
ARBETSRAPPORTER 
Kulturgeografiska institutionen 

Nr. 896  
___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det lokalas betydelse för lantbrukare 
”Jag tycker att jag bor på världens finaste ställe här” 

 
 
 

Sanna Gunnarsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Uppsala, januari 2014 

ISSN 0283-622X 



ABSTRACT 
Gunnarsson, S. 2014. Det lokalas betydelse för lantbrukare: ”Jag tycker att jag bor på världens finaste ställe här”. 
Kulturgeografiska institutionen, Arbetsrapportserie, Uppsala universitet 

Denna studie syftar till att analysera på vilka sätt den lokala kontexten runt svenska lantbrukare bidrar till att de 
väljer att leva och verka som lantbrukare. Den lokala kontexten omfattar såväl den fysiska miljön som det 
sociala sammanhanget. Studien är av kvalitativ art och baserad på intervjuer med sex lantbrukare som är 
yrkesverksamma på den småländska landsbygden. Som teoretiskt ramverk har tidigare forskning och begrepp 
som rör relationen mellan människor och mark, landskap och plats använts samt begreppet socialt kapital för att 
förstå det sociala sammanhanget. Studien visar att känslan av kontinuitet och sammanhang gentemot forna och 
framtida generationer är viktigt för lantbrukare. Den pekar även på ett komplext band mellan lantbrukare och den 
fysiska miljön vilket både består av en social anknytning i form av minnen och familjeband samt en direkt 
anknytning till landskapet och marken som brukas. Vidare är ett starkt socialt kapital i de relationer till familj, 
grannar, andra lantbrukare och föreningar av största vikt för lantbrukare. Anknytningen mellan lantbrukare och 
den fysiska miljön samt vikten av de sociala relationerna är högst betydelsefulla för skälen att vilja leva som 
lantbrukare.  

Keywords: lantbrukare, jordbruk, platsanknytning, socialt kapital, Småland 
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1. INLEDNING 
 
Jag är uppväxt på den småländska landsbygden på vilken jag kommit att leva nära de 
människor som producerar maten vi äter. Men det var först när jag flyttade från södra Sverige 
och fick distans till den matproduktion som sker på landsbygden som jag kom att förstå 
landsbygdens, och framförallt lantbrukarnas, fulla vikt i samhällsapparaten. För som 
äggproducenten Vilma sa Var ska vi få maten ifrån om den inte odlas någonstans? 
Lantbrukares arbete är nödvändigt för alla människors fortlevnad, deras produktion 
tillfredsställer ett av människans grundläggande behov, att äta. Mitt intresse för detta skapade 
en nyfikenhet på vad som driver lantbrukarna i deras val att arbeta och leva som de gör. För 
att arbeta som lantbrukare innebär inte endast ett jobb, det är en livsstil. Mitt intresse 
kombinerades så småningom med mina kulturgeografiska studier och mynnade ut i frågor 
kring vad den lokala landsbygden runt lantbrukaren har för betydelse. Det var upprinnelsen 
till vad som idag är denna uppsats som du nu ska läsa.  

1.1 Svenska lantbrukare 
Antalet svenska jordbruksföretag minskar årligen och mellan åren 2011 och 2012 bestod 
minskningen i 1300 företag (Jordbruksverket, 2013). Det är en genomgående trend som har 
varit synlig under de senaste decennierna, vilket även har återspeglat sig i forskning där 
lantbrukare har beklagat sig över minskad lönsamhet och svårare arbetsförhållanden 
(Nordström Källström, 2008). Dessa dystra siffror till trots växer sig intresset för svensk 
livsmedelsproduktion allt starkare.  
 År 2008 lanserade den svenska regeringen en satsning på Sverige – det nya matlandet. 
Satsningen innefattar en vision om att Sveriges roll som matnation ska stärkas och visionen 
stöttas upp av mål och handlingsplaner inom olika sektorer där råvaruproduktion är en av 
flera (Matlandet, 2009). Bland de åtgärder som regeringen har genomfört i samband med 
satsningen Matlandet ingår ett regelförenklingsarbete som ska lätta den administrativa bördan 
hos lantbrukare men även diverse ekonomiska styrmedel som syftar till att öka 
konkurrenskraften (Matlandet, 2012). En studie har genomförts av effekter och 
måluppfyllelse av hittills genomförda insatser inom Matlandet. Enligt den tycks utvecklingen 
gå mot ökad lönsamhet samt ökad produktion i jordbrukssektorn, detta baserat på 
produktionsvärde och förädlingsvärde till baspris (Kontigo, 2013). 
 Diskrepansen i att antalet jordbruksföretag minskar samtidigt som lönsamheten i den 
svenska livsmedelsproduktionen har ökat motiverar studier av vilka andra faktorer som avgör 
om lantbrukare avvecklar eller upprätthåller sin verksamhet. Helena Nordström Källström 
(2008) har i sin avhandling Mellan trivsel och ensamhet behandlat frågor som rör lantbrukares 
arbetsvillkor och livssituation med fokus på den sociala samhörigheten. I sin studie har hon 
formulerat tre sfärer som tillsammans skapar lantbrukarens värld, de privata och nära 
relationerna i en sfär, relationerna till det större samhället i en sfär och slutligen relationerna 
till platsen och gården i en tredje. Nordström Källström fokuserar på de två första sfärerna i 
sin studie och konstaterar utifrån de att olika former av ensamhet och utsatthet är de största 
hoten mot den sociala dimensionen av jordbruksverksamhet (Nordström Källström, 2008). 
Ytterligare forskning som har fokuserat på den sociala dimensionen av jordbruk är en studie 
av Vera-Toscano et al. (2012), där begreppet socialt kapital testas empiriskt inom 
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jordbrukssektorn. Deras studie kommer att tilldelas större uppmärksamhet inom det teoretiska 
kapitlet av denna uppsats.  
 Nordström Källström (2008) väljer att i sin studie endast ytligt beröra jordbrukares 
relation till den plats och gård på vilken de verkar. Denna dimension är dock av yttersta vikt 
för min studie, inte minst på grund av att jag rör mig inom det kulturgeografiska fältet och 
därmed har ett intresse för just platsens betydelse. Relationen mellan människa och plats har 
varit central inom den kulturgeografiska forskningen, inte minst har detta avspeglat sig i 
Tuans forskning och hans klassiska arbeten om platsanknytning och platskänsla (Tuan, 1977). 
Kulturgeografiska forskare har även studerat relationen mellan jordbrukare och plats (Ruiz & 
Domon, 2012) samt anknytningen mellan markägare och deras mark (Lindeborg, 1986; 
Westholm, 1992; Grubbström; 2011). Detta kommer att ges större utrymme vidare i denna 
uppsats.  
 Sammanfattningsvis är den svenska livsmedelsproduktionen och dess grundval 
jordbrukssektorn aktuella på flera plan i samhället. Kunskap om vad som krävs för att skapa 
ett livskraftigt svenskt jordbruk är eftertraktad. Ytterst gäller det att skapa förståelse för vad 
som driver människor i att leva som lantbrukare, vilket ovan nämnda forskare varit delaktiga 
i. Nu önskar även jag lämna mitt bidrag till denna förståelse genom denna studie, i vilken jag 
rör mig inom det kulturgeografiska fältet. 

1.2 Syfte och frågeställning 
Denna studies syfte är att analysera på vilka sätt den lokala kontexten bidrar till att svenska 
lantbrukare väljer att leva och verka som lantbrukare. För att besvara syftet har följande två 
frågeställningar formulerats  

Hur påverkar den fysiska miljön skälen att vilja leva som lantbrukare? 

Hur påverkar det sociala sammanhanget skälen att vilja leva som lantbrukare? 

Valet att studera betydelsen av både den fysiska platsen och det sociala sammanhanget 
baserar jag på att de båda är mycket tätt sammanlänkade. Komplexiteten i omgivningens 
inverkan på människor är stor och bidrar till att de båda inte kan studeras åtskilda från 
varandra. Detta kommer även att synliggöras i den teoretiska genomgång som sker i kapitel 
tre. 
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2. ATT INTERVJUA LANTBRUKARE 
 
I detta kapitel kommer en redogörelse för utförandet av studien att ges. Detta består i de 
metodologiska och vetenskapsfilosofiska överväganden som ligger till grund för utförandet. 
Kapitlet inkluderar även en kritisk reflektion av metodens och forskarens roll för studiens 
genomförande och resultat.  

2.1 Kvalitativa intervjuer 
Då studiens syfte och frågeställningar är av den art att de ämnar besvara frågor om 
lantbrukares upplevelser och känslor fann jag att det bäst lämpade tillvägagångssättet var 
kvalitativa intervjuer. Detta med stöd från Kvale och Brinkmann (2009) som i sin bok om 
kvalitativa forskningsintervjuer beskriver dem som ett sätt att förstå världen från 
undersökningspersonernas synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter (Kvale och 
Brinkmann, 2009, s. 17). Intervjuer kan förekomma i många olika former och har 
kategoriserats på olika sätt av olika forskare. Utifrån Brymans (2002) kategorisering har jag 
valt att använda mig av semistrukturerade intervjuer. De fördelar jag tog tillvara på hos denna 
typ av intervjuer var möjligheten att vara flexibel gällande ordningsföljden av frågor under 
intervjun samt att frångå de i förväg formulerade frågorna då respondenten själv ledde 
samtalet åt ett annat håll (Bryman, 2002). En liknande beskrivning av den typ av intervju jag 
valde att använda ges av Kvale och Brinkmann (2009) som formulerat uttrycket 
halvstrukturerad livsvärldsintervju. Genom detta åsyftas en intervju som kan liknas med ett 
vardagssamtal men som utgår från en intervjuguide och därmed inte blir helt öppen (Kvale 
och Brinkmann, 2009, s.43). För mig var denna semistruktur väsentlig då studiens syfte 
kräver att vissa specifika ämnen såsom lantbrukarens gård och sociala nätverk behandlades 
under intervjun. Emellertid var strukturerade intervjuer inte önskvärda då detta hade begränsat 
möjligheterna att fokusera på det unika i varje respondents sociala nätverk och förhållande till 
sin gård. Valet att använda intervjuer i studien kan till en början tyckas vara ett enkelt val då 
det bygger på samtal som är en del av människors vardag, detta är dock inte fallet. Att med 
goda resultat genomföra forskningsintervjuer kräver personligt omdöme och praktiska 
färdigheter som inte kan uppnås genom att följa specifika regler utan istället genom att 
praktiskt tillämpa metoden i fråga (Kvale och Brinkmann, 2009).  
 Det finns olika sätt att betrakta och behandla den kunskap som kvalitativa intervjuer 
genererar. De olika förhållningssätten bygger på skilda epistemologiska antaganden, det vill 
säga antaganden om vad kunskap är och hur den skapas, detta påverkar hur intervjuprocessen 
ser ut (Kvale och Brinkmann, 2009). I min studie har jag varit inspirerad av ett öppet 
fenomenologiskt förhållningssätt vilket har inneburit att mitt intresse har legat på 
respondenternas upplevelser och beskrivning av deras respektive livsvärld (Kvale och 
Brinkmann, 2009). Jag har arbetat utifrån förutsättningen att det relevanta i verkligheten är 
vad människor uppfattar av den, vilket bidrog till mitt val att använda halvstrukturerade 
intervjuer.  
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2.2 Urval och lokalisering 
Urvalet genomfördes i olika steg, där det första var att besluta inom vilket geografiskt område 
intervjuerna skulle utföras. Valet föll på den småländska landsbygden, vilket dels baseras på 
att jag har ett etablerat kontaktnät i området då jag spenderade mina första 19 levnadsår där. 
Denna personliga anknytning är givetvis inte endast positiv och kommer att problematiseras i 
underliggande kapitel. Ytterligare en anledning till lokaliseringen av studien är att det utvalda 
området inte har optimala förutsättningar för jordbruk. Området är lokaliserat till de inre 
delarna av Småland där skiftena är små, jordmånen inte är optimal och inte heller 
växtzonerna. Denna kritik mot landskapets karaktär lyftes även av respondenterna då de 
beskrev svårigheter de möter i form av steniga åkrar, små och utspridda skiften och långa 
kalla vintrar. Dessa naturgeografiska villkor gör att lönsamheten att bedriva jordbruk är 
mindre än i andra delar av Sverige och att andra motiv än ekonomiska till att bedriva jordbruk 
därmed kan vara framträdande.  
 Efter det geografiska urvalet följde ett urval av respondenter i vilket jag utgick från olika 
kriterier. Då mitt intresse i studien är lantbrukares subjektiva upplevelser eftersträvade jag en 
mångfald gällande typ och storlek på verksamheten, efter uppfattningen att detta skulle bidra 
till en större bredd i materialet. Min förhoppning var att urvalet skulle representera 
lantbrukare med olika förutsättningar och erfarenheter. Jag valde att avgränsa mig till 
lantbrukare som försörjer sig på sin verksamhet och uteslöt därför hobby- och 
deltidsverksamma. För att komma i kontakt med mina respondenter tog jag hjälp av min 
familj som förmedlade relevanta kontaktuppgifter. Därpå följde nästa kriterium i 
urvalsprocessen, att respondenterna inte skulle ha en nära relation till min familj och inte 
heller vara bosatta i samma by. Detta baserat på att sådana relationer skulle kunna leda till att 
respondenterna kan vara återhållsamma och restriktiva i sina svar om de befarar att 
informationen ska spridas vidare inom de lokala nätverk som finns. Lantbrukarna som valdes 
ut har inga samarbeten sinsemellan och avstånden mellan gårdarna varierar mellan 15 och 50 
kilometer. Det är troligt och i vissa fall bekräftat att lantbrukarna känner till varandra. Det är 
dock osannolikt att det skulle påverka deras berättelser då samtliga arbetar inom olika sektorer 
av jordbruk samt deras relationer är av det ytliga slaget att de varken är kollegor eller 
konkurrenter. Att finna lantbrukare inom ett begränsat geografiskt område som inte har 
kännedom om varandra är därutöver nästintill omöjligt.  
 Kontakten med respondenterna skedde över telefon och resulterade i ett fall i ett 
snöbollsurval (Bryman, 2002) där en respondent tipsade mig om en annan då han själv inte 
hade möjlighet att medverka. Urvalet resulterade slutligen i fem gårdar där jag i ett av fallen 
intervjuade två lantbrukare, således totalt sex respondenter. Gällande anonymitet och 
forskningsetik har jag i uppsatsen ersatt namn på respondenter, gårdar och samhällen med 
fiktiva sådana. Jag kommer dock använda gårdens verkliga storlek och verksamhetstyp, då 
detta är av viss betydelse för resultaten. Trots att detta kan röja respondenternas identitet om 
någon från bygden läser studien finner jag informationen för viktig att utesluta och därtill inte 
av det känsliga slaget att det bör kunna skada respondenten.  
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2.3 Lantbrukarna i studien 
Nedan följer en presentation av de respondenter som deltagit i studien. Namnen är som 
tidigare nämnt utbytta och vid en första presentation används citationstecken för att 
visualisera detta, löpande i studien kommer det dock inte användas. Denna avvägning samt 
valet att använda utbytta namn istället för exempelvis ”mjölkproducent” är baserad på att 
texten ska få en mer personlig karaktär. 

 ”Lennart Johnsson” är en småskalig nötköttsproducent i 50-årsåldern. Han har bott på 
gården i hela sitt liv och är den fjärde generationen där. Gården ligger ensamt längsmed en 
grusväg och har cirka fyra kilometer till närmaste granne, som utgörs av en mindre by. 

 ”Stefan Larsson” är en för länet stor svinproducent med en stor gård. Även han är i 50-
årsåldern och är femte generationen på gården. Gården är hans familjehem men han har inte 
bott där i hela sitt liv. Gården är belägen med en knapp kilometer till ett mindre samhälle. 

 ”Susanne” och ”Andreas Fredriksson” är ett äldre par i 70-årsåldern som idag driver 
småskalig fårproduktion. De bor på Andreas familjegård, där han är tredje generationen. De 
flyttade tillsammans till gården när de var i 30-års ålder och det är Susanne som har varit 
hemma och arbetat som lantbrukare under deras yrkesverksamma liv. De har en halv 
kilometer till närmaste granne, som utgörs av en mindre by med fler jordbruksfastigheter. 

 ”Vilma Lindskog” är en relativt stor äggproducent som har ekologisk produktion. Hon är 
i 40-årsåldern och flyttade till gården när hon var 20 år. Hon är inte uppvuxen i en 
lantbrukarfamilj. Hennes gård är enskilt belägen med två kilometer till närmaste granne, 
vilken även den är en fristående jordbruksfastighet. 

 ”Markus Lugnh” är i 40-årsåldern och driver mjölkproduktion tillsammans med sin 
sambo och son. Han har sin verksamhet uppdelad på arrenderade och självägda fastigheter i 
byn där han växte upp, familjen är dock bosatt i en friliggande villa. Han har ingen 
jordbrukarbakgrund utan startade verksamheten med sin sambo som 30-åring. Byn som hans 
verksamhet är lokaliserad i är belägen tre kilometer från ett större samhälle. 
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2.4 Genomförande av intervjuerna 
Upplevelsen av den första kontakten med lantbrukarna var positiv, vilket förstärktes tack vare 
min personliga anknytning till bygden. I det förberedande arbetet ingick utöver att kontakta 
respondenterna att utarbeta en intervjuguide (Appendix). Den inleddes med öppna frågor om 
lantbrukaren och gården för att skapa en trygg stämning för respondenterna (Bryman, 2002; 
Lantz, 2007). Därefter följde frågor rörande den fysiska miljön och det sociala 
sammanhanget, avslutningsvis ställde jag frågor om framtiden.  
 Intervjuerna genomfördes under en långhelg i november då aktiviteten på gårdarna var 
relativt lugn, något jag såg som en fördel. Samtliga intervjuer ägde rum hemma hos respektive 
lantbrukare vid deras köksbord, detta för att skapa en så trygg situation som möjligt. Under 
intervjuerna använde jag min mobiltelefon för att spela in vad som sades. Endast vid en av 
intervjuerna upplevde jag att detta bekom respondenten något, men inte till den grad att 
samtalet påverkades nämnvärt. Genom att spela in samtalet kunde jag fokusera på att lyssna 
och ställa relevanta följdfrågor istället för att anteckna, vilket jag anser väger upp 
störningsmomentet.  
 En av intervjuerna avslutades med en rundvandring på gården, ett inslag som har använts 
av andra kulturgeografiska forskare (Maandi, 2005). Att detta endast genomfördes vid en av 
intervjuerna beror på yttre faktorer såsom att mörkret föll, att en lantbrukare hade svårt att gå 
men även att flertalet intervjuer upptog den avsatta tiden på två timmar. Den rundvandring 
som genomfördes var berikande, både genom att min bild av det beskrivna landskapet 
skärptes och att samtalet kunde fortsätta ytterligare. Jag upplevde dock inte att 
rundvandringen var ett avgörande inslag. Det framkom inga nya aspekter eller faktorer av 
lantbrukarens redogörelser, snarare utvecklades min förståelse för det som tidigare hade sagts. 
Det är möjligt att rundvandringar under samtliga intervjuer hade genererat ytterligare 
intressanta redogörelser från lantbrukarna. Emellertid är det min uppfattning att det goda 
samtalsklimat som uppstod under intervjuernas gång snarare hade avbrutits än gynnats av att 
byta miljö.  
 Efter det att intervjuerna var genomförda transkriberades materialet för att möjliggöra en 
överblick och analys. I analysen tog jag stöd i den fenomenologiska ansatsen genom vilken 
respondenternas upplevelser och beskrivningar av deras respektive livsvärldar var centrala. 
Redogörelserna analyserades utifrån de valda teoretiska ramverken och kom på så sätt att 
bilda delar av betydelsen av den lokala kontexten.  
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2.5 Metodologiska överväganden 
Min personliga anknytning till denna studie är tvåfaldig och berör såväl engagemanget för 
frågan som relationen till den geografiska platsen och respondenterna. Gällande 
engagemanget för ämnet så är det en förutsättning för det intresse som krävs för att en studie 
ska bli fruktsam, men engagemanget kan även påverka studien och resultaten negativt om 
forskaren väger in sina egna känslor (Dalen, 2007). Min personliga anknytning till platsen 
anser jag var övervägande positiv för studien. De fördelar jag upplevde var dels att 
lantbrukarna var positivt inställda till att medverka och dels att jag flertalet gånger under 
intervjuerna kände en lättnad över att jag kunde relatera till avstånd, geografi och historia i 
området. Speciellt tydligt blev det i situationer när lantbrukarna refererade till en plats i 
bygden för att beskriva ett större fenomen. Så här beskrev en lantbrukare utvecklingen av 
brukandet av gårdar i bygden Men Bredås idag och Benatorp i sin helhet sköts ju utav en som 
börjar från Lilla Bro på andra sidan Domsjö. Att Andreas i citatet ovan kan använda sig av 
gårdar och orter i bygden för att beskriva ett skeende upplevde jag underlättade för honom, 
och de andra lantbrukarna, att föra fram sin mening.  
 Min personliga anknytning till platsen är dock inte uteslutande positiv. Trots att min 
uppfattning under intervjuerna var att lantbrukarna kunde vara öppna kan min personliga 
anknytning samt min familjs närhet verkat hämmande. Måhända kan respondenterna valt att 
undanhålla viss information av osäkerhet för att den skulle spridas. Vidare bidrar min 
personliga anknytning till bygden med risken att jag som forskare undvek obekväma frågor 
under intervjuerna för att inte stöta mig med respondenterna. Liknande kan även riskeras i 
analysen av materialet. Då jag under arbetets gång varit uppmärksam på detta och med största 
noggrannhet analyserat och hanterat mitt arbete professionellt är det min uppfattning att detta 
har undvikits. Det finns även en risk att jag drabbas av en sorts hemmablindhet och därmed 
misslyckas i att observera samtliga faktorer som är av intresse för studien. På liknande sätt 
kan min personliga anknytning leda till att jag romantiserar och idealiserar mitt material. För 
att undvika dessa fallgropar har jag antagit ett självkritiskt förhållningssätt samt regelbundet 
fört diskussioner med relevanta kontakter på universitetet, vilka har bidragit med viktiga 
infallsvinklar.  
 Att genomföra intervjuer innebär, i de flesta fall, att man som student eller forskare 
tvingas lämna den trygga akademiska miljön. Detta kan innebära en viss kulturkrock och 
exempelvis Teorell & Svensson (2007) uppmanar till avståndstagande från ett akademiskt 
språk eller jargong under intervjuer. I min studie blev denna kontrast kännbar då fyra av mina 
sex respondenter oombett uppgav att de inte hade någon eftergymnasial utbildning. Detta har 
på intet sätt relevans för mina resultat, dock för genomförandet av materialinsamlingen där 
jag fick vara något uppmärksam på mitt språkbruk. Samtalen utvecklades under intervjuernas 
gång och jag uppmärksammade att liknande frågor som i början av intervjun endast 
besvarades kortfattat, mot slutet kunde få längre resonerande svar. Ett exempel på detta är en 
lantbrukare som till en början var mycket fåordig berättade i slutet av intervjun självmant om 
ett intressant samarbete han var del av.  
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3. DEN FYSISKA MILJÖN OCH DEN SOCIALA SAMHÖRIGHETEN 
 
I detta avsnitt följer en redogörelse för de vetenskapliga begrepp jag ämnar använda som 
teoretiskt ramverk i studien. Då frågeställningarna är specificerade i två åtskilda, men ändå 
tätt sammanlänkade, faktorer av vad som kan påverka skälen att vilja leva som lantbrukare 
kommer denna teoretiska genomgång vara av liknande karaktär. Inledningsvis kommer ett 
kapitel redogöra för den fysiska miljöns inverkan, där olika begrepp och teorier samspelar, 
och därefter kommer ett kapitel ägnas åt det sociala sammanhanget, där begreppet socialt 
kapital är centralt.  

3.1 Lantbrukare och den fysiska miljön 
För att möjliggöra analysen av vilken betydelse den fysiska miljön har för lantbrukare, vilket 
är denna studies första frågeställning, krävs ett teoretiskt ramverk kring detta. Till detta har ett 
urval av tidigare forskning gjorts, vilken kommer lyfta olika perspektiv som samsas i syfte att 
skapa en relevant helhet. Föreliggande kapitel kommer inkludera relationen mellan markägare 
och deras mark, lantbrukare och den fysiska omgivningen samt förhållandet mellan människa, 
plats och landskap.  

3.1.1 Att äga mark  
Jag har i denna studie valt att inte fokusera på den ekonomiska värderingen av mark då jag 
anser att det för min studie är mer relevant att se till vilka andra värden lantbrukare tillskriver 
landskapet de omges av. En av de första att studera vikten av icke-ekonomiska värden i 
ägandet av mark var Lindeborg (1986). I sin studie formulerade han en skillnad mellan 
monetär nytta och icke-monetär nytta, vilka han åsyftar fördelar med markägande som i det 
första fallet kan omsättas till pengar och i det andra fallet inte kan det. I sin avhandling 
studerade han ägande av skog och hans resultat visade att 74 procent av hans respondenter 
uppgav sig ha icke-monetära motiv till sitt markägande.  Vidare visade resultaten att de 
viktigaste icke-monetära faktorerna var affektionsvärde eller känslomässigt värde, anknytning 
till bygden och bestämmanderätt (Lindeborg, 1986, s.13). Baserat på Lindeborgs forskning 
förde Erik Westholm vidare resonemanget kring monetära och icke-monetära värden i 
markägande. Westholm delade upp icke-monetära värden i två typer; användarvärde och 
symbolvärde. Användarvärdet skapas av de aktiviteter som kan utföras på den egna marken 
såsom till exempel jakt, fiske, friluftsliv, skogsarbete och egen odling. Symbolvärdet 
innefattar mer abstrakta värden som ett markägande innefattar till exempel handlingsfrihet, 
släktkänsla, identitet, trygghet, stolthet, platskänsla och anknytning till bygden (Westholm, 
1992, s.144-145).  
 Just släktkänsla är ett symbolvärde som Ann Grubbström (2011) behandlar i sin artikel 
Emotional bonds as obstacles to land sale. Hon redogör för hur känslomässiga band är ett 
incitament för att inte sälja sin mark. Grubbström har studerat markägande i Estland utifrån 
grupper som har olika stort geografiskt avstånd till marken de äger och lyfter i sin diskussion 
fram olika skäl för dessa känslomässiga band till marken. Ett av skälen är att marken ses som 
en länk till familjens och släktens rötter, ett annat är de personliga minnen som finns av 
platsen eller området. (Grubbström, 2011) 
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 Konceptet ekonomiskt och icke-ekonomiskt värde har även applicerats på lantbrukare i 
en studie genomförd av Inwood, Clark och Bean (2013). I deras studie utgår forskarna från 
hur ekonomiska och icke-ekonomiska värden påverkar utvecklingen i jordbruksverksamheter 
och skiljer mellan jordbrukare som är första generationen eller som har fler generationer 
bakom sig i verksamheten, så kallade multigenerationella. Resultaten från studien visar att 
alla jordbrukare, oavsett generation, hänvisar till icke-ekonomiska värden och motiv framför 
ekonomiska gällande beslutsfattande i frågor om markanvändning. Vidare fastslår studien att 
motiven till att arbeta med jordbruk är komplexa, varierade och inte statiska över tid. 
(Inwood, Clark & Bean, 2013, s. 365) 

3.1.2 Lantbrukaren och den fysiska omgivningen 
Lantbrukare har ofta en speciell relation till marken de brukar, en relation som inte 
nödvändigtvis baseras på markägande eller släktkänsla utan den dagliga interaktionen med 
landskapet. Lantbrukare blir knutna till marken och jorden genom sitt arbete och brukande av 
den (Flygare, 1999; Setten, 2005). Denna relation kan även bidra till att lantbrukare känner en 
samhörighet med forna generationer som har brukat samma mark (Setten, 2005). En studie av 
Rob Burton (2004) påvisar även att denna relation till marken leder till att lantbrukare kan 
komma att värdera marken de brukar som en spegel av dem själva. Platsen blir en del av deras 
identitet och Burton argumenterar för att detta symboliska värde sitter djupare rotat än både 
ekonomiskt och estetiskt värde (Burton 2004).  

3.1.3 Människa och plats 
I min studie är det av intresse att bredda perspektivet från lantbrukare och markägare något, 
detta för att många intressanta studier av människors relation till plats har genomförts inom 
det kulturgeografiska fältet. Det är min uppfattning att denna studie vinner på att det 
teoretiska ramverket också omfattar studier som sträcker sig bortom lantbrukarperspektivet. 
Den fysiska miljön kan både betraktas som ett landskap men även som en specifik plats på 
vilken lantbrukaren lever och arbetar. Just platskänsla och anknytning till bygden är även 
exempel på symboliska värden som även Westholm (1992) identifierar som markägarvärden. 
Dessa begrepp är centrala inom kulturgeografin och kommer att avhandlas närmare nedan.  
 I Magdalena Cederings (2012) licentiatuppsats om skolnedläggningar på landsbygden 
beskriver hon platskänsla som ett begrepp som används för att beskriva hur människor 
pratar, tänker och känner kring en specifik plats. Platskänsla handlar om platsers karaktär, 
fokus ligger på det emotionella planet, hur platser upplevs (Cedering 2012, s. 30). Utifrån 
detta perspektiv är fokus i forskningen människans uppfattning av landskapet snarare än dess 
fysiska karaktär. Detta synsätt kommer även genomsyra denna studie vilket återspeglas i min 
metodologiska utgångspunkt samt valet att använda intervjuer och inte fästa vikt vid 
exempelvis kartor eller observationer.  
 Tack vare det stora intresset för människors relation till platser inom det 
kulturgeografiska ämnet har mycket kommit att författas på området. Hans Aldskogius skrev 
1979 en forskningsrapport vid namn Om studiet av platser där han uttrycker en saknad av 
studier av plats utförda i Sverige (Aldskogius, 1979). Nämnas bör här att Aldskogius specifikt 
åsyftar studier av en humanistisk eller fenomenologisk karaktär och inte de positivistiska 
försöken till objektiva platsbeskrivningar som har varit vanliga inom geografiämnet. Vidare 
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hänvisar Aldskogius till några goda exempel inom studier av plats, bland andra Buttimer 
(1978), Relph (1976) och Tuan (1975).  
 Just Tuans (1974; 1977) arbeten har kommit att bli klassiska inom kulturgeografin och 
citeras ofta i definitioner runt vad som åsyftas med begreppet plats. Enligt Tuan (1977) kan 
platser existera på olika skalor, draget till sin extrem kan både en fåtölj och hela jorden vara 
platser. Grundläggande för en plats är människans upplevelse av den, Tuan beskriver den 
komplexa relationen mellan plats (place) och rum (space) enligt följande When space feels 
thoroughly familiar to us, it has become place (Tuan 1977, s.73). En plats uppstår därmed 
genom människans relation till och uppfattning av den. I förhållande till denna studies syfte 
för Tuan ytterligare ett resonemang om människors platskänsla för sin hembygd. Han menar 
att anknytning till sin hemtrakt tenderar att vara intensiv och att människor ofta ser på sitt hem 
som världens mittpunkt. I olika tider och kulturer har hembygden uppfattats som en säker och 
närande plats, full av minnen och trygghet (Tuan 1977, s. 149-154).  
 Tuans (1977) resonemang kritiseras ibland för att vara omoderna och inte passa dagens 
samhälle. I en tid då människors mobilitet är hög kan det ifrågasättas om människors relation 
till platser utvecklas på samma sätt som för 30 år sedan. Samma kritik vänds mot hembygdens 
värde, då migrationen är betydligt högre än den varit. Denna kritik är högst relevant och bör 
beaktas. Gällande lantbrukare som i regel utför sitt arbete i eller runt sitt hem, som dessutom 
ofta är ett föräldrahem, är Tuans resonemang ändå fortfarande intressanta att behandla. De bör 
dock kompletteras med mer aktuella studier och definitioner av platsanknytning. En 
modernare norsk studie har syftat till att förstå och förklara vad platsanknytning grundar sig 
på (Kaltenborn, 1997). Resultaten från studien visar att en mängd olika attribut är delaktiga i 
att skapa platsanknytning, bland annat de släktband som Grubbström (2011) skrivit om, men 
även platsens historia, tradition, kultur och natur är delaktiga i att skapa känslomässiga band 
till en plats (Kaltenborn, 1997).    

3.1.4 Människa och landskap 
Som tidigare nämnts kan den fysiska miljön betraktas inte endast som en plats utan även i 
termer av landskap och mark. Det finns exempel på studier som visar att de värden som 
Westholm (1992) menar att ägare av mark kan tillskriva sin mark, såsom trygghet, stolthet, 
släktkänsla och identitet, även förekommer hos människor som inte nödvändigtvis innehar ett 
juridiskt ägande av marken. Ett exempel på detta är Tomas Rydbergs (2011) avhandling där 
han analyserar sambandet mellan identitet och landskap hos samiska invånare i Handölsdalens 
sameby, just identitet är ett av de symboliska icke-monetära värden som Westholm (1992) 
belyser. I sin studie kan Rydberg (2011) dra slutsatsen att invånarna i byn har starka 
emotionella band till platsen och landskapet de befinner sig i och att Landskapet formar /.../ 
samerna och får sin betydelse genom berättelser, minnen och namngivning (Rydberg, 2011, s. 
103). 
 För att vidga denna studies angreppssätt från Westholms (1992) symbolvärde, som hittills 
varit i stort fokus, kommer några rader ägnas åt att exemplifiera det användarvärde som 
Westholm identifierat. En studie har påvisat att människor som är bosatta på landsbygden 
värderar att matproduktion fortgår i rurala områden samt att det finns en känsla av att marken 
i sig självt behöver hållas produktiv (Vergunst et al. 2009). Det yttras bland annat genom en 
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känsla av att livskvaliteten skulle minska om det produktiva landskapet skulle försvinna 
(Vergunst et al. 2009). 
 Med syfte att vidareutveckla samt knyta samman och fördjupa resonemanget om den 
komplexa förbindelse som finns mellan människa och landskap vänder jag mig till en artikel 
av Ruiz och Domon (2012). Författarna har genom en fallstudie analyserat relationen mellan 
människor i rurala områden och det jordbrukslandskap de befinner sig i. I sina resultat 
identifierar författarna fyra olika typer av relationer mellan människor och landskap som 
uppvisar både likheter och skillnader med tidigare redovisad forskning. Den första typen av 
relation benämner författarna The hedonistic relationship, vilken karaktäriseras av känslor 
som njutning och behag. I en hedonistisk relation värderas ofta lugnet i landskapet, att 
uppleva närhet till natur och djurliv samt att erfara skillnader mellan årstider (Ruiz och 
Domon, 2012). Denna relation är intressant i relation till min studie då den åsyftar 
människans relation med naturen i sig självt, snarare än minnen eller sociala förbindelser till 
den.  
 Den andra kategorin Ruiz och Domon (2012) identifierar är The emotional relationship 
som associeras med minnen av platsen, familjeband eller en utveckling som individen känner 
stolthet för. Detta har stor likhet med Westholms (1992) symbolvärde släktkänsla samt 
Grubbströms (2011) studie där emotionella band genom släktens rötter och minnen till en 
plats är centrala. Vidare identifierar Ruiz och Domon (2012) The utilitarian relationship där 
landskapet betraktas som ett produktionslandskap som värderas efter dess kapacitet och 
funktion, vilket kan liknas med Vergunst et al.s (2009) studie där produktionslandskap 
närmast ses som ett självändamål och värderas efter sin funktion. Värderingen ligger inte 
nödvändigtvis i hög avkastning utan i att marken brukas och hålls produktiv (Ruiz och 
Domon, 2012). Avslutningsvis redogör Ruiz och Domon (2012) för The social relationship 
där landskapet värderas främst efter de sociala relationer och nätverk som finns i närområdet 
och skapar en lokal anknytning. Den sociala dimensionen av relationen mellan människa och 
plats är av yttersta vikt för den andra frågeställningen i denna studies syfte, om det sociala 
sammanhanget betydelse för lantbrukare. Detta kommer att behandlas ytterligare i kommande 
kapitel om socialt kapital.  
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3.2 Socialt kapital 
För att möjliggöra en analys av det sociala sammanhangets betydelse för lantbrukare har jag 
valt att använda mig av begreppet socialt kapital. Begreppet har använts flitigt inom 
samhällsvetenskapen och har därigenom berikats med en mängd definitioner och 
användningsområden.  

Vanligtvis används termen dels i form av mervärdesskapande processer mellan 
människor och dels som något enskilda människor kan inneha. Begreppet användes tidigt av 
Bourdieu (1986), som då främst avsåg den enskilda individens innehav av socialt kapital. 
Uttrycket utvecklades dock senare till ett tydligare teoretiskt ramverk av Coleman (Pretty & 
Ward, 2001). Coleman själv beskriver social capital enligt följande It is not a single entity but 
a variety of different entities, with two elements in common: they all consist of some aspect of 
social structures, and they facilitate certain actions of actors- whether persons or corporate 
actors- within the structure (Coleman, 1988, s.98). Coleman menar således att socialt kapital 
definieras av sin funktion och att det inte är en enskild enhet utan snarare en kombination av 
flera. Dessa kombinationer har dock alltid två saker gemensamt; de existerar inom en social 
struktur och de underlättar för aktörer att göra vissa handlingar. 
 Coleman (1988) beskriver även på vilka olika sätt socialt kapital kan fungera. Han 
redogör för hur förekomsten av socialt kapital kan bidra till att människor tenderar att hjälpa 
varandra ofta och mycket. Detta förutsätter två funktioner; att den sociala miljön är pålitlig, 
samt att många individer väljer att delta i detta sociala samspel. Om dessa funktioner uppfylls 
kommer de individer som ofta erbjuder sin hjälp till andra inneha ett stort socialt kapital, och 
om majoriteten av individerna i en social struktur deltar leder det till att den totala 
förekomsten av socialt kapital blir hög (Coleman, 1988). Socialt kapital kan spela en viktig 
roll i informationsöverföring. För att en individ ska ha möjlighet att tillägna sig information 
från många olika fält eller intresseområden är ett stort socialt kapital, där det är möjligt att ta 
del av andra individers specialkunskaper, avgörande (Coleman, 1988, s.104).  I relation till 
denna studies syfte kan således ett stort socialt kapital bidra till att lantbrukare hjälper och tar 
hjälp av andra samt tillägnar sig kunskap genom sitt sociala sammanhang. 
 Coleman (1988) beskriver även vilka sociala strukturer som är avgörande för att socialt 
kapital ska kunna uppstå. I detta använder han sig av begreppet closure, ett begrepp med 
vilket han åsyftar människors kontakter och relationer med varandra i en social struktur. För 
att socialt kapital i form av normer, tillit och vilja att hjälpa varandra ska kunna uppstå krävs 
det att flera individer har en direkt kontakt och relation till varandra och att det inte endast 
sker genom en tredje part, detta skapar closure (Coleman, 1988). Detta är av intresse för min 
studie där fokus är på den lokala kontexten. Rumslig närhet är varken ett krav eller en garanti 
för closure. Däremot är lokala sociala nätverk en social struktur som möjliggör för closure 
och därmed för förekomsten av socialt kapital.  
 Vera-Toscano et al. (2012) använder sig av socialt kapital i en studie där de undersöker 
om begreppet har empiriskt stöd, med exempel från jordbrukssektorn. I sin studie utgår 
författarna från Nahapiet och Ghoshals (1998) uppdelning av socialt kapital i tre olika 
dimensioner; den strukturella, relationella och kognitiva. Utifrån det valda synsättet åsyftar 
den strukturella dimensionen av socialt kapital de kontakter som finns mellan individer eller 
grupper och som, om de finns, möjliggör för nätverkande och samarbete. Vidare kan en 
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åtskillnad göras mellan det sociala kapital som skapas i interaktion mellan relativt lika 
individer, kallat bonding, och socialt kapital som skapas i relationer mellan heterogena 
grupper eller dess individer, kallat bridging. Ytterligare en specificering av strukturellt socialt 
kapital är såkallad linking, vilket avser socialt kapital som fungerar som en länk mellan 
individer eller grupper och andra individer eller grupper som innehar större ekonomisk eller 
politisk makt (Vera-Toscano et al., 2012). Detta står till viss del i kontrast med den 
relationella dimensionen av socialt kapital som beskriver de mer djupgående band och 
relationer som finns mellan människor. Detta relationella sociala kapital kräver flera sociala 
möten och interaktioner för att skapas och kan närmast kopplas samman med begrepp som 
tillit och normer, det kan även liknas med Colemans (1988) begrepp closure (Coleman, 
1988). Slutligen är den sista dimensionen av socialt kapital, den kognitiva dimensionen, en 
beskrivning av en gemensam värdegrund och förståelse för hur man interagerar med andra 
människor (Vera-Toscano et al., 2012). Det bör dock poängteras att denna uppdelning av 
konceptet socialt kapital på intet sätt är statisk eller absolut, utan snarast bör ses som ett 
analytiskt verktyg, detta gällande både Vera-Toscano et al.s studie och min. 
 Att studera socialt kapital hos lantbrukare motiveras väl av Vera-Toscano et al. (2012), 
vilket utgör ett välkommet bidrag till min studie. Författarna belyser att den traditionella 
bilden av lantbrukare som ensamma och individualistiska till stor del beror på förutfattade 
meningar och hänvisar till studier av Moyano (2008) som visar att lantbrukares sociala och 
ekonomiska nätverk ofta är mycket vidsträckta. (Vera-Toscano et al., 2012) 
 Det har dock framförts kritik mot begreppet socialt kapital, exempelvis att det är svårt att 
mäta samt att det finns vissa oklarheter i vad som inkluderas i begreppet vilket försvårar 
tolkning och analys av resultat (Norström Källström, 2008; Rabinowicz, 2013). Att mäta 
förekomsten av socialt kapital är dock inte denna studies syfte. Gällande definition av 
begreppet anser jag mig åtgärda eventuella oklarheter genom att använda Vera-Toscano et al.s 
(2012) tolkning av Nahapiet och Ghoshals (1998) kategorisering samt komplettera denna med 
Colemans klassiska definition.   
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4. ATT VARA LANTBRUKARE 
 
Att vara lantbrukare är, som mjölkbonden Markus uttrycker det En livsstil, det är ju inte ett 
sju till fyra jobb. Att leva som lantbrukare innebär många utmaningar, men även mycket 
glädje, något som samtliga lantbrukare i min studie har påpekat. Detta kapitel syftar till att 
utifrån mina egna intervjuer och tidigare forskning bidra till en ökad förståelse för betydelsen 
av den lokala kontexten för lantbrukare och därigenom besvara studiens syfte och 
frågeställningar. 
 
4.1 Bonden och gården – ansvar, stolthet och att vara rotad 
Relationen mellan lantbrukaren och den egna gården är mångfacetterad och komplex. Den är 
baserad dels på sociala grunder men även på en mer direkt anknytning till marken och 
landskapet. Nedan följer en redogörelse av de faktorer i denna relation som har varit 
framträdande i intervjuerna.  

4.1.1 Länken i en kedja 
Att arbeta som lantbrukare innebär en känsla av att vara en del av ett större sammanhang. Att 
bruka samma mark som forna generationer samt möjliggöra för kommande generationer att 
göra detsamma ses som viktigt hos lantbrukarna jag talat med. Fårbonden Susanne uttrycker 
känslan enligt följande  

Här lever man ihop med tidigare brukare på ett annat vis, man kände dem som har arbetat här före, vilka 
som har hjälpt till här. Jag går ju fortfarande upp och hämtar grejer hos farfar där uppe där han bodde, det 
är 30 år sen han är borta, ändå säger jag att jag går upp till farfar. Men jag vet vad han har brukat upp och 
vad Gunnar har brukat upp. Det känns rätt gott att vara en länk i en sån här kedja. 

Trots att Susanne är ingift på gården uttrycker hon en känsla av samhörighet med de 
generationer som tidigare levt där och brukat marken. Även köttbonden Lennart, som är fjärde 
generationen på gården, uttrycker en känsla av vikten av tidigare generationers arbete när han 
beskriver hur han tar hand om de stenmurar som finns på gården eftersom han vet vilken 
vedegöra det har varit att göra dem. För att ytterligare beskriva vad han menar berättar 
Lennart om när de nyligen renoverade köket i familjens boningshus och fann 100 år gamla 
tapeter. Känslan beskrevs tydligt genom att han ömt la handen mot väggen och förklarade hur 
det kändes att lägga handen mot de gamla tapeterna och tänka på hur det var när huset var 
nytt.  
 Känslan av att som lantbrukare vara en länk i en kedja och känna samhörighet med andra 
generationer kan vara tvåfaldig. Enligt Grubbströms (2011) studie känner markägare ett 
speciellt band till marken på grund av vetskapen om att tidigare generationer har brukat den, 
något som även överrensstämmer med Westholms (1992) identifiering av släktkänsla som ett 
symbolvärde för marken. Detta samstämmer väl med Susannes och Lennarts berättelser ovan, 
trots att Susanne är ingift i släkten. Enligt Setten (2005) däremot kan interaktionen med 
marken i sig skapa en känsla av samhörighet med tidigare generationer på gården. Det innebär 
att det finns en kontinuitet i platsen som gör att jordbrukare, oavsett släktskap, blir länkar i en 
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kedja. Det innebär att även nyinflyttade lantbrukare, som Vilma i min studie är ett exempel 
på, kan känna sig som en del av historien i bygden.  

Man kör där i skogen och så kommer det fram ett litet hus och en glänta /…/ då börjar jag alltid fantisera 
om att; åh här hade man två kor och sen fina stenmurarna. /…/ Och vid gravfältet här, det är ju, ja det 
syns ju liksom att det bott folk där uppe. Och då kan man ju tänka sig när man står där uppe på höjden 
och tittar ner över, ja det var ju hela vägen ner mot sjön. 

Berättelsen ovan delgav Vilma som svar på frågan hur hon skulle beskriva landskapet runt 
gården och visar på en emotionell förbindelse till forna generationer trots att gården inte är 
Vilmas barndomshem. Det går inte att utesluta att liknande känslor uppkommer även på 
platser som inte är Vilmas egen gård. Känslorna beskrevs dock endast i relation till marken 
och landskapet som omger gården.  
 Känslan av att vara delaktig i ett fenomen som sträcker sig över tid men är konstant i 
rummet sträcker sig inte endast bakåt utan även framåt i tiden. Detta påverkar lantbrukarnas 
verksamhet och tycks för många skapa en känsla av ansvar för framtida generationer. Susanne 
beskriver både sin egen situation men resonerar även runt lantbrukarkåren i större mening  

Idag så planterar vi och röjer och gallrar, ja Andreas för det är han som är i skogen, han gör det för våra 
barnbarns skull. Och det har vi talat om för dem, och de går med och tittar och ser vad farfar gör. Idag 
arbetar vi för nästa generation egentligen. /…/ Jag tror nog att de som äger mark att de känner ansvaret att 
förvalta den. Att man drar sig för att plantera om det inte är absolut nödvändigt. Jag tror att hela 
lantbrukarkåren, att det är inte att äga en gård, det är egentligen att förvalta den åt nästa generation. Så har 
jag upplevt det och gör det fortfarande, det är ingenting annat.  

Susanne och Andreas är idag över 70 år gamla och för dem är det tydligt att deras arbete sker 
för framtida generationer, men Susanne menar även att detta är fallet generellt i 
lantbrukarkåren och att de därför känner ett ansvar för gården och marken.  

Att känna en kontinuitet mellan generationer kan även bidra med en vilja att gården inte 
kommer ut på öppen försäljning och där lämnar familjens ägor. Det är en känsla som 
köttbonden Lennart beskriver med orden Det vore ju katastrof, tycker jag, om man säger, om 
det skulle ut på öppen försäljning. Dessa känslor återges även från Markus, då i kontexten av 
att det är mannen de arrenderar mark av som inte vill sälja, vilket orsakar problem för Markus 
verksamhet. Men motsatt synsätt beskrivs också av lantbrukarna. Somliga ser på sin 
verksamhet och gård som ett företag som är deras, och som nästa generation inte har någon 
direkt koppling till. Det beskrivs till exempel av Vilma som förlegat att anta att gården ska gå 
i arv och brukas av nästa generation. 

4.1.2 Att vara rotad 
Den anknytning som finns mellan lantbrukare och gården baseras förutom de generationsband 
som beskrivits ovan bland annat på den känsla av hem och hembygd som Tuan (1977) 
beskrivit. Samtliga av de lantbrukare jag talat med motiverar sin trivsel med en ospecificerbar 
känsla av hem. När jag bad Vilma beskriva känslorna för gården blev hennes svar Oj, jag vet 
inte det. Nämen, det är ju liksom bara det att, nämen här har jag ju bott nu i 20 år. Känslan 
av ett hem är svår att beskriva och både lantbrukarna Stefan, Lennart och Markus beskrev sitt 
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förhållande till gården som att de är rotade här. En viss skillnad mot Tuans (1977) 
resonemang framkommer i att lantbrukarna främst visar en anknytning till hemmet och 
gården, och inte till hembygden. Anknytningen till gården tycks finnas oberoende av hur 
länge lantbrukaren har varit bosatt där, men barndomsminnen kan skapa ytterligare en 
dimension av relationen till gården. Ruiz och Domon (2012) beskriver en del av The 
emotional relationship som egna minnen till platsen, något som även Grubbström (2011) har 
identifierat som viktigt. Köttproducenten Lennart minns tydligt sin barndom på gården och 
hur han gått i skogen sen han var liten, något som han själv menar bidragit till hans stora 
trivsel på gården.  

4.1.3 Självbestämmande  
Samtliga lantbrukare som deltagit i studien har beskrivit en av de främsta fördelarna med att 
arbeta som lantbrukare med den frihet och möjlighet till självbestämmande som yrket utgör. 
Återigen var det Lennart som kärnfullt uttryckte sig genom att säga Blir det inte bra får jag 
skylla mig själv. Mjölkbonden Markus resonerade om sin flexibilitet som lantbrukare och 
poängterade att han mitt på dagen kunde välja att bli intervjuad av mig, men att han å andra 
sidan måste mjölka varje morgon och kväll. Äggproducenten Vilma diskuterade på samma 
sätt om att hon både kan bestämma hur hon vill lägga upp sin arbetsdag och även att hon, 
gemensamt med sin man, för varje år kan bestämma hur utvecklingen på gården ska se ut. 
Denna handlingsfrihet är ett av de symboliska värden som Westholm (1992) formulerat som 
viktigt hos markägare och framträdde markant under mina intervjuer.  

4.1.4 Gårdens symbolvärde  
Gårdens symboliska värde behandlades även av Burton (2004) som menar att lantbrukares 
identitet blir tätt sammanknuten med gården och att den kan komma att ses som en spegel av 
lantbrukaren själv. Detta fenomen återfanns hos mina respondenter, främst genom den vikt de 
la vid gårdens yttre. Samtliga lantbrukare i studien uttryckte en vilja för att gårdens yttre 
skulle hållas snyggt och mjölkbonden Markus menade att det har blivit allt viktigare under de 
senaste decennierna. Köttbonden Lennart antydde att man omedelbart när man kommer till en 
gård får ett intryck och en uppfattning om den och att det därför är viktigt att det är målat och 
snyggt. Att gårdens yttre står i direkt relation med lantbrukaren bakom formulerades väl av 
grisbonden Stefan då han sa Ofta när man åker på gårdar, och företag överhuvudtaget, så ser 
man ju nästan på företaget hur gammal ägaren är. Och jag säger den dagen det syns här då 
ska jag jävlar lägga av. Gården blir således en del av lantbrukaren som kan betraktas och 
bedömas öppet. Det innebär en sårbar situation för lantbrukaren som känner sig manad att 
vårda gårdens yttre som en del av sin personliga identitet. Att detta leder till en pressad 
situation för lantbrukare var tydligt hos mina respondenter då de urskuldande förklarade att 
tiden inte räcker till för att hålla gården i det skick de önskar, på grund av att djuren och 
produktionen måste komma i första hand.  
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4.1.5 Produktionslandskapet  
Att gårdens yttre vårdas i ren estetisk mening förekommer gemensamt med en vilja av att 
hålla gården och landskapet produktivt. Lantbrukarna jag talat med värderar högt att 
landskapet hålls öppet, med vilket de åsyftar att åkrar och ängar brukas och inte växer igen 
med buskage och skog. Grisbonden Stefan talade om det öppna jordbrukslandskapet i 
Småland som smultronställen vilka måste vårdas. Han menar att odlingsmark är hårdvaluta 
idag och att det därför är av yttersta vikt att den hålls produktiv. Men han angav även att det 
öppna produktionslandskapet är viktigt i relation till det estetiska. Då hans gård ligger i direkt 
anslutning till ett samhälle menar han att de öppna fälten och åkrarna ger en vacker 
omgivning till samhället, vilket också anses som viktigt. Susanne och Andreas, 
fårproducenterna, har levt som lantbrukare länge och sett många förändringar komma. De 
menar att det viktigaste för framtiden är att landskapet hålls öppet men de betvivlar dock att 
utvecklingen kommer gå den vägen. De har under sin livstid sett importen av råvaror öka till 
Sverige, men även upplevt krig och tider då Sverige har mött svält och för dem är det främst 
två faktorer av det produktiva landskapet som är viktigt; att nästa generations matförsörjning 
ska vara säkrad samt att en rik flora upprätthålls. Vikten av det öppna landskapet delas även 
av äggproducenten Vilma. Hon och hennes man håller även köttdjur på gården, vilket Vilma 
själv motiverar på följande sätt 

För att vi har alla betena, vi måste ha så det betas runtomkring. Vi har ju avtal och åtagande, annars så 
skulle ju alltihop växa igen. Det skulle bli, ja, ett helt annat landskap. Men ekonomiskt så är det bara 
katastrof med köttdjur, det ger inte mycket.  

Att landskapet behålls produktivt och öppet är således, för Vilma och hennes man, viktigare 
än att lönsamheten är maximal. Samma fenomen återfinns hos grisproducenten Stefan som 
även han håller köttdjur för att underhålla sina betesmarker, detta trots att lönsamheten är 
dålig och vissa år negativ. Denna vilja att hålla landskapet produktivt och öppet 
överensstämmer med Vergunst et al.s (2009) studie där liknande värderingar återfanns hos 
människor som lever på landsbygden.  Även Ruiz och Domon (2012) har identifierat en 
relation mellan människa och landskap, The utilitarian relationship, där produktion och 
funktion hos landskapet värderas.  

4.1.6 Naturen  
Landskapet värderas dock inte endast efter funktion och produktion av lantbrukarna i studien. 
Det finns även en genomgående tendens av att värdera naturens skönhet, lugn och skiftningar. 
Flertalet lantbrukare angav att de värdesätter på det vis man som lantbrukare lever med 
årstiderna. Som fårproducenten Andreas sa Varje sak man gör på en gård, när man följer med 
i årstiderna, det är lika fint varje gång. Liknande redogörelser mötte mig hos samtliga 
lantbrukare i studien, att varje årstid har sin charm och kontrasterna mellan dem var något 
som låg dem varmt om hjärtat. Men även att njuta av naturen i sin enkelhet ansågs vara 
viktigt. Grisproducenten Stefan gick så långt som att säga att För att kunna vara lantbrukare 
så måste du kunna njuta i naturen i vardagen. Och Vilma angav att hon varje dag skänkte en 
tanke åt hur fint de har det. Dessa redogörelser för naturens betydelse för lantbrukarna har stor 
likhet med Ruiz och Domons (2012) The hedonistic relationship i vilken närheten till naturens 
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lugn och skiftningar värderas. Kaltenborn (2009) menar att naturen på en plats är viktig i 
skapandet av emotionella band till den, vilket kan uppfattas särskilt tydligt hos lantbrukarna i 
studien. Huruvida känslorna för naturen är platsspecifika hos lantbrukarna är dock inte 
fastställt. Grisbonden Stefan menar exempelvis att han får sin samhällsfrid genom att vistas i 
naturen, men han poängterar att det inte behöver vara hans skog utan att det kan vara vilken 
natur som helst. Det tycks emellertid oundvikligt att det skapas ett särskilt band mellan 
lantbrukare och naturen runt gården, delvis på grund av den dagliga interaktionen som även 
Flygare (1999) redogör för i sin studie. Men även tack vare den anknytning till hemmet som 
gården utgör, vilket har beskrivits tidigare i detta kapitel och av Tuan (1977). Lantbrukarna 
jag talat med beskriver med ett varmt tonfall platser där blåsipporna slår ut, fåglarna sjunger 
eller träden är synnerligt gröna. Men de förbannar även de steniga åkrarna, mossar som 
sjunker och vindfällor som inte hunnit bli omhändertagna. Känslor som är direkt bundna till 
platser runt gården och som uppstått genom den kontinuerliga interaktionen.   

4.1.7 Stolthet  
Avslutningsvis finns det hos lantbrukarna i studien en känsla som har tydlig anknytning till 
den specifika gården och verksamheten, nämligen stolthet över marken och landskapet. 
Stolthet är ett av de symbolvärden som Westholm (1992) identifierat mellan markägare och 
mark och det förekommer på olika grunder hos lantbrukarna. Vilma, Markus och Susanne 
uttryckte en stolthet för det estetiska i landskapet på och runt gården, och både Vilma och 
Markus antydde att det var bara att se sig runt för att förstå varför de trivs så bra. Susanne 
uttryckte sig med att Jag tycker att jag bor på världens finaste ställe här, vilket besvarades 
med ett stolt leende från hennes man Andreas som växt upp på gården. Stefan förmedlade en 
stolthet som var mer produktionsinriktad och beskrev hur hans gård är lokaliserad mellan 
sjöar vilket leder till en ovanligt god växtzon som gör att de kan ta Skåne-grödor på hans 
åkrar. Oberoende av vad stoltheten är grundad på är den tydligt platsspecifik och delaktig i att 
skapa den anknytning som finns mellan lantbrukaren och gården. 
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4.2 Den sociala samhörigheten – familj, grannar och kollegor 
Sociala relationer och nätverk är komplexa och låter sig inte lätt kategoriseras, något som 
detta kapitel kräver. Strukturen för analysen bygger på en skala där familjen är den närmaste 
och den svenska lantbrukarkåren avslutande.  

4.2.1 Lantbrukarfamiljen 

Lantbrukaryrket anses ofta vara ett ensamyrke då det i ett jordbruksföretag sällan finns 
ekonomiska förutsättningar för att hålla med anställd personal. Lantbrukare arbetar därför ofta 
själva på sin gård. Endast en av lantbrukarna i min studie, Stefan, hade två anställda. Vilma 
och Markus arbetar tillsammans med sina respektive och Lennart arbetar själv på gården. 
Susanne har i huvudsak varit den yrkesaktiva lantbrukaren på deras gård, men Andreas var 
hemma under hektiska perioder med ut- och ombyggnationer. Nu är Andreas pensionerad och 
de båda arbetar hemma på gården. Gemensamt för dem som arbetar tillsammans med sina 
respektive är att de sätter högt värde på den sociala samhörigheten som det utgör. Markus 
uttryckte sig enligt följande Jag hade nog aldrig startat upp verksamheten själv om inte jag 
hade haft min sambo. Och Vilma sa Ja, det skulle ju inte funka annars det måste vara 
skitjobbigt att va själv. De båda hävdar att fördelarna med att driva jordbruket tillsammans 
med sin partner är att båda parterna har förståelse för arbetet och den livssituation det medför 
samt att de kan dela sina dagliga funderingar med någon.  
 Även Lennart, som arbetar själv på gården, tycker att det är viktigt att familjen inkluderas 
i verksamheten. Han har nyligen inlett en satsning på lokal försäljning av köttlådor, något som 
han menar är viktigt för sammanhållningen i familjen. Han själv driver verksamheten med 
djuren och resterande familjemedlemmar ansvarar för kundkontakt och marknadsföring. 
Lennart anser att det är mycket positivt och uttrycker sig enligt följande Det blir ju lite att 
sammansvetsa familjen med så att alla känner sig behövda då ju. För Lennart är det viktigt att 
hela familjen känner sig delaktig i gårdens verksamhet, något som inte alla lantbrukare i min 
studie håller med om.  
 För Stefan är det viktigt att skilja arbete och fritid åt. Han trivs därför med att de sällan 
pratar om jordbruk hemma och att hans fru inte är intresserad. När han själv växte upp på 
gården pratades det nästan uteslutande om jordbruk och politik hemma, något som han då 
tyckte var tråkigt och som han därför tror har bidragit till att han inte själv vill upprätthålla 
samma situation i sitt hem idag. Trots Stefans vilja att separera jobb och fritid är dock 
familjen fortfarande mycket viktig. Inte minst genom att hans ena son är anställd i företaget 
samt att hans fru sköter gårdens bokföring. Stefan själv menar att hans fru inte är intresserad 
av jordbruket, men hävdar samtidigt att det är tur att hon kommer från en jordbrukarfamilj. 
Detta då han menar att hon förstår lantbrukaryrkets villkor och levnadsätt.  
 För lantbrukarna i studien sträcker sig familjebanden längre än till den innersta 
kärnfamiljen och även äldre generationer benämns som viktiga. Detta kan förklaras med den 
känsla av kontinuitet mellan generationer som redogjorts för tidigare i denna studie. Vilmas 
föräldrar är bosatta i en flygelbyggnad på gården och under intervjuns gång springer Vilmas 
söner mellan de båda husen. För Vilma är det tydligt att hennes mamma är en av hennes 
viktigaste relationer som både hjälper till med barnen men även kan rycka in på gården med 
enklare sysslor. Markus, vars föräldrar inte är lantbrukare, uttryckte en saknad efter föräldrars 
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hjälp i samband med att han startade sin verksamhet. Men han menade även att det idag är 
ganska skönt att inte ha föräldrar som anmärker på hur jordbruket sköts. Även Susanne och 
Andreas redogjorde för hur äldre generationer kan vara både en tillgång men även ge upphov 
till problem på en gård. Andreas föräldrar bodde på ovanvåningen i bostadshuset när de 
flyttade in och kunde på så vis bidra med barnpassning. Men Andreas far var kritisk mot ny 
teknik, vilket till viss del gjorde arbetet svårare för Susanne. Äggproducenten Vilma 
redogjorde för en liknande företeelse i relation till en lantbrukare hon försökt samarbeta med, 
men där samarbetet fick avbrytas på grund av den andre lantbrukarens föräldrar. 
 Oberoende av hur familjelivet på gården ser ut tycks den närmaste familjen spela en 
viktig roll för lantbrukarna. Lantbrukaryrket ställer speciella krav på familjen som omger 
lantbrukaren, antingen om det är i form av förståelse och hänsyn eller samarbete. I relationer 
till familjemedlemmar skapas socialt kapital som till stor del består av Nahapiet och Ghoshals 
(1998) relationella och kognitiva dimensioner i form av tillit och gemensamma normer och 
värderingar. Detta sociala kapital tycks vara avgörande för lantbrukares möjlighet att leva som 
lantbrukare då flera lantbrukare uttryckt ett starkt beroende av familjens roll i verksamheten. 
Det är dock inte uteslutande familjen som är viktig för lantbrukarna. I den lokala omgivningen 
bor även människor som inte själva är verksamma inom jordbrukssektorn. Relationen till 
dessa grannar visar sig också vara betydelsefull för lantbrukarna.  
 
4.2.2 Goda grannar 
Lantbrukarna som deltagit i studien har olika förutsättningar och avståndet till närmaste 
granne sträcker sig från ett tiotal meter upp till fyra kilometer. Därav blir begrepp som nära 
och lokalt relativt i relation till de specifika gårdarna. Lantbrukare och deras verksamhet 
påverkar sin omgivning vilket även berör lokalbefolkningens levnadsförhållanden. 
Mjölkbonden Markus menar att lantbrukare därför måste hålla sig väl med sina grannar för att 
inte riskera osämja. En faktor som flera lantbrukare berör är gödselkörning, vilket de ofta får 
kritik för från boende i omgivningen. Både Markus och Stefan berättar att de i största möjliga 
mån undviker att köra gödsel en fredag, för att undvika friktion med de boende. De redogör 
även för att de trots sina ansträngningar regelbundet tar emot kritik från grannar som 
misstycker med deras sätt att sköta sin verksamhet. Ofta är det just gödsling, konstgödsel och 
besprutning som blir måltavlor för lokalbefolkningens kritik. Stefan uttrycker en avsaknad på 
förståelse från de boende och menar att många inte förstår jordbrukets positiva effekter på 
landskapet. De lantbrukare som har långa avstånd till närmaste granne menar även att det är 
positivt att deras verksamhet inte utgör något störningsmoment för andra individer. Dessa 
exempel visar på ett bristande socialt kapital mellan lantbrukare och lokalbefolkning där 
normer och värdegrund till viss del inte överensstämmer. Att lantbrukarna trots det anstränger 
sig för att överbygga detta glapp visar på en vilja till och behov av att skapa bättre relationer 
och ett starkare socialt kapital. 

Denna vilja förstås och motiveras av andra redogörelser där lantbrukare berättar om 
vikten av goda relationer mellan grannar och vilka fördelar det bidrar med. Susanne och 
Andreas hävdar att deras goda relationer till grannar i byn har varit avgörande för deras trivsel 
och möjlighet att bo och arbeta på landsbygden. Även Vilma uppskattar sina lokala kontakter 
och redogjorde för hur de möjliggör för hennes familj att åka på semester;  
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Det tror jag är jätteviktigt att man har så man kan ringa och kolla, annars skulle man aldrig våga lämna 
gården! /…/ Det skulle vara väldigt konstigt att inte ha dem. Det vet jag inte, nää, det skulle nog inte 
funka. 

Vilma och hennes familj har sociala relationer som är nödvändiga för verksamhetens 
fortlevnad. Hon berättar att det sker ett utbyte av tjänster och gentjänster i deras relationer och 
att det rör sig om både samarbeten i verksamheten och mer privata åtaganden såsom 
barnpassning och skjutsning. Vidare anser hon att det skulle vara positivt om de hade fler och 
närmare grannar, då det idag är två kilometer till närmaste gård. Främst är det tryggheten med 
en möjlig grannsamverkan mot brott som hon saknar. Vilmas lokala relationer innefattar både 
strukturellt och relationellt socialt kapital där samarbete såväl som tillit är positiva effekter. 
Vilmas egna ord som återgivits ovan om dessa relationers relevans för hennes arbetssituation 
poängterar väl vikten av detta sociala kapital. 
 Brist på goda lokala relationer kan vara förödande för lantbrukare, vilket skildringar från 
både Markus och Stefan är belägg för. De båda lantbrukarna redogjorde under intervjuerna för 
skeenden då de övervägt att sälja sina verksamheter och flytta. Orsakerna till deras 
överväganden var mångfacetterade och berodde till stor del på bristfällig utvecklingspotential 
i deras verksamheter. Markus fick inte möjlighet att köpa en gård han var intresserad av och 
säger följande om resonemanget han och hans sambo hade 

I det läget när vi diskuterade det hade det känts rätt bra att visa dem som inte trodde på oss och de som 
inte ville sälja sin lagård till oss och så, då hade man visat på att vi står inte och faller med er, vi kan göra 
något annat. 

Men Markus och hans sambo fick möjlighet att köpa en annan gård och hade därigenom 
möjlighet att stanna i byn. Genom att förstå detta skeende utifrån socialt kapital kan 
ytterligare en dimension än den direkt ekonomiska i att utveckla verksamheten synliggöras. 
Ett större socialt kapital mellan invånarna i Markus by hade kunnat avhjälpa den kritiska 
situationen genom att goda samarbeten kan ligga till grund för utveckling av verksamheten. 
Det är i Markus ord ovan även tydligt att bristen på förtroende från människor i byn som 
ledde till hans känslor att vilja flytta.  
 Även Stefan har haft i åtanke att sälja sin verksamhet och flytta. Detta i samband med att 
det planerades för att bygga en fritidsanläggning på mark som han äger och arrenderar, vilket 
hade haft förödande effekter på hans verksamhet. Han menar att planerna var naiva och utan 
ekonomisk förankring men att det trots att anläggningen inte blev bygd var nära att han och 
hans familj valde att flytta. Detta för att, som Stefan själv sa Det är inte så jävla kul i en by 
när man får nästan en hel by emot sig i opinion. Som i Markus situation är det bristande 
utvecklingspotential i verksamheten som är den direkta orsaken till funderingarna på en flytt. 
Men i de bakomliggande orsakerna finns både bristande strukturellt socialt kapital i form av 
kontakter och bridging (Vera-Toscano et al., 2012) med lokalbefolkningen samt bristen på ett 
mer relationellt socialt kapital där tilliten mellan individer blir lidande. 
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4.2.3 Att ha kollegor 
Det sociala sammanhang inom vilket lantbrukare verkar består även av andra 
yrkesverksamma inom jordbrukssektorn. Även då har lantbrukarna i studien skilda 
förutsättningar baserat på gårdens lokalisering. De naturgeografiska förutsättningar som finns 
i form av avstånd och landskapets struktur är på många sätt avgörande för vilka relationer som 
skapas mellan lantbrukare i en bygd. 
 Grisproducenten Stefan, som har den största verksamheten av lantbrukarna i studien, 
menar att de geografiska förutsättningarna för samarbete inte finns i hans närområde där 
enheterna är små och avstånden relativt långa. Därtill har lantbruken i bygden 
verksamhetstyper som till stor del skiljer sig från varandra, vilket försvårar samarbeten 
ytterligare. Stefan menar dock att relationerna mellan lantbrukarna i bygden är goda.  
 Stefan är den enda av lantbrukarna i studien som inte samarbetar med andra. Andreas och 
Susanne har haft nära relationer och samarbeten med lantbrukare i bygden och redogör för 
samarbeten som sträcker sig flera decennier tillbaka i tiden. De har genom åren ägt tre tröskor 
gemensamt med åtta andra lantbrukare i byn och menar själva att det har fungerat Synnerligen 
utmärkt! De berättar dock att samägande blir allt ovanligare och svårare i takt med att 
jordbruksverksamheter blir av varierande storlek samt att maskiner blir allt större och dyrare. 
Detta är en utveckling som de beklagar då det innebär att lantbrukaryrket blir ensammare när 
möjligheterna till arbetskamrater försvinner. Även mjölkproducenten Markus har ett 
uppskattat samarbete med en annan lantbrukare i byn. De har samarbetat sen Markus startade 
sin verksamhet och han resonerar kring om det kan ha bidragit till verksamheternas 
lönsamhet. Under de senaste fem åren har antalet mjölkproducenter halverats från fyra till två 
i byn och det är Markus och hans samarbetspartner som finns kvar. Även äggproducenten 
Vilma och köttbonden Lennart samarbetar till viss del med andra lantbrukare i sina respektive 
närområden och upplever det som positivt men berättar även att det kan uppstå problem om 
inte allt är klarlagt och det finns papper skrivna när samarbetet inleds. De fördelar som 
framförs gällande samarbete är främst av två slag, att det är ekonomiskt lönsamt samt att det 
är viktigt för det sociala välbefinnandet. Markus menar att den främsta fördelen med att 
samarbeta med andra lantbrukare är att den ekonomiska belastningen av investeringar i 
maskiner blir mindre. Susanne och Andreas anser däremot att det viktigaste är den sociala 
samhörigheten som uppstår. Lennart säger följande som svar på frågan om det är viktigt med 
samarbeten Ja, det tycker jag att det är. För att, man säger, ensam är ju inte stark utan att 
man kan ventilera. Just att dela funderingar och erfarenheter med andra likasinnade uppkom 
även som motiv till varför familjen är viktig, men gäller alltså även relationer med lantbrukare 
i närområdet. Att människor tenderar att samarbeta och hjälpa varandra ofta och mycket är 
enligt Coleman (1988) ett tecken på att förekomsten av socialt kapital är hög. Lokala 
relationer mellan lantbrukare tycks främst innefatta den strukturella dimensionen av socialt 
kapital där kontakter med andra underlättar för nätverkande och samarbete. Att samarbeta 
med andra inom samma bransch är ett exempel på att det finns ett strukturellt socialt kapital 
där bonding (Vera-Toscano et al., 2012) förekommer. 
 Att Stefan inte samarbetar med andra lantbrukare kan utöver de geografiska 
förutsättningarna bero på att den sociala faktorn uppfylls genom de två anställda på gården. 
Stefan själv benämner dem som bollplank och berättar att de tar samtliga beslut gemensamt 
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och diskuterar frågor som rör verksamheten. Det sociala kapital som uppstår i samarbete med 
andra tycks därmed vara viktigt även för Stefan, trots att hans relationer är av en annan 
karaktär. Gällande de ekonomiska fördelarna så är de av mindre vikt för Stefan som är en stor 
aktör i området.  
 Det faktum att lantbruksenheter tenderar att bli allt mer olika sett till storlek och 
verksamhetstyp försvårar för möjligheterna att samarbeta. Vilma uttryckte en svårighet i att 
samarbeta på områden som är mer verksamhetsspecifika när det inte finns några lokala 
lantbrukare som driver liknande verksamhet. I hennes fall finns det mycket få äggproducenter 
i länet, och i princip ingen annan som driver ekologisk produktion. Då detta är fallet för 
många lantbrukare finns det en vikt av att se utanför de individuella lokala kontakterna och 
beakta de nätverk som finns.  

4.2.4 Föreningsfolket 
Det finns inom lantbrukarkåren en stark föreningskänsla som har gett upphov till många 
nätverk inom jordbrukssektorn och på landsbygden. Susanne har ett stort engagemang i de 
lokala föreningarna och menar att de är väsentliga för landsbygdens fortlevnad  

Vi är så beroende här ute på landsbygden att vi har en gemenskap. För skaffar vi oss inte en sån så blir det 
ingenting av landsbygden. Vi har våra föreningar och det är ingen annan som ställer upp för oss 
egentligen, som bor ute på landsbygden, annat än bygden själva. Därför är det jätteviktigt att vi har ett 
kontaktnät, vi har haft sockenråd och vi har LRF-grupper och vi har ju byalagen, nu har vi ju 
fiberförening. Och driver vi inte våra idéer via en förening då får vi aldrig gehör för någonting här ute på 
landsbygden.  

Enligt Susanne är den främsta fördelen med föreningar och nätverk att de ger lantbrukare, och 
även landsbygdsbefolkning i stort, möjlighet att utöva påtryckningar och få gehör från 
politiker och tjänstemän. Ur den aspekten skapar exempelvis Lantbrukarnas riksförbund, 
LRF, och andra föreningar ett strukturellt socialt kapital av sorten linking (Vera-Toscano et 
al., 2012). Linking uppstår i relationer där lantbrukarna har möjlighet att komma i kontakt 
med individer med större politisk och ekonomisk makt. Grisproducenten Stefan är dock 
kritisk mot föreningsrörelsen och menar att det är ett ineffektivt sätt att påverka. Han arbetar 
istället genom personlig kontakt med politiker och tjänstemän och beskriver det på följande 
sätt 

Gå till den enskilde tjänstemannen på företaget, den som har positionen att bestämma, bygg upp en 
personlig relation med honom och kör ett öppet spel. Alltså, vad han har för marginaler, vad han kan ge 
dig för rabatter och förmåner och alltihop, vad hans tak är va. Längre kommer du inte. 

Stefans arbetssätt är möjligt till stor del tackvare hans verksamhets storlek och möjliggör för 
honom att skapa personliga relationer med individer med stor politisk och ekonomisk makt. 
Dessa relationer har stor likhet med den relation Susanne anger sig ha till föreningar och 
innefattar på samma sätt dimensionen linking av socialt kapital (Vera-Toscano et al., 2012). 
Det sociala kapitalet existerar på lika nivåer, men fyller samma funktion för de båda 
lantbrukarna. Denna funktion, att påverka politiker och tjänstemän, är inte den enda inom 
föreningsrörelsen.  
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 Med undantag för Stefan har samtliga lantbrukare i studien tagit aktiv del i någon lokal 
förening och det är främst ytterligare två fördelar som lyfts fram. Vilma berättar att hon och 
hennes man omgående gick med i bygdens föreningar när de köpte gården, detta för att bli 
delaktiga i den sociala gemenskapen. Liksom familjen och lokala lantbrukare utgör viktiga 
personliga kontakter för lantbrukare som annars kan uppleva en enslig tillvaro är föreningarna 
en mötesplats där nya kontaktnät bildas. De möten och träffar som föreningarna bidrar med 
kan vara en viktig del i att skapa closure (Coleman, 1988), där individer kommer i direkt 
kontakt med varandra, vilket är avgörande för att ett utbrett socialt kapital ska uppstå. Men 
föreningarna bidrar även med ett kunskapsutbyte och informationsöverföring som är 
väsentligt inom lantbrukarkåren. Vilma berättar exempelvis hur hon genom möten får 
information om de senaste politiska besluten som berör lantbrukare. Lantbrukare berörs idag 
mycket av vilka politiska beslut som tas och att vara uppdaterad och göra rätt val kan vara 
avgörande för verksamhetens fortlevnad, Stefan kallar det att EU-optimera gården. För att 
tillgodogöra sig all den nödvändiga informationen krävs ett stort socialt kapital där man som 
lantbrukare får ta del av andras kunskaper, något som underlättas genom föreningar. 

4.2.5 Bönder i hela landet 
Studiens syfte är att studera den lokala kontextens betydelse för lantbrukare men det är än 
likväl av stor vikt att redogöra för lantbrukares bredare kontaktnät. Detta för att den sociala 
samhörigheten inom vilken lantbrukare verkar inte är geografiskt begränsad till närområdet. 
Delvis med hänvisning till de föreningar som beskrivits ovan uttrycker lantbrukarna i studien 
förekomsten av en gemenskap inom lantbrukarkåren i Sverige. Det tycks existera relationer 
och socialt kapital mellan svenska lantbrukare som är mycket viktiga för dem och deras 
verksamheter. Gemenskapen i föreningar och möten med andra lantbrukare är väsentligt för 
lantbrukares möjlighet till inskaffande av kunskap och information. Vilma beskrev hur hon 
och hennes man fått tips genom andra äggproducenter om ett effektivt fodersystem till sina 
höns och menar att Det hade man ju inte kommit på om man bara hade gått hemma. Även 
Stefan, som är skeptisk mot föreningsrörelsen, menar att det är viktigt att närvara på mässor 
och andra mötesplatser för lantbrukare för att införskaffa information om utvecklingen inom 
verksamheten och för att möta andra lantbrukare som man kan lära sig från. Utöver att det 
sociala kapitalet mellan lantbrukare möjliggör för informations- och kunskapsspridning tycks 
det finnas en mer djupgående relation som bygger på solidaritet och en gemensam 
värdegrund, det vill säga den kognitiva dimensionen av socialt kapital (Vera-Toscano et al., 
2012). För Vilma är det viktigt att köpa svenskproducerad mat och hon motiverar det med att 
Det är mycket det att man vet ju, var den kommer ifrån. Förhoppningsvis folk med samma 
värderingar som producerar den ju. Vidare försvarar både Vilma, Stefan och Lennart svenska 
lantbrukare som inte har ekologisk verksamhet och menar att svenska lantbrukare alltid 
använder minimala halter bekämpningsmedel och konstgödsel, oavsett verksamhet. 
Solidariteten för lantbrukarkåren tar sig även uttryck genom ett ansvarskännande för 
kunskapsspridning till allmänheten. Flera lantbrukare i studien uppger att de har haft besök 
från eller själva besökt skolklasser för att sprida kunskap om det svenska lantbruket. I detta 
ryms både en gemenskap med lantbrukarkåren men även en vilja till socialt kapital och 
bridging (Vera-Toscano et al., 2012) med människor utanför lantbruket för att möjliggöra för 
kunskapsspridning. 
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5. SLUTDISKUSSION 

Denna studies syfte har varit att analysera på vilka sätt den lokala kontexten bidrar till att 
svenska lantbrukare väljer att leva och verka som lantbrukare. Den lokala kontexten kan 
givetvis även påverka lantbrukare negativt och få lantbrukare att sluta, men det har inte varit 
fokus för denna studie. Med utgångspunkt i syftet formulerades två frågeställningar; Hur 
påverkar den fysiska miljön skälen att vilja leva som lantbrukare? och Hur påverkar det 
sociala sammanhanget skälen att vilja leva som lantbrukare? Det sociala och det fysiska 
samspelar i att skapa den lokala kontext inom vilken lantbrukaren lever och verkar och olika 
faktorer i detta samspel har framkommit i denna studie. Att som lantbrukare vara en del av 
något större, en länk i en kedja, som sträcker sig från dåtid till framtid, genom sociala band 
och brukande av den fysiska marken har framkommit som viktigt för lantbrukarna i studien. 
Detta har förståtts i relation till tidigare forskning som visar att generationstillhörighet kan 
skapa en anknytning till mark (Grubbström, 2011; Westholm, 1992) men även att brukandet 
av mark kan skapa en känsla av generationstillhörighet (Setten, 2005). Vidare finns ett band 
mellan lantbrukaren och gården som består i uppskattning av närheten till naturen och en stark 
värdering av att marken behålls produktiv. Det står i direkt relation till två av de relationer 
mellan människor och landskap som identifierats av Ruiz och Domon (2012), nämligen The 
hedonistic relationship där relationen till naturen uppskattas samt The utilitarian relationship 
där produktion värderas. Det har även framkommit ett flertal symbolvärden mellan 
lantbrukarna och gården, såsom stolthet, möjlighet till självbestämmande, identitetsskapande 
och anknytning till hemmet. Dessa symbolvärden har identifierats av Westholm (1992) 
mellan markägare och deras mark och har varit framträdande i min studie. Symbolvärdena har 
även hanterats mer djupgående och specifikt av andra forskare (Tuan, 1977; Burton, 2004; 
Rydberg, 2011) vars resonemang har varit viktiga i förståelsen av denna studies resultat. Den 
sociala dimensionen av att vara lantbrukare innefattar de relationer och nätverk inom vilka 
lantbrukarna lever och verkar. Dessa existerar på olika skalor och innefattar familj, grannar, 
lantbrukare i närområdet, föreningar och lantbrukare i hela Sverige. Vikten av lantbrukarnas 
relationer har förståtts med hjälp av begreppet socialt kapital. Det har bidragit till att 
funktionerna av relationerna, såsom tillit, samarbete och kunskapsöverföring har synliggjorts. 
Det har även möjliggjort för förståelsen av att socialt kapital existerar på olika nivåer samt är 
av stor vikt för skälen att vilja leva som lantbrukare.   

Att leva som lantbrukare innebär att vara en viktig del i det svenska samhället, en aktör 
som tillgodoser befolkningens behov av mat och livsmedel. Trots den viktiga funktionen 
tvingas många lantbrukare stänga ner sin verksamhet, även då regeringen gjort satsningar på 
ökad lönsamhet och lättare administrativ börda. På den småländska landsbygden är 
arbetsförhållanden svåra då varken jordmån eller växtzon är optimal, kombinerat med små 
gårdar och skiften. Detta till trots finns det många skäl att vilja arbeta som lantbrukare i 
Småland, dessa grundade i olika funktioner av den lokala kontexten. Att ha en förbindelse 
över generationsgränser samt att samarbeta och känna tillit till människor i omgivningen är 
viktigt för lantbrukarna. Lika så är de känslor som existerar till gården, stolthet och ansvar för 
marken, en anknytning till platsen och hemmet samt en närhet till naturen och landskapet. 
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APPENDIX 
 
Intervjuguide 
Att vara lantbrukare 
Berätta om dig själv, namn, ålder? 
Hur länge har du varit på gården? Vilken generation? 
Har du arbetat med någonting annat innan du blev lantbrukare? Vad? 
Berätta om din gård. Storlek, drift, verksamhetstyp? 
Hur har verksamheten på gården sett ut innan? Historiskt 
Arrenderar du mark? Hur mycket? Till vad? 
Vilka är ni som arbetar på gården? 
Hur mycket arbetar du på gården? /vecka /år 
Arbetar du med annat på sidan av? 
Varför arbetar du som lantbrukare? 
Hur tycker du att det är att vara lantbrukare? 
Vad är det bästa med att vara lantbrukare? 
Vad har du för bekymmer som lantbrukare? 

Den fysiska miljön 
Hur skulle du beskriva landskapet här? 
Har landskapet förändrats under din livstid? 
Har det varit till det bättre eller till det sämre? 
Vad betyder den här platsen för dig? 
Finns det någon annan plats som betyder mer? 
Finns det någon plats på eller runt gården som betyder extra mycket för dig? 
Vad är det bästa respektive sämsta med den här platsen? 
Är det viktigt för dig hur gården ser ut? På vilket sätt? 
Beskriv en plats som du tycker är vacker. 
Hur tror du att landskapet här ser ut om 20 år? 
Vad tycker du är viktigt att bevara i landskapet? 
Finns det någonting i landskapet som orsakar problem för dig? 
Hur påverkar din verksamhet landskapet? 
Skulle du säga att den här platsen är avgörande för din verksamhet? 

Det sociala sammanhanget 
Vilken roll spelar familjen för dig som lantbrukare? Delaktiga? Viktigt? 
Vilka är de viktigasta sociala relationerna/nätverken för dig som lantbruksföretagare? 
Hur långt, rent geografiskt, sträcker sig dina nätverk? 
Har allmänheten bjudits in till din gård? (i form av skolklasser, kosläpp, bygdevandring etc.) 
Har du någon samverkan med andra lantbrukare i närområdet? (t ex gemensamma maskiner) 
Hur ser det samarbetet ut? 
Tycker du att det är viktigt att samarbeta med andra inom samma branch?  
Finns det några andra samarbeten som är lika viktiga eller viktigare? 
Vilka är dina kunder? 
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Har du direktkontakt med de som konsumerar dina varor? 
Vilka är dina närmaste grannar? 
Hur påverkar din verksamhet andra som bor här? 
Tror du det spelar någon roll för dem som bor här att du driver jordbruk? 
Hur skulle du beskriva relationen till dina grannar? 
Tycker du att det är viktigt med goda relationer till dina grannar? 

Framtiden 
Skulle du kunna bruka en gård någon annanstans? 
Hur tror du att gården och verksamheten ser ut om 20år? 

Finns det någonting mer du skulle vilja berätta? 
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