utan om hundägarna blev förda bakom ljuset vid 
deras hundars frånfälle. 
 
Idag är det självklart för bondekooperationen att i sin marknadsföring 
använda sig av den symboliska modellen av ett sunt nationellt grönt 
jordbruk. Att böndernas organisationer och deras politiska allierade 
kämpade emot i kadaverfrågan, mörklade fakta, stoppade 
forskningsansökningar och förföljde en enskild tjänsteman talas det 
inte om idag. Att Sverige hade löpt stor risk att liksom England bli ett 
BSE-land om det inte varit för att den ensamme husdjurskonsulenten 
lyckats synliggöra sin berättelse om ”risk” och ”sanning” och få dem 
allmänt accepterade nämns inte på bonderörelsens hemsidor. Anders 
Larsson får avsluta: 
  

”Man kan nästan överdriva det här med säkerhetstänkandet. När 
det gäller BSEn och situationen på åttiotalet var det primära för 
mig friska djur för lantbrukarnas skull. Nästa steg till 
konsumenterna var inte högprioriterat, eftersom friska djur ger 
bra mat. Jag äter själv kött. De personer som åkt dit på BSE är 
ett i det närmaste försumbart antal, vilket dock inte förringar 
dessa enskilda personers lidande. Däremot har det varit stort 
lidande och kostnader för Storbritanniens lantbrukare. Efter 
Naturbruk ringde en bonde från norra delen av länet och frågade 
om jag mindes den studiecirkel vi haft 1981 där jag 
kommenterade påståendet att utfodring av kor med den här 
typen av råvaror var ’praxis på kontinenten’ med att: Vill dom 
köra sin djurpopulation in i väggen så får de gärna komma hit 
och köpa friska djur till skyhöga priser. Det har man kunnat se i 
lantbrukstidningarna att det har sålts en del djur till exotiska 
länder eftersom vi inte haft några BSE-fall i Sverige.”852 
 

                                                 
852 Larsson, Anders, intervju, 020513. 
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Kapitel 7: Sammanfattning och slutdiskussion 
 
 
1. Sammanfattning 
 
Vad är då väsentligt i min avhandling? Vad jag i första hand har gjort 
är att sätta kunskapsproduktion, nätverksbildning och därmed 
sammanhängande riskkonstruktion i sin kontext. I kapitel ett slogs 
avhandlingens syfte fast: att undersöka mekanismerna bakom 
nätverksbildning och riskkonstruktion när kroppar möter spetsteknik 
på livsmedelsområdet. Frågeställningen operationaliserades till studiet 
av hur livsmedelsteknologi appliceras på näring till människor och 
djur. 
  
I kapitel två gjordes en genomgång och presentation av begreppet 
technoscience TS. Begreppet binder ihop min avhandling dels genom 
metoden, när jag i fallstudierna använder aktörnätverksteori som gör 
att även icke-mänskliga varelser kan studeras som drivande subjekt i 
sina egna nätverk, dels genom studieobjekten som allesammans är del 
av fenomenet TS. TS är länken som förenar risksamhällets skenande 
teknologi, en upprorisk natur och de smygande livsmedelshot som 
upptas direkt i våra kroppars ämnesomsättning genom maten vi äter. 
TS beskriver det samhälle där en köttätande ko, en muskeldegenererad 
gris eller en antibiotikaresistent bakteriekultur kan uppstå som 
havsodjuret Leviathan som Latour likställer med moderniteten. 
Technoscience hör närmast hemma i ”science studies” även om aktiva 
forskare kan vara både filosofer, sociologer, historiker, 
informationsvetare eller geografer. Fältet science studies är stort och 
rymmer många ansatser varav Sociology of Scientific Knowledge 
eller SSK är ett och aktörnätverksteori ANT ett annat. Området 
science studies har endast partiellt trängt in i det svenska 
forskarsamhället. Jag har försökt göra en fyllig genomgång av teorin 
för att skapa verktyg till min egen analys men också i hopp om att 
andra som studerar risk på livsmedelsområdet ska finna användbara 
utgångspunkter.  
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De fyra fallstudierna som följer är allesammans konkreta 
manifestationer av technoscience. Det är studien av 
forskningsföretaget Probi (kapitel 3), avsnittet om Gaiostriden och 
hur vetenskapliga fakta skapas (kapitel fyra), fallet Niels-Henrik 
Hansen som stämdes för förtal av den danska grisen (kapitel fem) och 
till sist skandalen med de köttätande korna (kapitel sex). De 
empiriska kapitlen är indelade i två temablock varav det första 
blocket fokuserar på nätverksbildning och det andra på 
riskkonstruktion. 
 
Temablock ett 
I den första fallstudien i kapitel tre lärde vi oss en hel del om hur 
kunskapsbaserade nätverk kan fungera när jag följde en bakteriekultur 
från labbet fram till konsolideringen av det forskningsföretag, Probi, 
som bakterien allierat sig med. När nätverket skapades var forskarnas 
första allierade universitetet med dess resurser, personal och 
akademiska rykte samt olika forskningsråd för finansiering. Jag visade 
sedan hur forskarna vidgar och stärker sina nätverk genom att knyta 
till sig allierade som företag, myndigheter och andra 
samarbetspartners.  

Utgången är inte given vid kommersialiseringen av ett 
forskningsresultat. Vi har sett hur produkten omvandlas från 
nyidentifierade bakterier på labbet till en medicinsk produkt och 
vidare till ett varumärkt livsmedel som sedan knoppas av till flera 
produkter och till sist öppnar upp omvandlingskedjan mot nya 
tänkbara medicinska produkter. Om slutprodukten blir ett livsmedel, 
ett läkemedel eller något annat eller om marknadsintroduktionen helt 
går åt pipsvängen avgörs av samspelet i nätverket och 
styrkeförhållandena mellan de olika allierade.  

Maktfrågor har avgörande betydelse för utgången av 
förändringsprocessen där det starkaste nätverket vinner. Latour menar 
att nätverkens framgång bestäms av förmågan att kunna handla över 
avstånd, att kunna utsträcka nätverken över olika gränser i rummet. 
Probi har ett omfattande internationellt utbyte med andra forskare. I 
denna ”inre” bemärkelse har nätverket varit framgångsrikt. 
Probiforskarnas ”sanningar” sprider sig till alltfler allierade 
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vetenskapsmän (och kvinnor) samtidigt som de under den period jag 
har följt dem misslyckats med att bygga starka ”yttre” kommersiella 
nätverk över avstånd större än nationella.  
 
Nätverksprocesser är också centrala för förståelsen av 
kunskapsutvecklingen när ett forskningsresultat etableras som 
vetenskaplig ”sanning”. Jag hävdar i kapitel fyra att nätverkets styrka 
är avgörande för vilken ”sanning” som ska betraktas som allmängiltig. 
Jag utgår från den sk Gaiostriden 1996, där två konkurrerande 
forskarnätverk uppbackade av två olika mejeriföretag hävdar två 
inbördes motstridiga påståenden om en speciell bakterie, 
Enteroccocus faecium. I det ena lägret definieras bakterien som 
hälsosam medan den i det andra misstänks vara direkt farlig. Latour 
använder begreppet nätverkskedjor när ett påstående transformeras. I 
studien kan vi se hur E. faecium förändras från att vara något 
hälsosamt till en tänkbar resistensspridare hos vissa speciella 
bakteriestammar för att slutligen kodas som en definitiv överförare av 
resistens med förmåga att smitta många olika sorters bakterier. 

Gaiostriden kan också analyseras från ett riskperspektiv, där den 
globala hotbilden är de allvarliga medicinska konsekvenser en ökning 
av antibiotikaresistensen hos människan kan leda till. 
 
Temablock två 
Den andra halvan av avhandlingens empiriska del behandlar 
riskkonstruktion på livsmedelsområdet utifrån ett dissidentperspektiv. 
TS-ansatsen kompletteras med en kort genomgång av Becks teori om 
risksamhället för att förklara hur forskningen skapar risker i stället för 
att lösa dem.  

I kapitel fem beskriver jag hur chefen för Slagteriernes 
forskningsinstitut i Roskilde tvingas sluta sitt arbete och så 
småningom också blir åtalad och dömd för att ha kritiserat kvaliteten 
på det danska grisköttet. Niels-Henrik Hansen och hans hustru Dorthe 
som var anställd som mikrobiolog sade båda upp sig och lämnade 
arbeten som de haft i tjugo år när institutets styrelse ville lägga sig i 
den forskning som bedrevs. Efter avhoppet skrev de ett bidrag till en 
antologi Mad er ikke bare mad, där de populariserade sin forskning 
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och kritiserade det kemiska lantbruket med dess stora insatser av 
konstgödning, bekämpningsmedel, artificiellt foder och antibiotika 
som de ansåg skapade sjuka djur och dåliga matvaror. Efter en het 
debatt blev NHH stämd av den danska slakterikooperationen för 
förtal.  

Det var på nittonhundrasjuttiotalet som NHH och DH utmanade 
det danska storjordbrukets former. Då var slakterikooperationens linje 
att grisarna mådde bra och att det danska grisköttet vid internationella 
jämförelser höll hög kvalitet samt att eventuella problem funnits länge 
och gällde alla producenter av griskött. Åtminstone utåt ansågs inte 
köttkvaliteten vara någon risk - internt finansierade dock 
kooperationen mycket forskning om problemen som dock var 
hemligstämplad. Idag trettio år senare har pendeln svängt. På 
hemsidorna för slakterikooperationen och de inblandade 
myndigheterna informeras om just de sjukdomar som NHH varnade 
för antibiotikaresistens, Salmonella, Yersinia och fodergifter. 
Samtidigt är budskapet att det inte är någon fara eftersom risken 
erkänns och kraftfulla insatser gjorts.  Rättsmaterialet säger att NHH 
förlorade kampen om ”sanningen” men på lång sikt blev NHH:s krav 
på åtgärder något som övertogs av köttkooperationens experter som 
tidigare förnekat behovet av sådana insatser. 

Rättsmaterialet visar tydligt att vad som kan sägas utgöra en 
”risk” i produktionen av griskött varierar kraftigt i 
nittonhundrasjuttiotalets Danmark. Analyserat efter Tackes matris så 
bedömer makarna Hansen risken som hög och konstruerar den både 
som medicinsk - köttets dåliga kvalitet kan påverka folkhälsan – och 
ekonomisk - den dåliga kvaliteten kan påverka producenterna. 
Köttkooperationen ser risken som ekonomisk och oroar sig för 
inkomstbortfall om risken erkänns för allmänheten vilket kan förklara 
att de inåt lägger pengar på forskning om problemet men utåt förnekar 
risken. 
 
Kapitel sex handlar om hur den svenska lantbrukskonsulenten, 
Anders Larsson, på nittonhundraåttiotalet fick igång en debatt om att 
mjölkkor blev sjuka när de utfordrades med kadavermjöl och hur han 
nästan ensam lyckades få till stånd ett förbud som, när BSE sju år 
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senare svepte genom Europa med full kraft, satte svenskt lantbruk i en 
fördelaktig position. Anders Larsson var personligen betydelsefull för 
det svenska förbudet mot utfodring med kadavermjöl och är intressant 
som dissident eftersom han finns i etablissemanget och har ett eget 
nätverk. Han har stöd av lokala bönder i Uppsala län där han arbetar, 
av sina närmaste chefer och så småningom av media. Detta skiljer 
honom delvis från Niels-Henrik Hansen som visserligen hade stort 
stöd i media men inget hos sina chefer och nästan inget hos sina 
forskarkolleger. 

Motstridiga ”sanningar” stod också mot varandra om huruvida 
upphettningen av kadavren så att säga ”tog bort det onda” och renade 
den skämda råvaran. Synen på djur som en luddig entitet där 
gränserna är oklara mellan individerna och där kroppskomponenter 
kan bytas ut och användas till något annat när döda och ruttnande 
kroppar genom upphettning renas till nyttigt foder kan analyseras ur 
ett TS-perspektiv. Transformationskedjan där ”korna” omvandlas från 
mjölkproducenter till sjuka djur som sedan blir stinkande lik och slutar 
som högproteinfoder blir ett redskap för att få in levande varelser i ett 
högteknologiskt avindividualiserat produktionssystem där kostnader 
för kadaverhantering ska balanseras av foderintäkter. 

I kadaverfallet ser vi hur de olika lägren kämpar om fördelningen 
av risker i Becks anda. Och över alltsammans finns mediasfären som 
kommunicerar och synliggör riskerna. Risksamhället blir tydligt i 
skärningspunkten mellan bondekooperationens försök att lägga 
riskerna på kreatursbönder och konsumenter, och den stridbare 
husdjurskonsulenten som vill lägga ansvaret på producenterna bland 
annat genom att kräva innehållsdeklaration och genomlysning av 
kadaverhanteringen.   

Undersökt efter Tacke konstruerar AL två risker: 1) En 
veterinärmedicinsk risk där korna blir sjuka när forskarna visar att 
farliga ämnen kan bli kvar i fodret, 2) och en risk konstruerad runt en 
tabubelagd handling där korna blir sjuka när de tvingas bli kannibaler. 
Han bedömer riskerna som höga och hans viktigaste krisrelaterade 
aktivitet är informationssamling och upplysning. Lantbruks-
kooperationen ser risken, i det fall den finns, som veterinärmedicinsk: 
fodret kan vara infekterat men blir rent med sterilisering. Risken 
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bedöms som låg och kooperationen hanterar risken genom att försöka 
förneka den genom mörkläggning. 
 
 
2. Slutdiskussion 
 
Berättelserna i sig själv 
Jag har lyft fram fyra berättelser som alla representerar en egen möjlig 
historisk verklighet eller ”sanning”. Dessa berättelser har var och en 
något specifikt värdefullt att säga och är rekonstruktioner av möjliga 
historiska skeenden. Jag har berättat om en bakteriekulturs 
metamorfoser vid kommersialiseringen av ett forskningsresultat och vi 
har upplevt dramatiken i Gaiostriden när en hälsosam produkt plötsligt 
blir farlig och tas från marknaden. Avhandlingen fullbordas med två 
berättelser om dissidenter som förföljts och trakasserats för att ha 
hävdat obekväma ”sanningar” om danska grisar respektive svenskt 
djurfoder. Dessa berättelser är viktiga i sig och det är angeläget att 
utifrån de dokument och personliga minnesbilder som finns kvar lyfta 
fram och återge historierna.  
 
Berättelserna som metaberättelse 
Vi kan också föra samman berättelserna i fallstudierna till olika 
metaberättelser och hitta ny kunskap när vi ser dem tillsammans. När 
vi lyfter fram berättelserna och sätter dem i ett nytt sammanhang så 
tonar flera teman fram och blir tydliga: 
 
1. En metaberättelse om forskning och kunskapsproduktion. 
Forskningens roll för utvecklingen av livsmedelsprodukter är 
uppenbar på mejeriområdet. I TS-samhället är det forskarna med sina 
verktyg och teorier som med hjälp av data och biologi skapar nya 
hybrider.  

Vi ser också hur, särskilt i de två första berättelserna, nätverkens 
betydelse träder fram. Hur nätverksanalys kan vara ett redskap för att 
förstå det sena nittonhundratalets högteknologiska utveckling inom 
livsmedelssektorn som historier om hur vetenskapliga påståenden - 
eller ”sanningar” – omvandlas och förvandlas. Med Latours hjälp 



 265

beskriver vi livsmedelssektorn i termer av högteknologi, 
konkurrerande sanningar, hybridnätverk och allianser. Och när 
tekniken skenar och vetenskapen inte bara bringar goda ting utan 
också skapar faror och hot hjälper oss Latours antropologiska sätt att 
analysera vetenskapen att förstå mekanismerna bakom de olika 
händelseförloppen. Vi kan se att det starkaste nätverket ”vinner” 
kampen om sanningen – det starkaste nätverket definierat som 
förmåga att knyta till sig allierade. Vi kan också se hur sanningen är 
beroende av vilken utkikspunkt vi har, med Donna Haraways ord är 
den ”situated” eller kontextberoende. Att Gaiofilen var bra för magen 
var sant i Danmark medan det var lika sant i Sverige att produkten 
kunde vara en farlig spridare av antibiotikaresistens. 

 
2. En berättelse om riskkonstruktion. Fallstudierna är i sig själva 
konkreta exempel på hur risksamhället inom sig skapar risker och hur 
livsmedelsrisker och livsmedelslarm kan kopplas till de senaste femtio 
årens industriella produktionsformer. Hur tillväxten i kunskap inte 
löser risker utan ackumulerar dem i form av ständigt fler rapporter och 
vetenskapliga kontroverser. Hur möjligheten att sätta sig in i 
problemen för en oskolad myndighet blir allt mindre. Hade svenska 
myndigheter innan kadaverskandalen bröt ut i december 1985 någon 
möjlighet att stå emot bondelobbyn som tillsammans förhandlade fram 
den svenska jordbrukspolitiken? Hela systemet vilade på den för tiden 
och för det speciella nätverket definierade ”sanningen” om storskalig 
industriell rundgång från kadaver till foder. När den ensamme 
lantbrukskonsulenten AL förde fram en avvikande mening om 
verkligheten förblev han relativt isolerad fram till att han fick media 
och deras resurser i opinionsbildning som en kraftfull allierad. När 
chefen för Slagteriernes Forskningsinstitut drev en alternativ 
”sanning” om risk blev han utfryst i den danska forskareliten även om 
det i det globala forskarsamhället fanns en samstämmighet med hans 
riskkonstruktion. 
 
3. En berättelse om gränsöverskridningar. Ett TS-perspektiv lyfter 
fram dimensionerna gränsöverskridning och räckvidd. Vi har 
gränsöverskridande i produkter - bioteknik och functional foods - men 
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också i allianspartners. Vi kan se hur nätverkskedjan i min första 
fallstudie innehåller allt från bakterier till multinationella 
livsmedelsföretag som sträcker sig över geografiska, kroppsliga och 
sociala gränser. Kopplat till detta är den möjliga räckvidden: hur ett 
forskarnätverk kan sträcka sig runt hela världen som i min fallstudie 
om forskningsföretaget Probi. I studien blir en livsmedelsprodukt med 
hälsoeffekt såld på den kommersiella marknaden av det lokala 
mejeriet Skånemejerier som så småningom allierar sig med 
multinationella Danone som är världens största mejeriföretag. Om 
Danone börjar använda Probis bakteriekulturer kommersiellt i stället 
för att bara ligga på rättigheterna så har kraften hos Probibakterierna 
vunnit över konkurrerande kulturer framtagna av Danone.  

Min andra fallstudie som skildrar kampen om vad som är 
vetenskapligt sant visar även den hur små lokala aktörer genom 
uppkoppling i nätverken kan få en global räckvidd. Men också det 
motsatta förhållandet hur lokala idéer kan påverka ett nätverk och få 
stora företag att modifiera sin verksamhet i ljuset av lokalt framtagna 
forskningsresultat. Probi ”vann” och Gaio drogs tillbaks i Sverige men 
översattes till en annan hälsoprodukt med samma namn men med nytt 
innehåll.853  

 
4. En berättelse om kroppen. Fallstudierna kan allesammans läsas som 
berättelser om kroppen. Grisarna och korna i temablock två blir sjuka 
när deras kroppar behandlas som insatsvaror i ett industriellt 
återvinningssystem. Probikapitlet beskriver en bakteriekultur som 
initialt är livräddare vid septisk infektion i nyopererade 
människokroppar och sedan blir förstärkare av tarmfunktion och 
immunförsvar i friska köpstarka medelklasskroppar. Med Haraways 
ord är den i laboratoriet ”upptäckta”, renodlade och patenterade 
bakteriekulturen en hybrid – ja en cyborg som inom sig bär nya 
möjligheter både goda och dåliga. Gaiostriden är ett praktiskt exempel 
på hur forskning i en god sak, probiotiska livsmedel, kan skapa farliga 
hälsorisker som här risken för antibiotikaresistens som gör allvarliga 
sjukdomar som lunginflammation och tbc svåra att bota.  
                                                 
853 Den produkt som då introducerades under namnet ”Gaio” finns inte kvar i de svenska butikerna. Vid en 
sökning på ”Gaio” gavs endast information att det fanns en träff men ingen nerladdningsbar text, (Arla.se, 
050929). 
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Fallstudierna är också exempel på kopplingen kropp, teknologi och 
risk. Genom att de berör livsmedelsområdet blir kopplingen till 
kroppen tydlig när livsmedelsfaror tas upp i kroppen genom födan och 
sprids via ämnesomsättningen. Kroppens betydelse kan med detta 
synsätt sägas öka när teknologin expanderar genom att bit för bit muta 
in alltfler kroppsliga element. Det finns en technoscience-vinkling i att 
göra kor till kannibaler. Ett gränsöverskridande från gräsätande 
idisslare till köttätande allätare där de gränser som ursprungligen satts 
i naturens utvecklingsprocesser plötsligt kan överskridas.  
 
Varför hybrider? 
Varför hybrider och aktanter? Vad är det för mening med så krångliga 
och delvis främmande redskap? Vad jag vill komma åt och som jag 
tycker technoscience är användbart för är just hur allianserna mellan 
nytt och gammalt, högteknologiska spjutspetsprodukter och 
lågkvalitativ massproduktion, natur och människa tillsammans formar 
det globala livsmedelsystemet där äldre uppdelningar av ”antingen 
eller” har förlorat sin giltighet. Och det är här hybriden som symbol 
för gränsöverskridande kommer in. Hybriden, som i detta fall är en 
cyborg, är en bild av ”både och” i stället för den logiska dualism som 
präglat tidigare vetenskapsteori. Motsatsernas kamp mellan tes och 
antites har bytts ut mot nätverk av hybrider av element både från 
”naturen” och ”kulturen”. Utvecklingen av technoscience studier ska 
ses som ett sätt att försöka ge en teoretisk förklaring till hur det 
moderna projektets gamla tudelning i natur och kultur sprängs sönder 
inifrån av postmodernitetens heterogena nätverk. För 
vetenskapsstudier innebär det ett helt nytt angreppssätt: Vi studerar 
forskarna ”in action” och låter kunskaperna förutsättningslöst 
ackumuleras under resans gång i stället för att som tidigare utgå från 
färdiga forskningsresultat genom att gå bakåt i tiden och försöka 
förklara hur de uppstod. Om vi tittar på historieämnet i stort finns det 
flera som skriver historia ”efter”. Både Nils Uddenberg och Leif 
Runefelt skriver förutsättningslös doktrinhistoria framåt.854 Och det är 
detta angreppssätt jag själv försöker använda mig av när jag i mina 
fallstudier studerar nätverkskedjor med bakterier, grisar och kadaver. 
                                                 
854 Uddenberg, 2003; Runefeldt, 2001. 
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Och kedjorna fortsätter att utvecklas efter mitt stoppdatum. Vad jag 
har gjort är helt enkelt att följa transformationerna under en viss 
bestämd tidsperiod. Det viktiga är inte att statiskt kategorisera vem 
som är vad utan att följa dynamiken i de olika omvandlingar som 
aktörer/aktanter genomgår i nätverken innan de blir naturaliserade 
som ”svarta lådor”.  
 
Om mekanismerna bakom riskkonstruktion i livsmedelssektorn 
Technoscience ställer frågor om naturen: Kan natur framställas på 
konstgjord väg, har den överhuvudtaget ett existensberättigande 
utanför mänskliga behov och hur långt kan gränserna tänjas? Modern 
svinuppfödning är ett exempel på ett av människan skapat artificiellt 
natursystem och med gentekniken har forskarna utvecklat förfinade 
redskap för att förskjuta vad som tidigare varit absoluta biologiska 
gränser. Även om jag tidigare argumenterat för att naturen delvis är en 
konstruktion och en del av mänskliga processer så menar jag att de 
finns gränser för hur långt biologiska mekanismer kan manipuleras. 
Kadaverkorna är ett exempel på hur människo- och djurkroppar 
blandas genom maten vi äter. Naturen agerar här som aktör i egen 
kraft när kornas ämnesomsättning sätter gränser för det möjliga. 
Riskerna blir en blandning av innanför och utanför, av kropp i form av 
biologiska begränsningar och samhälle i form av sociala förhållanden. 
 
När Haraway intresserar sig för vem och hur hybrider existerar så 
sätter hon fingret på hur den nya biotekniken hör samman med 
industriella produktionssystem. Biotekniken i livsmedelskedjorna, 
som beskrivits av Sarah Whatmore, utgör det slutliga förädlingsstadiet 
under det paradigm som dominerar jordbruket runt millennieskiftet 
och utgör den absoluta motpolen till traditionell, nischad och 
högkvalitativ livsmedelsproduktion. 

Det speciella med riskkonstruktion vid användning av 
högteknologiska produktionsmetoder på livsmedelsområdet är mötet 
eller konfrontationen mellan den av människan skapade avancerade 
tekniken och de gränser som ”naturen” sätter genom kroppen. Länken 
teknik och människokropp är särskilt spännande när vi ser hur 
avancerad teknik som än använts för att framställa ett livsmedel så ska 
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det ändå ätas och upptas av våra kroppars ämnesomsättning. I detta 
finns något väldigt primitivt, i det att det inte går att komma från 
kroppen och dess begränsningar. I detta moras är skiljelinjen mellan 
det möjliga och det omöjliga oskarp och föränderlig. Ändå finns det 
hinder som inte går att flytta på. Korna blev sjuka och aborterade sina 
kalvar när de åt kadavermjöl trots att fodret hade renats genom kraftig 
upphettning. De struntade i om de saboterade ett effektivt 
produktionssystem där kadaverkostnad ställdes mot foderintäkt. 
Likaså uppförde sig inte de danska grisarna som lydiga insatsvaror i 
den danska fläskindustrin. De blev sjuka, deprimerade och deras 
muskler degenererade. I båda fallen gjorde kropparna uppror och 
omvandlades till tänkbara risker. Även om biotekniken ständigt töjer 
gränsen för det biologiskt möjliga så kommer en punkt där ”naturen 
slår tillbaka”. Och det är just denna möjlighet som gör studiet av 
livsmedel och risk speciell och som skiljer den från riskanalys på 
andra områden.855 
 
Flera av fallstudierna utmanar synen på husdjur som industriella 
produktionsenheter som ska manipuleras för maximal produktivitet. 
NHH påtalar ”det kemiska landbrukets” risker för grisarna i form av 
muskelförändringar, antibiotikaresistens och sjukdomar och AL säger 
att kalvarna ska dia sina mammor när LRF byggt upp en stor 
mjölkpulverindustri för foder. Den kritik av storjordbrukets former 
som framförts av NHH och AL knyter an till de jordbrukspolitiska 
strömningar som propagerar mot macdonaldiseringen av 
livsmedelskonsumtionen, genmodifierade matvaror och ett 
globaliserat storskaligt intensivt jordbruk och för ett lantbrukarideal av 
traditionella och mot djur och land varsamma produktionsmetoder.856 
Från vänster har vi den franska lantbrukarrörelsen under ledning av 
José Bové, som blev internationellt känd efter ett attentat mot ett 
lokalt McDonald’s, och från höger den värdekonservativa 
amerikanska rörelse som har kallats ”the new agrarianism” och som 

                                                 
855 Därmed inte sagt att kroppen är oviktig vid andra riskkonstruktioner. Vid analys av kärnkraftsrisker till 
exempel tas strålningen upp av våra kroppar.  
856 Tack till min handledare professor Ulf Jonsson som påpekat hur höger och vänster inom jordbrukarrörelsen 
närmar sig samma ideal från motsatta politiska utgångspunkter. 
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propagerar för farmaridealet som ledstjärna för jordbruks- och 
familjefrågor.857 
 
Slutord om Latour och relativismen  
Det finns en risk att avhandlingen kan tolkas som essentialistisk, det 
vill säga att jag skulle utgå ifrån att det finns en absolut sanning, att 
jag skriver utifrån premissen ”jag vet vad som är rätt” och inte alls 
nöjer mig med att luta mig tillbaka och beskriva hur nätverken 
omvandlas. Min tolkning av Latour är dock att även om den 
vetenskapliga ”sanningen” avgörs av nätverkens styrka så kan han inte 
kallas för relativist. När den svarta lådan väl har etablerats så avgör 
naturen vad som är vetenskapligt sant, menar Latour, vilket skiljer 
honom från andra TS-forskare som Michel Callon. Skillnaden mellan 
de båda är att för Latour stängs den svarta lådan när ett påstående 
blivit allmänt accepterat som vetenskaplig sanning medan Callon vill 
öppna alla svarta lådor och därigenom ser alla sanningar som relativa. 
Liksom Latour hamnar jag någonstans mittemellan essentialism och 
relativism när jag betraktar den naturvetenskapliga 
forskningsprocessen.  

För en historiker är det mindre kontroversiellt än för en 
naturvetare att vetenskapliga sanningar är kontextberoende provisorier 
eftersom forskarna etablerar en ”sanning” om en historisk verklighet 
grundad på de bäst underbyggda påståendena. Möjligen skulle 
”historien” kunna liknas vid en liknande helig ko som ”naturen” för 
naturvetenskaperna. Översatt till konflikten mellan Latour och Callon 
skulle då en historisk etablerad sanning enligt Latour avgöras av 
”historien” när den blivit allmänt accepterad medan Callon ständigt 
skulle ifrågasätta de olika historiska sanningarna. Resonemanget 
haltar dock eftersom ”naturen” åtminstone delvis kan rekonstrueras i 
ett laboratorium vilket knappas kan sägas om historien.  
  
Omsatt på fallstudierna så framstår den vetenskapliga 
kunskapsproduktionen som ytterst kontextberoende samtidigt som det 
kan existera en underliggande absolut ”sanning”. Tar vi till exempel 
striden om Gaiofilen så definierades den som nyttig i Danmark och en 
                                                 
857 För vänsterperspektivet se: Bové & Dufour, 2001, och för högerperspektivet se: Freyfogle, 2001. 
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misstänkt hälsorisk i Sverige. Att i detta fall hänvisa till naturen 
förefaller meningslöst. Här har vi ”sanningen” som lägesberoende och 
relativ. Men med Latours sätt att se kan en absolut biologisk 
”sanning” ändå ligga i det vetenskapliga materialet. I Gaios fall skulle 
man kunna hävda att det samlade vetenskapliga materialet visar att 
forskare i många länder anser att E. faecium kan vara en spridare av 
antibiotikaresistens och därför olämplig som livsmedel och en 
misstänkt hälsofara. Men för att påståendet att just denna 
bakteriekultur är hälsovådlig ska kunna accepteras som en svart låda 
måste det bli allmänt accepterat.  

Här kommer vi tillbaka till resonemanget om vad som är en risk. 
Finns en risk oberoende av om den är socialt accepterad? Latour 
skulle svara ja, och jag håller med honom på denna punkt. Svenska 
konsumenter riskerade sin hälsa när de drack mjölk från kannibalkor 
på nittonhundraåttiotalet även om expertmajoriteten ansåg att det var 
riskfritt. När förbudet mot utfodring med kadavermjöl kom ansåg både 
politiker och bondekooperation att det endast var en etisk fråga. Men 
även om kadaverförbudet var ofrivilligt från kooperation och 
myndigheter så föregrep det utbrottet av BSE i Europa och därigenom 
blev den risk som svenska kor och konsumenter löpte under epidemin 
betydligt mindre. 

 
Kroppens begränsningar i mötet med högteknologi på 
livsmedelsområdet illustreras av de kadaverätande korna. Naturen slog 
tillbaka när korna vägrade underordna sig det nya kostnadseffektiva 
produktionssystemet och blev sjuka i stället för att producera mera 
mjölk. Här fungerade naturen som ”the ultimate referee” och dömde ut 
det nya fodret som kooperationens experter utformat. 
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Summary and concluding remarks 
Översättning: Mikael Engström 
 
 
1. Summary  
 
So what are the essentials of my dissertation? The main thing I have 
done is to put knowledge production, the forming of networks and the 
risk construction linked to it into a context. Chapter one established 
the aim of the dissertation: to examine the mechanisms at work when 
networks are formed and risk constructions made as bodies encounter 
frontline technology within the food trade. The line of questioning 
was operationalised to a study of how food production technology is 
applied to nourishment for humans and animals.  
 
Chapter two presented a survey and presentation of the concept of 
technoscience, TS.  The concept ties my dissertation together, partly 
through method, when in the case studies I make use of Actor-
Network theory which makes it possible to study even non-human 
creatures as acting subjects within their own networks, and partly 
through the objects of study, which are all part of the phenomenon TS. 
TS is the link uniting the escalating technology of risk society, 
rebellious nature and the insidious threats of substances absorbed 
straight into the metabolism of our bodies through the food that we 
eat. TS describes a society where a meat-eating cow, a pig suffering 
from atrophied muscles or bacteria cultures resistant to antibiotics 
may appear like the great beast Leviathan, which Latour equates with 
modernity. Technoscience is most closely associated with science 
studies, even if active researchers may include philosophers, 
sociologists, historians, information experts or geographers. The field 
of science studies is wide ranging and has many angles, of which 
Sociology of Scientific Knowledge, SSK, is one and Actor-Network 
Theory, ANT, is another. The field of science studies has only had 
limited impact on the Swedish scientific community. I have attempted 
a comprehensive survey of the theory in order to create tools for my 
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own analysis but also in the hope that others who study risk in 
connection with the food trade will find useful starting points.  

The four case studies which follow are all concrete manifestations 
of technoscience. They are the study of the research company Probi 
(Chapter three), the section about the Gaio controversy and the 
creation of scientific facts (Chapter four), the case of Niels-Henrik 
Hansen who was sued for defamation of the Danish pig (Chapter 
five) and finally the scandal of the meat-eating cows (Chapter six). 
The empirical chapters are divided into two thematic sections, of 
which the first is focused on network formation and the second on risk 
construction. 
 
Section 1 
In the first case study in chapter three we learned a lot about how 
knowledge-based networks can function as I followed a bacteria 
culture from the lab up until the consolidation of the research 
company, Probi, which the bacteria had allied itself with. As the 
network was being created, the first ally of the scientists was the 
university with its resources, staff and academic reputation, as well as 
various science councils for financing. I then showed how the 
scientists broaden and strengthen their networks by establishing 
connections with allies such as companies, authorities and other 
collaborators. 

The outcome when commercialising research findings is not 
predetermined. We have seen how the product is transformed from 
newly identified bacteria in the lab to a medicinal product and then 
into a trademarked food product which is then diversified into several 
other products and finally opens up the transformation chain for 
possible new medicinal products. Whether the end product is a food 
product, a medicine or something else, or if the market launch goes 
down the drain entirely, is determined by the interaction within the 
network and the power relations between the various allies. 

Issues of power have great importance for the outcome of the 
evolutionary process where the strongest network stands as the 
winner. Latour holds that the success of a network is determined by 
the ability to act over distances, to extend the network over various 
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spatial borders. Probi has extensive international contacts with other 
scientists. In this “internal” sense, the network has been successful. 
The “truths” of Probi scientists are influencing more of the allied 
scientists while they, during the period that I have studied them, have 
failed to form strong “external” commercial networks over distances 
beyond the national borders.  
 
Network processes are also essential for the understanding of the 
knowledge development when a scientific finding is established as a 
scientific “truth”. In chapter four I claim that the strength of the 
network is essential for the determination of which “truth” will 
become the established one. I start with the so called Gaio controversy 
of 1996, where two competing scientist networks, with backing from 
two different dairy companies, made two contradictory claims about a 
certain kind of bacteria, Enterococcus faecium. In one camp the 
bacteria are defined as being healthy, while the other one suspects that 
they are downright dangerous. Latour uses the concept network chains 
for when a claim is being transformed. In the study we may observe 
how E. faecium is transformed from being something healthy into a 
possible resistance disseminator, to eventually be coded as a definite 
conveyor of resistance with the ability to contaminate many different 
kinds of bacteria. 

The Gaio controversy may also be analyzed from a risk 
perspective, where the global threat is formed by the serious medical 
consequences that an increased resistance to antibiotics in humans 
may lead to.  
 
Section 2 
The other half of the empirical part of the dissertation concerns risk 
construction in the food trade from a dissident perspective. The TS 
viewpoint is complemented by a short overview of Beck’s theory 
about the risk society, in order to explain how research creates risks 
rather than removing them. 

In chapter five I describe how the head of “Slagteriernes 
forskningsinstitut” (The Butchery Research Institute) in Roskilde, 
Denmark, was forced to leave his post, and was eventually charged 
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and convicted for criticizing the quality of Danish pork. Niels-Henrik 
Hansen (NHH) and his wife Dorthe (DH), employed as a 
microbiologist, both resigned and left jobs that they had held for 
twenty years when the board of the institute wanted to interfere with 
the research being conducted. After their resignations, they 
contributed to the anthology “Mad er ikke bare mad” (Food is not just 
food), where they popularised their research and criticised chemical 
agriculture with its massive efforts with artificial fertilizers, pesticides, 
artificial fodder and antibiotics, which in their opinion made for sick 
animals and bad eating habits. After a vicious debate, NHH was sued 
by the Danish meat-butcher’s cooperation for defamation. 

NHH and DH challenged the structure of Danish large scale 
farming in the 1970s. Back then, the official line of the butcher’s 
cooperation was that the pigs were healthy and that Danish pork-meat 
was well up to par in international comparisons, and also that if there 
were any problems they were of long standing and applied to all 
producers of pork-meat. Externally at least, the quality of the meat 
was not considered a risk – internally, however, the cooperation 
financed research about the problems that was classified. Now, thirty 
years later, the tide has turned. On the websites of the butcher’s 
cooperation and the authorities involved there is information about 
just those diseases that NHH warned about, such as resistance to 
antibiotics, Salmonella, Yersinia and fodder poison. At the same time, 
the message is that there is no danger because the risk has been 
acknowledged and forceful measures have been implemented. The 
court documents show that NHH lost the battle for “truth”, but in the 
long run NHH’s demands for active measures were transferred to 
those experts of the meat cooperation who had previously denied the 
need for such actions. 

The court documents clearly show that the definition of what 
constituted a “risk” in the production of pork meat varied greatly in 
Denmark in the 1970s. In an analysis according to the Tacke matrix, 
the Hansen couple found the risk to be high and construed it both as 
medical – the poor quality of the meat may affect public health – and 
economical – the poor quality may affect the producers. The meat 
cooperation saw the risk as an economical one, and worried about 
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reduced income if the risk became known to the public, which may 
serve to explain why they made internal contributions to research but 
denied the risk in external contacts. 
 
Chapter six tells of how the Swedish “lantbrukskonsulent” (county 
agricultural consultant), Anders Larsson, started a debate in the 1980s 
about how milk cows got sick when being fed carcass meal and how 
he almost single-handedly managed to bring about a prohibition 
which, when BSE swept through Europe seven years later in full 
force, placed Swedish farming in an advantageous position. Anders 
Larsson had great personal importance for the Swedish ban on feeding 
with carcass meal and is an interesting kind of dissident, since he is a 
part of the establishment and has his own network. He had the support 
of local farmers in the county of Uppsala where he works, of his 
immediate superiors and eventually of the media. This separates him 
to some extent from Niels-Henrik Hansen who certainly had some 
support from the media but none from his superiors and almost none 
from his fellow scientists.  

Contradictory “truths” were also juxtaposed concerning whether 
or not the heating of the carcasses was enough to “remove the evil”, so 
to speak, and purify the tainted product. The view of animals as fuzzy 
entities where the borderlines between individuals are uncertain and 
where body parts may be exchanged and used for something else 
when dead and rotting bodies are purified into healthy fodder through 
heating processes, may be analyzed from a TS-perspective. The chain 
of transformation where the “cows” are turned from milk producers to 
sick animals that then become stinking corpses and end up as high 
protein fodder becomes a tool for moving living creatures into a high-
tech de-individualized production system where the costs for carcass 
handling are to be offset by income from fodder.  

In the case of the carcasses we see how the various camps fight 
over risk distribution in the spirit of Beck. And above this struggle 
there is the media world that communicates the risks and makes them 
observable. Risk society becomes apparent at the point of intersection 
between the farming cooperation’s attempts to transfer the risks to 
cattle farmers and consumers, and the controversial domestic animals 
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consultant who wishes to place the responsibility with the producers, 
in part by demanding declarations of contents and surveys of carcass 
management. 

Examined according to Tacke, AL construes two risks: 1) a risk of 
veterinary medicine where the cows get sick when the scientists show 
that dangerous substances may remain in the fodder, 2) and a risk 
construed around a taboo act, where the cows get sick when they are 
forced to become cannibals. He deems the risks to be great and his 
most important crisis related activities are the gathering and spreading 
of information. The farming cooperation considers the risk, where it 
exists, as one of veterinary medicine: the fodder may be infected but 
will become cleansed by the sterilization processes. The risk is 
deemed to be low and the cooperation handles the risk by trying to 
deny it and by covering it up. 

 
 

2. Final remarks 
 
The stories themselves 
I have presented four stories, each of which represents its own 
possible historical reality or “truth”. These stories each have 
something of particular value to convey and are reconstructions of 
possible historical events. I have described the metamorphosis of a 
bacteria culture in the commercialization of a scientific discovery and 
we have seen the drama of the Gaio controversy, where a healthy 
product is suddenly deemed to be dangerous and recalled from the 
market. The dissertation is completed by two stories about dissidents 
who have been persecuted and harassed for stating unwelcome 
“truths” about Danish pigs and Swedish animal fodder respectively. 
These four studies are of great importance in themselves and it is 
essential to use the remaining documents and memories to present and 
retell those stories.  
 
The stories as meta-narratives 
We may also bring the stories of the case studies together to form 
various meta-narratives and find new knowledge by studying them 
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side by side. As we present the stories and see them in a new context 
several themes appear and become evident: 
 
1. A meta-narrative about research and knowledge production. The 
influence of research on the development of food products is obvious 
in the dairy trade. In the TS society it is the researchers with their 
tools and theories who, aided by data and biology, create new hybrids. 

We can also observe how, particularly in the first two stories, the 
importance of networks becomes apparent. How network analysis can 
be a tool for understanding the high-tech development of the food 
industry in the late 20th century as stories of how scientific claims – or 
“truths” – are reconstituted and transformed. Aided by Latour we 
describe the food industry in terms of high technology, competing 
truths, hybrid networks and alliances. And when technology escalates 
and science not only brings good things but also creates danger and 
threats, Latour’s anthropological way of analyzing science helps us 
understand the mechanisms behind the various events. We are able to 
observe that the strongest network “wins” the battle for truth – the 
strongest network is defined by its ability to attract allies. We are also 
able to observe how truth is dependent on our own viewpoint, in 
Donna Haraway’s word it is “situated” or context dependent. That the 
Gaio sour milk was healthy for the stomach was true in Denmark 
while it was just as true in Sweden that the product could be a 
dangerous disseminator of resistance to antibiotics. 

 
2. A story about risk construction. These four case studies are 
themselves concrete examples of how the risk society creates risks 
within itself and how food-related risks and food-related warnings 
may be linked to the methods of industrial production of the last fifty 
years. How the increase of knowledge does not resolve risks but 
accumulates them in the shape of increasing numbers of reports and 
scientific controversies. How the possibility for untrained 
representatives of the authorities to gain an understanding of the 
problems is decreasing. Did Swedish authorities have any possibility, 
prior to the reports of the carcass scandal in December of 1985, to 
resist the farmer lobby that was negotiating the Swedish agricultural 
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policy? The entire system was based on the “truth”, specific for that 
time and that particular network, about large scale industrial recycling 
from carcasses to fodder. When the lone agricultural consultant AL 
presented a dissenting view he remained relatively isolated until he 
gained the media and their powers of influence on opinions as his 
powerful allies. When the head of “Slagteriernes forskningsinstitut” 
presented an alternative “truth” about risk he was shut out by the 
Danish scientist elite, even though the global scientific community 
showed agreement with his risk constructions. 
 
3. A story about transgressing borders. The TS viewpoint highlights 
the elements border transgression and reach. We find transgression in 
products – biotechnology and functional foods – but also in alliance 
partners. We may observe how the chain network in my first case 
study contains everything from bacteria to multi-national food 
companies that reach over geographical, corporeal and social borders. 
Linked to this is the possibility for reach: how a research network can 
reach all over the world as in my case study of the research company 
Probi. In the study a food product with healthy effects is sold on the 
commercial market by the local dairy company “Skånemejerier” 
which eventually allies itself with the multi-national Danone, which is 
the world’s largest dairy company. If Danone starts using Probi’s 
bacteria culture commercially rather than just holding on to the legal 
rights, then the power of Probi bacteria has won over competing 
cultures produced by Danone. 

My second case study, which shows the struggle over what is to 
be considered scientifically true, also shows how minor local actors, 
by latching on to networks, may obtain global reach. But it also shows 
the opposite relationship in the way that local ideas may affect a 
network and make great companies modify their business in the light 
of locally produced research results. Probi “won” and Gaio was 
withdrawn in Sweden, but was translated into another health product 
with the same name but with new contents858. 

 

                                                 
858 The product that was then sold under the name “Gaio” is no longer available in Swedish stores. A web-search 
for “Gaio” just registered a hit, but no downloadable information, (Arla.se, 050929). 
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4. A story about the body. The case studies may all be read as 
narratives about the body. The pigs and cows of Section 2 got sick 
when their bodies were used as supply goods in an industrial recycling 
system. The Probi chapter describes a bacteria culture that is initially a 
life saver during septic infections in human bodies that have recently 
undergone surgery and then becomes an enhancer of the bowel 
activity and the immune defence of healthy and wealthy middle class 
bodies. In Haraway’s words the bacteria culture, “discovered” in the 
laboratory, purified and patented, is a hybrid – even a cyborg, carrying 
within itself new possibilities both good and bad. The Gaio 
controversy is a useful example of how research in a good cause, 
probiotic food products, may create dangerous health risks, as in this 
case the risk for resistance to antibiotics which makes serious diseases 
like pneumonia and TBC difficult to cure. 

The case studies are also examples of the links between body, 
technology and risk. Because they deal with the food product trade, 
the link to the body becomes obvious as dangerous food products are 
absorbed into the body through the food and is spread through the 
metabolism. From this viewpoint, the importance of the body may be 
said to increase as technology expands to include more parts of the 
body. There is a technoscience angle in making cows into cannibals. 
A transgression from grass-eating ruminant to meat-eating omnivore, 
where the original limits of nature’s evolutionary processes can 
suddenly be transgressed. 

  
Why hybrids? 
Why hybrids and actants? What is the use of such complicated and to 
some extent unfamiliar tools? What I wish to get at, and what I think 
technoscience is useful for is precisely how the alliances between the 
new and the old, high-tech frontline products and reduced quality 
mass production, nature and humans together form the global food 
production system where older divisions into “either or” have lost 
their validity. And it is there that the hybrid as a symbol of 
transgression comes in. The hybrid, in this case a cyborg, is an image 
of “both and” rather than the logical dualism that has influenced 
earlier science theory. The struggle of opposites between thesis and 
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antithesis has been replaced by networks of hybrids of elements from 
both “nature” and “culture”. The development of technoscience 
studies is to be seen as an attempt to provide a theoretical explanation 
to how the modern project’s old division into nature and culture is 
blown apart from within by the heterogeneous network of 
postmodernity. For science studies this entails an entirely new line of 
approach: We study scientists “in action” and allow knowledge to 
accumulate without prejudice as we go along instead of using the old 
way of starting with finished research findings by going back in time 
and trying to explain how they came about. If we take a 
comprehensive look at the subject of history, there are many who 
write history “after the fact”. Both Nils Uddenberg and Leif Runefeldt 
write unprejudiced doctrinal history forward859. And it is this line of 
approach that I myself try to make use of when including chain 
networks with bacteria, pigs and carcasses in my case studies. And the 
chains will continue to develop after my cut-off date. I have simply 
studied the transformations during a specific period of time. The 
important thing is not to statically categorize who is what but to 
follow the dynamics of the various transformations that actors/actants 
undergo in the networks before they are naturalised as “black boxes”. 
 
About the mechanisms behind risk construction in the food trade 
Technoscience asks questions about nature: Is it possible to create 
nature artificially, has it any right to exist at all outside of human 
needs and how far can the limits be extended? Modern breeding of 
swine is one example of a man-made artificial natural system and with 
genetic engineering researchers have developed finely honed tools for 
displacing what was previously seen as absolute biological limits. 
Even if I have previously argued that nature is to some extent a 
construct and a part of human processes, I hold that there are limits to 
how far biological mechanisms may be manipulated. The carcass 
cows show an example of how human and animal bodies are mixed 
through the food that we eat. Nature is then an actor in its own right, 
as the metabolism of the cows delimits what is possible. The risks 

                                                 
859 Uddenberg, 2003; Runefeldt, 2001. 
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become a mix of inside and outside, i.e. of body in the form of 
biological limitations and society in the form of social conditions. 
 
When Haraway takes an interest in for whom and how hybrids exist 
she pinpoints the connection between the new biotechnology and 
industrial production systems. The biotechnology in food chains, 
which has been described by Sarah Whatmore among others, forms 
the final stage of refinement under the paradigm that dominates 
agriculture at the turn of the millennium and constitutes the absolute 
opposite of traditional, specialised and high-quality food production. 

The thing that sets risk construction in the use of high-tech 
production methods in the food trade apart from other areas is the 
meeting or confrontation between the man-made advanced technology 
and the limits determined by “nature” through the body. The linking 
of technology and the human body becomes particularly exciting as 
we notice that no matter how advanced the technology that has been 
used to produce a food product, it is still there to be eaten and 
absorbed by the metabolism of our bodies. There is something 
primitive in this, there is no escaping the body and its limitations. In 
this area of uncertainty the dividing line between the possible and the 
impossible is fuzzy and changing. Still there are obstacles that cannot 
be removed. The cows became sick and rejected their unborn calves as 
they ate carcass meal even though the fodder had been purified by 
heating. They did not care that they ruined an effective production 
system where carcass costs were offset by fodder income. Likewise, 
the pigs in Denmark did not behave like docile supply goods in the 
Danish pork industry. They became sick, depressed and their muscles 
atrophied. In both cases the bodies rebelled and were transformed into 
possible risks. Even if biotechnology is always extending the limit of 
what is biologically possible there comes a point where nature “strikes 
back”. And it is precisely this possibility that makes the study of food 
products and risk so unique and separates it from risk analysis in other 
areas860.  
 

                                                 
860 This is not to say that the body is not important in other kinds of risk construction. In the analysis of risks 
with nuclear power, for instance, the radiation is absorbed by our bodies. 
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Several of the case studies challenge the view of domestic animals as 
industrial production units that must be manipulated in order to 
maximize productivity. NHH points out the risks of “chemical 
agriculture” for the pigs in the form of muscular changes, resistance to 
antibiotics and disease and AL says that calves should drink their 
mothers’ milk while LRF (the Swedish farmer’s cooperation) has 
constructed a major milk powder industry for fodder. The critique of 
the methods of large-scale farming that that has been presented by 
NHH and AL connects to those currents in agricultural politics that 
argue against the mcdonaldization of food consumption, genetically 
modified food products and globalized large-scale intensive farming 
and for a farming ideal that is more traditional and production 
methods that handle the animals and the land gently861. From the left 
we have the French agricultural movement led by José Bové, who 
became internationally famous after an attack on a local McDonald’s 
restaurant, and from the right there is the value conservative American 
movement that has been called “the new agrarianism” and which 
argues for the farmer ideal as the guiding light for agriculture and 
family issues862. 
 
Final comments about Latour and relativism. 
There is a risk that this dissertation may be considered essentialist, i.e. 
that I appear to assume that there is an absolute truth, that I write 
according to a belief that “I know what is right” and will not be 
content to sit back and describe the transformation of the networks. 
My reading of Latour, however, is that even though scientific “truth” 
is determined by the strength of the networks, he cannot be called a 
relativist. Once the black box is established, nature determines what is 
scientifically true, according to Latour, which sets him apart from 
other TS scientists like Michel Callon. The difference between the two 
is that for Latour the black box is closed once a claim has become 
generally accepted as scientific truth, while Callon wants to open all 
black boxes and therefore considers all truths to be relative. Like 

                                                 
861 Thanks to my supervisor, Professor Ulf Jonsson, who has pointed out how the left and the right in agricultural 
politics are approaching the same ideals from opposite political poles. 
862 For the left wing viewpoint see: Bové and Dufour, 2001, and for the right wing view see: Freyfogle, 2001. 
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Latour I find myself somewhere in between essentialism and 
relativism when watching the research processes of natural science.  

For a historian it is less controversial than for a natural scientist 
that scientific truths are contextually dependent provisional solutions, 
since social scientists decide the “truth” about a historical reality 
based on the most well-founded claims. Possibly, “history” could be 
viewed as a sacred cow in the way that “nature” is for the natural 
sciences. Translated into the conflict between Latour and Callon, a 
historical, established truth would then be determined by “history” 
once it has been generally accepted, according to Latour, while Callon 
would always question the various historical truths. The argument is 
weak though, since “nature” can at least partly be reconstructed in a 
laboratory, something that can hardly be claimed for history. 
 
Transposed to the case studies, the scientific production of knowledge 
appears extremely context dependent while an underlying absolute 
“truth” may simultaneously exist. If we look at the Gaio sour milk, for 
instance, it was defined as healthy in Denmark and as a suspected 
health hazard in Sweden. To make references to nature in this case 
appears pointless. Here we see “truth” as context dependent and 
relative. But from Latour’s viewpoint an absolute biological “truth” 
may still be found in the scientific material. In the case of Gaio one 
could claim that all the scientific data seen together shows that 
researchers in many countries believe that E. faecium may be a 
disseminator of resistance to antibiotics and is therefore unsuitable for 
food products and a suspected health hazard. But in order for the 
claim that this particular bacteria culture endangers health to be 
accepted as a black box it must become generally accepted. 

Here we return to the discussion about what constitutes a risk. 
Does a risk exist independent of social acceptance? Latour would say 
yes, and I agree with him about this. Swedish consumers risked their 
health when they drank milk from cannibal cows in the 1980s even if 
the majority of experts believed that there was no risk. When the ban 
on feeding with carcass meal came, both the politicians and the 
farmer’s cooperation believed that it was only an ethical issue. But 
even if the ban on using carcasses was unwanted by the cooperation 



 285

and the authorities it pre-empted the outbreak of BSE in Europe and 
thereby the risk to Swedish cows and consumers during the epidemic 
was significantly reduced. 
 
The limitations set by the body in the encounter with advanced 
technology in the food trade can be illustrated by the example of the 
carcass-eating cows. Nature struck back when the cows refused to 
subordinate themselves to the new cost effective production system 
and became sick instead of producing more milk. In this case nature 
worked as “the ultimate referee” and disallowed the new fodder 
created by the cooperation experts.                
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Ordförklaringar 
 
Agro-food nätverk 
Agro-food nätverk har tidigare använts för att redogöra för 
förädlingsprocessen för olika slags livsmedel. Ett känt exempel är 
potatiskedjan som beskrivits av Sarah Whatmore som senare har kritiserat 
sådana kedjor för att maten blir en opersonlig slutprodukt i en 
förädlingskedja i stället för en drivande aktant i egen kraft. FitzSimmons 
och Goodman ser agro-food nätverk som platsen där människa och natur 
blandas i ämnesomsättningen. 
 
Aktant och hybrid 
”Aktanter” definieras som en hybrid av mänskliga och ickemänskliga 
element som uppstår genom översättning i ANT-nätverken medan ”hybrid” 
är en bredare kategori med många blandningsmöjligheter: blandningen kan 
vara natur – kultur, levande organism – maskin eller människa – djur. 
Latour använder begreppet ”aktant” för att understryka att aktörer kan vara 
både mänskliga och icke-mänskliga. Själva ordet har Latour lånat från den 
franske litteratur- och språkforskaren A J Greimas. Hybrid är en bredare 
kategori som beskriver blandningen som är både natur och kultur eller 
levande organism och maskin eller människa och djur. 
Blandningsmöjligheterna är många. 
 
Aktörnätverksteori ANT 
ANT formulerades på 1980-talet av Michel Callon, Bruno Latour och John 
Law. Inom ANT fungerar inte vetenskap, teknologi och samhälle som 
separata sfärer eftersom dessa består av nätverk, sk ”actor-networks” som 
binder samman mänskliga och ickemänskliga aktörer. Även djur och andra 
levande organismer, idéer och döda ting kan vara aktörer i dessa nätverk. 
 
ANT and after  
Begrepp myntat av Pirjo Elovaara som syftar på yngre versioner av ANT 
som, enligt Elovaara, Undersöker andra rum än nätverken som tex vätskor 
och eld. I den formella uppställning Elovaara gör över skillnaderna mellan 
ANT och ANTa tycker jag att samliga kännetecken på ANTa kan passa in 
på ANT med två undantag nämligen att ANTa har en ”positionerad 
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berättare” i motsats till ANTs utomstående berättare och att den nya 
versionen tar itu saker i stället för att bygga ihop dem. 
 
Cyborg 
Hybrid mellan människa och maskin. Exempel på cyborger är människor 
som bär pacemaker eller proteser.  
 
Functional Foods 
Jag definierar ”Functional Foods”, eller mervärdesmat, som livsmedel med 
påvisad eller påstådd hälsoeffekt.  Functional foods brukar i de flesta 
förekommande definitioner inte omfatta genmodifierade ingredienser.  
 
SSK Sociology of Scientific Knowledge. 
Jag använder mig av Zammitos definition dvs: vetenskapssociologisk 
inriktning som ser forskningen som socialt konstruerad. Kallas också 
Edinburghskolan. Braun & Castree definierar SSK helt enkelt som science 
studies. 
 
Trials of strength 
Den process varigenom en aktant i ett latourskt nätverk förmår knyta och 
hålla fast allianspartners och därmed bli starkast.  
 
TS technoscience 
Företeelsen TS är en hybrid i sig mellan biologi och 
informationsvetenskap. Det vetenskapliga ämnesområdet, science studies, 
är tvärvetenskapligt och där återfinns vetenskapsteori, filosofi, historia och 
sociologi. Forskningen i technoscience TS är en delmängd av science 
studies. Latour använder TS för att angripa uppdelningen i vad som räknas 
som ”samhälle” respektive ”naturvetenskap” och han definierar begreppet 
som en beteckning för alla element som kan länkas till naturvetenskapen 
”oavsett hur smutsiga, oväntade eller främmande de kan se ut”. Sociologen 
Göran Sundqvist hävdar att begreppet införts i science studies för att 
beskriva hur vetenskap, teknik och organisation hänger ihop.  
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Bilaga 1. Nätverk och produkttransformering 
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Bilaga 2. Møllers och lundaforskarnas referenser. 

  

Tabell över Møllers referenser 

År Internationell 
Publ int. erk. 
Vetenskaplig 
tidskrift 

Varav Svensk Eller dansk 

1993 x   
1994 x   
1983 x   
1976 x   
1993 x   
1994 x   
1993 x   
1994 x   
1992 x   
1983 North Europe 

Dairy J (Rasic) 
  

1967 x   
1987 x x   
1987 x   
1991 x   
1994 x  x  
1988 x   
1993 x   
1994 x   
1992 x   
1990   x Dan Med Bull 

(Møller) 
1994 x   
1994 x   
1992 x   
1994 x   
Källa: Møller, Report on Enterococcus faecium in the cultured milk produkt 
GAIO, 950420.  
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Tabell över Molin/Ahrnés referenser (PM 2000) 
 

År Internationell 
Publ int. erk. 
Vetenskaplig 
tidskrift 

Varav Svensk Eller dansk 

1996 x  x 
2000 x  x 
2000 x  x 
1998  x bara delvis 

publicerad 
labbrapport 
(Ahrné) 

 

1998 x x  
1998 x  x 
1998 x  x 
1997 x  x 
1996  x Smittskydd  
1995 x   
1997 x   
1999 ASM News    
1993 x   
2000 x   
1992 x   
1995 x   
1998 x  x 
2000 x  x 
2000 x   
1998 Asm News   
1998 x   x 
1995 x   
1998 x   
1989 x   
1994 x   
1998 x    
1990 x   
1992 x   
1998 x x   
1996 x   
1999 x   
1998 x   
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1998 x x   
1998 x x   
1999 x x   
2000 x   
1999 x   
1998 x   
1999 x   
1993 x   
1999 x  x 
1999 x  x 
1997 x   
1996 x   
1997 x   
1998 x   
1999 x   
1998 x   
1998 x   
Källa: Molin & Ahrné, ”Referring to Enterococcus faecium in food”, 000912. 
 
Två av Møllers 24 referenser (8 %) är inte publicerade i en 
internationellt erkänd vetenskaplig tidskrift eller motsvarande: 
• Rasic, J.L., ”The role of dairy foods containing bifido- and 

acidophilus bacteria in nutrition and health.”, North European 
Dairy Journal, 1983, 4: 80-88. 

• Møller J.K., ”Monitoring antimicrobial drug resistance in hospital 
microorganisms.”, Danish Medical Bulletin, 1990, 37: 263-274. 

Fyra av lundaforskarnas 49 referenser (8 %) är inte publicerade i en 
internationellt erkänd vetenskaplig tidskrift eller motsvarande: 
• Ahrné, Siv, ”Överföring och överföringsfrekvenser av 

vancomycinresistensgener mellan stammar av Enterococcus 
faecium. Laboratorieprotokoll.”, Laboratoriet för livsmedelshygien, 
Avdelningen för livsmedelsteknologi, Lunds universitet, Lund 
1998. (Ingår delvis i Quednau et al 1998a, ”Antibiotic resistant 
strains of...”, och den publicerade delen är klassad som 
internationally erkänd vetenskaplig referens.) 

• Burman, Lars, ”Antibiotikaresistens och intag av ’hälsofil’ 
innehållande Enterococcus faecium – en aktuell diskussion”, 
Smittskydd, (1996), 4:34-35. 
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• Fox, J.L., ”Senators ponder antibiotic resistance problem.”, ASM 
News, 1999, 65:130-31. 

• Holzman, D., “Despite insights, antibiotic resistance raises serious 
concerns.”, ASM News, 64, 1998, 317-319. 

Det är viktigt att inte ta procentsatserna alltför allvarligt. 
Urvalsmetoden är grov; jag har klassificerat utifrån tidskriftstitel och i 
vissa fall artikeltitel. För att en referens ska räknas som 
”internationell” ska texten ha publicerats i en bok eller tidskrift med 
erkänd vetenskaplig status. Här finns en felmarginal då jag själv 
godtyckligt gjort denna bedömning eftersom undersökningen annars 
skulle svällt över alla breddar. Syftet var att undersöka hur pass väl 
Møller respektive lundaforskarna var förankrade i det internationella 
forskarsamhället och utifrån denna studie av deras referenser kan vi se 
att båda förefaller väl förankrade. 

Ett exempel på vilka val metoden ger upphov till är FEMS 
Microbiological Letters som av titeln att döma snarare är någon slags 
nyhetsbrev än en vetenskaplig tidskrift eller bokförlag med referee-
förfarande. Ändå räknar jag detta som en internationell vetenskaplig 
referens utifrån att titlarna är av vetenskaplig karaktär och att artiklar i 
FEMS återfinns både hos Møller och lundaforskarna. Genom att den 
åberopas av båda parter så ges den en viss legitimitet. Møller refererar 
till: Noble, W.C., Virani, Z. & Cree, R.G., ”Co-transfer of 
vancomycin and other resistance genes from Enterococcus faecalis 
NCTC 12201 to Staphylococcus aureus.”, FEMS Microbiological 
Letters, 1992, 93: 195-198. Lundaforskarna till: Hammerum, A.H., 
Jensen, L.B. & Aarestrup, F.M., ”Detection of SatA gene and 
transferability of virginiamycin resistance in Enterococcus faecium 
from food animals.”, FEMS Microbiological Letters, 1998, 168: 145-
151; Werner, G., Klare, I. & Witte, W., ”Arrangement of the vanA 
gene cluster in enterococci of different ecological origin.”, FEMS 
Microbiological Letters, 1997, 155: 55-61. 
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Bilaga 3. Metodprövning. 
 
För att pröva metodens tillförlitlighet har jag jämfört rangordningen 
från MEDLINE med resultaten från en annan databas: Science 
Citation Index-Expanded (SCI-E) från Institute for Scientific 
information (ISI), Libris är databasvärd och den finns också tillgänglig 
via biblioteket vid Stockholms universitet. Skillnader i antal träffar 
mellan databaserna MEDLINE och SCI-E kan förklaras av att SCI-E i 
praktiken täcker en kortare period (även om de skriver på infosidan att 
de täcker perioden 1973 ⇒ ). När jag kollar mina forskare (tex för 
Nord så finns det inga träffar specificerade förrän 1986 ”General 
search” medan MEDLINE har träffar från nov 1965). Antalet artiklar 
av forskaren som citeras går däremot tillbaka till 1973 – säger de 
själva men jag har hittat flera träffar från 1972. 

Själva täckningen i bredd verkar rätt jämförbar: MEDLINE täcker 
över 11 miljoner referenser ”dating back to the mid – 1960’s” med 
4000 biomedicinska tidskrifter i USA och 70 andra länder”. SCI-E 
täcker 5 700 ”major journals across 164 sicientific disciplines” 
(infosida ISI – isi.libris.kb.se/help, 010511). SCI-E spänner tydligen 
över flera vetenskapsområden.   
 
Vid sökning på SCI-E begränsas resultaten (liksom i MEDLINE) vid 
sökning på forskare av att träffar på tex ”jonasson j” kan röra sig om 
flera olika personer. Detta kan inte alltid vara lätt att avgöra om 
personerna publicerar inom ett så pass för den oinvigde likartat 
område som medicin. I SCI-E har detta inträffat flera gånger. 
Dessutom kan det ligga flera dolda sådana dubbelträffar som jag inte 
upptäckt. Säkert är att ”isaksson b”, ”jonasson j” och troligen ”fox jl” 
är exempel på sådana dubbelträffar. I de fall där artikelförfattaren inte 
är praktiserande forskare utan snarare vetenskapsjournalist anges inte 
lärosäte eller annan adress. Här gäller detta för ”holzman d”. Den enda 
informationen av värde blir här tvärtom – dvs man vet inte var 
personen verkar eller om han/hon är knuten till nån form av 
organisation eller företag utan vad man vet är att personen ifråga inte 
är knuten till nån universitetsinstitution (i det fall han/hon trots detta 
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uteslutande ägnar sig åt att författa populärvetenskapliga artiklar 
istället för forskningsrapporter). 
Eftersom dubbelsyndromet gäller båda databaserna (och det därför 
borde slå lika) har jag valt att bortse från problemet i denna artikel. 
 
Jämför vi i antal publicerade artiklar i MEDLINE respektive SCI-E så 
får vi grovt samma rankning i de båda databaserna även om 
lundaforskarna ges större tyngd i SCI-E. Tabellen nedan ger resultaten 
i detalj.  
 
Jämförelse MEDLINE och SCI-E utifrån antal publicerade artiklar. 

Rang MEDLINE Rang SCI-E 
Carl Erik Nord J.L. Fox 
J.L. Fox Carl Erik Nord 
T. Midtvedt T. Midtvedt 
B. Isaksson  D. Holzman 
Bjørn Richelsen G. Molin 
F.M. Aarestrup Bjørn Richelsen & F.M. Aarestrup 
G. Molin A. Samuelsson 
L.U. Gerdes L.U. Gerdes 
H.J. Monstein H.J. Monstein 
J. Jonasson B. Isaksson & J. Jonasson 
J.K. Møller S. Ahrné 
D.Holzman J.K. Møller 
A. Samuelsson M. Quednau 
S. Ahrné A.C. Petersson 
A.C. Petersson Mads Agerbaek 
Mads Agerbaek  
M. Quednau  
Källa: MEDLINE, databaser, sök information, biblioteket, su.se, 010213 
(Holzman&Fox 010411) och SCI-E, databaser, sök information, biblioteket, 
su.se, 010514-18. 
 
Först räknar jag bort Holzman eftersom han skriver populärvetenskap 
och nyhetssammanfattningar (endast en av de publicerade artiklarna i 
MEDLINE kunde jag karakterisera som ”vetenskaplig”). Andelen 
vetenskapliga artiklar på Fox i MEDLINE är uppskattningsvis 2/3. Jag 
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har valt att låta Fox ligga kvar eftersom andelen vetenskapliga artiklar 
ändå är så pass omfattande. I täten är rangordningen densamma. Nord, 
Fox och Midtvedt ligger kvar på första, andra- och tredjeplatserna 
(men med annan inbördes placering). Sedan blir det ommöbleringar: 
Molin går upp till fjärde och Samuelsson går upp från tolfte till sjätte. 
Även Ahrné går upp. Överhuvudtaget händer det mer strax under 
toppen och i mitten än vad det gör i botten där i samma namn ligger 
kvar även om de kastas om (Petersson, Agerbaek och Quednau). ISI 
gynnar lundaforskarna jämfört med MD/Arla blocket. En möjlig orsak 
till detta skulle kunna vara att ISI omfattar fler tidskrifter som har mer 
generell biologisk eller kemisk karaktär (som ger positivt bias åt 
mikrobiologer och kemister) och att MEDLINE har en mer medicinsk 
inriktning (som ger positivt bias åt medicinare). Dessutom gynnar 
MEDLINE äldre forskare. Databasen har träffar (publicerade artiklar) 
på Nord så tidigt som 1965 medan första träffen på Nord i SCI-E 
ligger 1986. Sammantaget så bekräftar rankningen (på antal artiklar) 
gjord i SCI-E min motsvarande rankningen i MEDLINE – åtminstone 
grovt sett. Lundaforskarna ges större tyngd i SCI-E. Vilket åtminstone 
delvis borde kunna förklaras av att SCI-E spänner över flera 
vetenskapsområden. Lundaforskarna som är mikrobiologer har alltså 
troligen fler artiklar registrerade i SCI-E än i MEDLINE som enbart 
omfattar det biotekniska området. 
 
 
Jämförelse MEDLINE (antal publicerade artiklar)  
och SCI-E (totala antalet citeringar). 
 

Namn Träffar MEDLINE Antalet  

citat SCI-E 

SCI-E MED
LINE 

Carl Erik Nord 503 2376 1 1 
J.L. Fox 269* 2204 2 2 
G. Molin 61 1232 3 7 
T. Midtvedt 268 992 4 3 
Bjørn Richelsen 97 965 5 5 
B. Isaksson  131 891 6 4 
F.M. Aarestrup 77 811 7 6 
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L.U. Gerdes 57 736 8 8 
H.J. Monstein 53 558 9 9 
S. Ahrné 21 437 10 14 
A. Samuelsson 35 346 11 13 
J. Jonasson 49 343 12 10 
J.K. Møller 44 229 13 11 
D. Holzman 42 (1 vetenskaplig) 185 14 12 
M. Quednau 5 103 15 17 
A.C. Petersson 12 73 16 15 
Mads Agerbaek 7 56 17 16 
Beräknat enl den relation vetenskap/ickevetenskap som jag fann i MEDLINE. 
MEDLINE:  403 x 2/3. Värdet av antalet citeringar på Fox är också osäkert pga 
av hans omfattande övriga produktion. Källa: MEDLINE, databaser, sök 
information, biblioteket, su.se, 010213 (Holzman&Fox 010411) och SCI-E, 
databaser, sök information, biblioteket, su.se, 010514-18. 
 
Rangordning efter antal citerade artiklar i SCI-E stöder min metod 
genom att den i stort sett följer rangordningen efter antal träffar i 
MEDLINE. Det enda mer anmärkningsvärda är att lundaforskarna 
Molin & Ahrné båda flyttas 4 steg uppåt i SCI-E. 

Eftersom resultaten i båda databaserna går åt samma håll så tolkar 
jag detta som ett stöd för min metod. Sammantaget så stöds 
rankningen i MEDLINE av den kompletterande databasen SCI-E. Det 
faktum att lundaforskarna ges större tyngd i SCI-E borde åtminstone 
delvis borde kunna förklaras av att basen spänner över flera 
vetenskapsområden. Lundaforskarna som är mikrobiologer har alltså 
troligen fler artiklar registrerade i SCI-E än i MEDLINE som enbart 
omfattar det biotekniska området. 
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Bilaga 4.  
Förteckning över de uttalanden som Niels-Henrik Hansen 
stämdes för. Källa: Domboken, 1-2. 
 
Uttalande 1: 
”Når det gaelder risiko for levnedsmiddelforgiftninger, så må man 
sige, at den kan vaere meget, meget stor idag, større and den var for 
bare 10-15 år siden med det svinekød, man har idag. Generelt kan man 
også sige, at holdbarheden af det kød, der udbydes idag, er noget 
ringere, end det var for bare 10 år siden”. 
(Danmarks Radios ”Middagsaktuelt” den 6. juli 1977)  
 
Uttalande 2: 
”De (svinene) passes dårligt og får forkert ernaering – de vantrives 
ganske simpelt. Svinene reagerer ved sygdom, forstyrret adfaerd og 
ringe fruktbarhed. Deres almentilstand er dålig, og så fylder man dem 
med antibiotika for at holde dem i live. Det kan ikke ses ved 
dyrlaegekontrollen, og derfor er der store maengder antibiotika i det 
kød, forbrugerne køber. 
…..Idag kasseres 12 pct. Af de svin, der sendes til slagtning, men de, 
der passerer, er alligevel af meget ringe kvalitet”. 
(Ekstrabladet, den 7. juni 1977) 
 
Uttalande 3: 
”Kvaliteten er så ringe, at det naermer sig det sundhedsfarlige. 
Dyrerne er syge og fyldt med medicin. Mange dør, før de når 
slagterierne. De er så degenererede, at de må have hormoner for at 
formere sig”. ….. 
”Alle landmaend dyrker deres egen private køkkenhave uden 
sprøjtning. Og dyrerene, de selv spiser, er opfostret på en anden måde. 
Så landmaendene må alligevel vare bevidste om, at der er noget galt”. 
(Søndags-BT, den 24. juli 1977) 
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Uttalande 4: 
”………. 
Inden for Faellesmarkedet eksisterer der ganske klare bestemmelser 
for, hvilke krav svinekødets kvalitet skal opfylde for at kunne blive 
betragtet som egnet til menneskeføde og for frit at kunne føres over 
graenserne ….. 
En håndhaevelse af disse bestemmelser ville udelukke størstedelen af 
det danske svinekød fra eksport. 
……….” 
(Boken Mad – er ikke bare mad, udsendt den 15. november 1977? 
Bokens © är från 1976) 
 
Uttalande 5: 
”Det meste af det flaeskekød, der i aften fortaeres i de tusind små 
hjem, er af en abnorm kvalitet. Omend Foraedlingsindustrien har 
forstået at sminke på sagen og eliminere de vaerste ulemper. Men 
sundhetsmaessigt er det fortsat en højst suspekt affaere”. 
(Politiken, den 16. november 1977) 
 
Uttalande 6: 
”En vaesentlig del af de danske svin er uegnede som menneskeføde, 
og de lider af sygdomme, som gennem de senere år har øget risikoen 
forlevnedsmiddelforgiftning. Hvis Faellesmarkedets sundhetsregler 
blev håndhaevet, ville størstedelen af det danske svinekød vaere 
udelukket fra eksport”. 
(Berlingske Tidende, den 17. november 1977) 
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Bilaga 5.  
Förteckning över artiklar som ej gått till åtal som jag fått 
från makarna Hansen. Artiklarna är skrivna 1974-1979.  
 
De övriga artiklarna som ej gått till åtal är:  
signaturen RB, 741207, ”Forskningsdirektør går i protest mod 
inblandning fra slagterierne”, Information,  sidnumret bortrivet. 
Signaturen pe, 760710-11, ”Herre Gud, det skal de jo sige…”, 
Information,  5. 
Bendixen, Grit, 761113, ”Din flaeskesteg er fyldt med medicin”, 
”Giftstof blev foder-tilskud”, ”Uheldigt at tale for meget om det”, 
B.T., 10. 
Thaysen, Peter A., 770104, ”Landbruget og nationens 
sundhetstilstand”, Berlingske Tidende, (1)9. 
Kringelbach, George, 770603, ”Sagen om baconsvinets elendige 
kødkvalitet”, Information, 4. 
Signaturen Vilby, 770823, ”Starten på krig om svinenes kvalitet: 15 
tons dansk bacon rådnede i England”, Information, 3. 
Signaturen Vilby,771202,  ”Direktør blev truet, da oplysninger om 
dårligt svinekød blev omtalt”, Information, 1.  
Signaturen Lise, 771203, ”Dyrlaege: Forbrugere får kassabelt kød. 
Indkaldt som vidne i sag mod tidigere forskningsleder”, Politiken, 6.  
Signaturen Sten, 771207, ”Ingen intresse for svinekødets ernaerings-
standard”, Politiken, 5. 
Stensgaard, Niels, 771222, ”Løj om gift i svin”, Politiken, 1. 
Signaturen Sten, 771222, ”Forsvarer i grisesagen: Min klient bør 
haedres for sit mod”, Politiken, 5. 
Signaturen K.V., 780318-19, ”Er alt så godt?”, Information, 1. 
Signaturen Vilby,780318-19,  ”Anklagelser mod danske svin kendt 
ubeføjede”, Information, 1-2. 
Hejberg, Lars & Thomsen, Bertel, 780628, ”Folk har samlet 50.000 
kr. ind til hans bøde”, B.T., 7. 
Grolin, Carsten, 790418, ”Til jer der aldrig tvivler”, Ekstrabladet, 12. 
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Bilaga 6. Den institutionella verkligheten. 
 

Politiska institutioner 
Organisationsskissen visar den institutionella verklighet AL verkade i. 
 
Figur 1. Den dåtida statliga jordbruksbyråkratin  
(Larsson, 050726, email) 
________________________________________________________
________________________________________________________ 
Regering 
↓ 
Jordbruksdepartement 
↓  ↓ 
Lantbruksstyrelsen Jordbruksnämnden 
↓ 
Lantbruksnämnderna (en i varje län med landshövdingen som ordf 
och en utsedd direktör) 
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
Lantbruksstyrelsen var överordnad nämnderna och skrev föreskrifter, 
typ foderföreskrifter. Där fanns tjänstemän inom olika discipliner för 
jordbruket. Lantbruksstyrelsen hade också hand om 
konverteringsanläggningar och foderindustrin som de kontrollerade 
och skötte om. 
Jordbruksnämnden övervakade utsäde och klassning av slaktkroppar 
som på den tiden då prissättningen var reglerad låg till grund för 
produktprissättning. 
Lantbruksnämnderna var lokala statliga organ som hade hand om 
tillsyn och upplysningsverksamhet hos bönderna. De fanns en i varje 
län med landshövdingen som ordförande och en utsedd direktör samt 
tjänstemän inom olika discipliner av jordbruket.  
En lantbrukskonsulent var en tjänsteman vid en lantbruksnämnd. 
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Idag har Lantbruksstyrelsen och Jordbruksnämnden slagits ihop till 
Jordbruksverket och lantbruksnämnderna har integrerats med 
länsstyrelserna. 
 
Bondekooperationen 
Bondekooperationen är organiserade i Lantbrukarnas riksförbund 
LRF. LRF:s organisation kan kort beskrivas: lokalavdelning → 
länsnivå → LRF. Figur 2 visar en mer omfattande organisationskiss 
som är tagen från organisationens hemsida och bearbetats av mig. 
 
Figur 2. Organisationsstruktur LRF år 2005 (fritt från LRF, 050908, 
lrf.se/LrfNodeServlet?command=layout&n=1055).  
________________________________________________________________________________ 
 

Medlemmar 

1244 lokalavdelningar 36 organisationsmedlemmar 
159 000 medlemmar 300 000 medlemskap 
 
19 länsförbund LRF förening upa 
 
LRF ideell förening  Lantbrukarnas ekonomi AB 
 

 Styrelse 
 
 Riksförbundsstämman 
 75 ombud + 75 ombud 

________________________________________________________ 
 
LRF är organiserat efter två principer eller ben. Den ena benet är de år 
2005 hundrafemtioniotusen medlemmarna som organiseras i 
lokalavdelningar, som samlas upp i länsförbund och ligger under LRF 
ideell förening. Den andra är de olika ekonomiska föreningar som 
samlas upp i LRF förening upa och ligger under aktiebolaget 
Lantbrukarnas ekonomi som också är dotterbolag till föreningen och 
som verkställer styrelsens beslut. Förbundsstämman är det högsta 
beslutande organet och där har de båda delarna varsin hälft av det 
hundrafemtio ombuden.  
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Ett annat sätt att beskriva bondekooperationen är i termer av kontroll 
av input – output. Organisationen kontrollerar genom sina 
organisationsmedlemmar hela förädlingsprocessen av 
jordbruksprodukter. Lantbrukskooperationen 1985 bestod av sexton 
medlemsorganisationer; Svenska Mejeriers Riksförening, Sveriges 
Slakteriförbund Scan, Svenska Lantmännens Riksförbund SLR, 
Svenska Ägghandelsförbundet, Sveriges Skogsägares Riksförbund, 
Sveriges Föreningsbankers Förbund, Sveriges Allmänna 
Hypoteksbank, Svensk Husdjursskötsel, Sveriges Oljeväxtodlares 
Centralförening, Sveriges Potatisodlares Riksförbund, Sveriges 
Stärkelseproducenter, Sveriges Bränneriintressenter, Sveriges 
Betodlares Centralförening, Sveriges Fröodlareförbund, 
Konservväxtodlarnas Riksförbund och Sveriges Pälsdjursuppfödares 
Riksförbund (LRF, 1986, Lantbruksåret 1985). 
 
Länken mellan stat och bondeorganisation 
Den speciella form som samarbetet mellan bönder och stat fick i 
Sverige under efterkrigstiden beror på att jordbruket i Sverige efter 
andra världskrigets slut reglerades politiskt och inte utsattes för fri 
konkurrens på marknaden. Beslut gällande jordbrukets former och 
produktpriser togs centralt i förhandlingar mellan representanter för 
bondeorganisationer och myndigheter. Så småningom fick också 
konsumenterna vara med i form av konsumentorganisationer. Iréne 
Flygare och Maths Isacson har beskrivit hur politikerna såg den allt 
överskuggande uppgifter för jordbruket efter andra världskrigets slut 
vara att trygga den inhemska livsmedelsförsörjningen. Detta skulle 
ske genom att staten på politisk väg höll uppe jordbrukspriserna, 
jordbruket effektiviserades genom strukturrationalisering till större 
enheter och en produktionsvolym som skulle täcka det nationella 
behovet vid avspärrning (Flygare & Isacson, 2003, Jordbruket i 
välfärdssamhället, Natur & Kultur/LT, 228-231). Det är denna politik 
som ligger bakom industriell stordrift och synen på djur som 
insatsvaror: den ökade produktiviteten skulle garantera tillräckliga 
produktionsvolymer för att göra landet självförsörjande vid kriser av 
olika slag. Nackdelarna med produktionssystemet var skador på 
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miljön, sviktande livsmedelskvalitet, sämre djurhållning (i form av 
exempelvis sämre foder, minskade utegångsmöjligheter och brutalare 
slaktmetoder) och överskott som såldes på världsmarknaden.  

Lantbruksnämnderna var viktiga redskap i 
koncentrationsprocessen som prioriterade storjordbruken och med 
tiden blev ganska illa sedda av bönderna. LRF bildades 1970 i en 
sammanslagning mellan jordbrukarnas fackliga organisation RLF och 
Sveriges lantbruksförbund som ett resultat av böndernas missnöje med 
regleringspolitiken som man ansåg ledde till för låga inkomster och 
var svår att förutsäga (Flygare & Isacson, 2003, Jordbruket i 
välfärdssamhället, Natur & Kultur/LT, 231-232, 238-239).  
 
Den gamla regleringsmodellen har gradvis börjat avvecklas. Det första 
steget var den nya livsmedelspolitiken som började gälla 1991 där 
jordbruket började öppnas för marknadskrafterna och priserna inte 
längre skulle bestämmas i förhandling utan av tillgång och efterfrågan. 
Jordbruksstödet skulle försvinna och gränserna öppnas. Det är nu som 
lantbruksnämnderna integreras med länsstyrelserna och får nya 
uppgifter. I och med inträdet i EU 1995 leddes dock Sverige in i en ny 
regleringsmodell (Flygare & Isacson, 2003, Jordbruket i 
välfärdssamhället, Natur & Kultur/LT, 254). I den nya modellen 
ökade beroendet av politiskt beslutade stödmedel. År 2005 var 
nettointäkten till bönderna från olika EU-bidrag ca 5,5 miljard kronor 
(LRF, 050909, lrf.se/LrfNodeServlet?command=layout&n=1051). Nu 
är jordbrukspolitiken inom EU föremål för översyn. EU-
kommissionen föreslog i januari 2003 att produktionen skulle 
anpassas mer till konsumenternas behov och att de olika ekonomiska 
stöden till bönderna ska minska.  

Trots avregleringar och omregleringar är LRF även idag en 
mäktig organisation med en politisk agenda. På sin hemsida 
formulerar LRF en uttalad målsättning att påverka jordbrukspolitiken 
även om organisationen räknar med att ”internationalisering och 
marknadsutveckling” kommer att göra jordbrukspolitiken mindre 
väsentlig för ”näringens lönsamhet och utvecklingsmöjligheter” (LRF, 
050908, lrf.se/LrfNodeServlet?command=layout&n=1299). 
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Förteckning över figurer och tabeller 
 
 
Figurer 
 
Figur 1. Sojabönans transformationskedja, 2:36 
Figur 2. Kedjan bakåt i tiden: Från sanning till påstående, 4:149 
Figur 3. Händelseförloppet när Gaio stoppades i Sverige, 4:153 
 
 

 
Tabeller 
 
Tabell 1. Mejeriföretag och bakteriekulturer i functional foods på den 
svenska marknaden år 2001, tema1:53 
Tabell 2. Träffar i MEDLINE 1966 och framåt, 4:121 
Tabell 3. Uppställning av de punkter där lundaforskarna och Møller är 
oeniga, 4:135  
Tabell 4. Frekvensen i procent  av antibiotikaresistenta Enterococcus-
isolat från kyckling- och griskött i Sverige och Danmark, 4:141  
Tabell 5. Mall för konstruktion av BSE-risk  
hos tyska företag/organisationer, tema2:167 
Tabell 6. Riskkonstruktion vid fläskproduktionen i Danmark, 5:212 
Tabell 7. AL:s påståenden beskrivna som transformationskedja, 6:254 
Tabell 8. Bondekooperationens påståenden beskrivna som en 
transformationskedja, 6:255 
Tabell 9. Riskkonstruktion vid utfodring med kadavermjöl i Sverige, 
6:256 
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Källförteckning 
 
 
Muntliga källor 
 
Intervjuer 
 
Kenneth Andersson, intervju, 000427, forskningschef Skånemejerier. 
 
Niels-Henrik och Dorthe Hansen, 020510, intervju hemma på gården, 
Rødhøj 41 B, Grevinge, Danmark.  
 
Anders Larsson vid Länsstyrelsen, Uppsala län, intervju 020513,  och 
telefonintervjuer 050726 och 050829. 
 
Nils Molin, intervjuer, 991010, 010125, 010910, 010923 och 050614 
(telefonintervju), professor em. i mikrobiologi, en av Probis grundare 
och expertvittne i rättegången mot NHH. (Även intervju 961122, i 
bilaga 4, Molin, 1996b, otryckt dokument.) 
 
Kaj Vareman, 000426, intervju, dåvarande vd Probi. (Även intervju 
960603, i bilaga 3, i Molin 1996a, otryckt dokument; 961126, i bilaga 
5, Molin, 1996b, otryckt dokument.)  
 
 
Radioprogram 
 
Konsumentekot, 851203, programnr: A-B.2143-85/1203, författarens 
egen utskrift efter ljudkassett. 
 
Naturbruk, Sveriges Radio P1, 010213 programnr: 5140-01/2507, 
författarens egen utskrift efter ljudkassett. 
 
Naturbruk, Sveriges Radio P1, 010220, programnr: 5140-01/2508, 
författarens egen utskrift efter ljudkassett. 
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Elektroniska källor 
 
Databaser 
 
Libris, 010213, libris.kb.se. 
 
MEDLINE, via Stockholms universitetsbibliotek, 010213, 010215, 
010329 och 010411. 
Hemsida MEDLINE: medline.cos.com. 
 
Science Citation Index – Expanded (SCI-E), Institute for Scientific 
Information, via Stockholms universitetsbibliotek, 010514-18. 
Dåvarande hemsida ISI: isi.portal01.isiknowledge.com. Ny hemsida: 
thomsonisi.com.  
 
 
E-mail 
 
Andersson, Hans, 011021, 011022 och 011105, e-mail.  
 
Karl Ekdahl, 010216, e-mail, informationschef vid Smittskydds-
insitutet. 
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