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Sustainable Development at Uppsala university, No. 188, 36 pp, 30 ECTS/hp 
 
Abstract 
It is being said that politicians are carriers of thoughts and ideas of what is identified as a problem and its 
solution. These thoughts and ideas can spread and influence the citizens who in turn act accordingly to these 
ideas. Politicians can by this function steer the society by spreading their thoughts and ideas. Therefore it is of 
interest to study political ideas to be able to outline what the future might bring since citizens act upon these 
ideas. This study’s aim is to examine what ideas politicians have regarding the future of Swedish agriculture 
which is said to be on the edge of a transition. For the last forty years, Swedish agriculture has been affected by 
an increasing import and urbanization which has led to a decrease in farms. The sector is also threatened by a 
number of problems such as climate change, increased global competition and a growing global population. It is 
therefore of interest to study the ideas politicians have about the Swedish future agriculture since these ideas are 
incorporated into society and acted upon. What ideas do the politicians have about the future of Swedish 
agriculture and what challenges and solutions do they recognize? By interviewing politicians I will, with the help 
of discourse analysis, unravel what thoughts and ideas they have.   
 
The analysis shows that the majority of the interviewed politicians have a negative future outlook for Swedish 
agriculture. They all recognize economic aspects to be the main problem such as an increased import and global 
competition. Also many of the politicians agree that the consumers have a lack of knowledge about food 
production which prevents them from understanding what it really costs. The study shows that the politicians 
have similar ideas of what the problem is but they have different ideas of how to manage these problems. The 
right wing politicians mainly argue for market based solutions. They want to consumers to decide and therefore 
supply them with information so that they can make the “right” decision when buying food. The left wing 
politicians argue for more governmental means of control such as governmental economic support and increased 
taxes for fossil fuels and pesticides. The socialist party, the green party and the left wing part think the market 
forces are too weak to handle issues such as food security by itself. Most of the politicians have solutions that 
can be connected with Warren Belascos technological solutions, which means technological fixes that can give 
humans the chance to continue with the same consumption. However, the leftwing party, the green party, 
advocates for more anthropological solutions, in other words changes in human consumption. 
 
To summarize the results, the politicians mainly have a negative outlook with a focus on economic challenges. 
However, the politicians also have different solutions which can shine a positive light on the future for Swedish 
agriculture highlighting quality, increasing demand for local produced products and improved demand for 
governmental purchasing. Many of the politicians also want to create a common agricultural strategy where to 
agree about food security issues.   
 
 
 
Key words: Sustainable development, future studies, agriculture, political ideas 
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Westberg, F., 2014, Politikers tankar och idéer om det framtida svenska jordbruket, Masteruppsats i Hållbar 
utveckling på Uppsala universitet, Nr. 188, 36 sid., 30 ECTS/hp 
 
Sammanfattning 
Politiker anses kunna styra samhället genom sina tankar och idéer. Det vill säga att politikers idéer om vad som 
anses vara problem och lösningar kan spridas till medborgarna som agerar därefter. Studier utav politikers idéer 
är av stor vikt, framförallt gällande för att kunna studera ett förändringsförlopp. Det svenska jordbruket anses stå 
inför stora förändringar och enorma utmaningar såsom klimatförändringar och ökad import. Denna studies syfte 
är att undersöka vilka idéer politikerna har om det framtida svenska jordbruket då detta kan ge en inblick i åt 
vilket håll utvecklingen kommer gå.    
 
Studien visar att de intervjuade politikerna, som sitter i miljö- och jordbruksutskottet i riksdagen, har en relativt 
dyster syn på framtidens svenska jordbruk. Många tror att importen kommer öka och att det storskaliga 
jordbruket kommer fortsätta växa. Dock är det en del politiker som menar att utvecklingen kommer att gå åt två 
riktningar, en mot billig mat som leder till storskaligt jordbruk och en utveckling mot att fler blir villiga att betala 
för mervärden vilket kommer leda till mer småskalig produktion. Studien visar att politikerna har liknande idéer 
om vad som är problem men olika idéer om vad som kan vara lösningen. Det överhängande problemet enligt 
politikerna är försämrad ekonomin och dålig lönsamheten såsom ökad import. Andra problemområden som 
nämns men av olika politiker är att konsumenterna har bristande kunskap om livsmedelsproduktion, att 
djurskyddslagarna inom EU inte efterlevs och att offentlig upphandling måste börja inkludera andra krav. 
Politikerna föreslår olika lösningar och aktörer som ska lösa detta och dessa kan kopplas samman med 
politikernas ideologiska grund. Sammanfattningsvis föreslår regeringspolitikerna att marknaden ska styra och 
vill inte att staten ska involveras och oppositionspolitikerna anser att staten bör ansvara för utvecklingen. Främst 
är det moderaten och folkpartisten som förespråkar marknadslösningar medan centerpartisten och krist-
demokraten föreslår lite fler statliga lösningar såsom statligt stöd till bioenergi. Oppositionspolitikerna föreslår 
fler statliga lösningar, såsom offentlig upphandling och ekonomiskt stöd då konsumtionsmakten inte anses vara 
tillräckligt stark. Sverigedemokraten är ambivalent och förespråkar både statlig styrning såsom importförbud och 
marknadsstyrning såsom minskad skatt. Dessutom har politikerna skilda idéer om vilken typ av lösningar som 
ska användas. De flesta föreslår teknologiska lösningar, det vill säga stötta innovation och teknik som kan 
möjliggöra att vår konsumtion inte behöver ändras. Miljöpartisten och vänsterpartisten är de politiker som anser 
att människors konsumtion bör ändras då den är ohållbar.  
 
Även om politikerna föreslår olika lösningar har de även några liknande idéer om hur framtidens svenska 
jordbruk kan kunna utvecklas. Många nämner att Sverige har naturgivna förutsättningar som skapar mervärden. 
De flesta politiker tror även att efterfrågan på lokalproducerat och hälsosam mat kommer att öka vilket gynnar 
svensk produktion och att produktion av bioenergi bör öka. Flertalet av politikerna förespråkar en förbättrad 
offentlig upphandling och att djurskyddslagstiftningen inom EU bör harmoniseras. Majoriteten av politikerna 
kritiserar hur markanden inte helt kan lösa livsmedelssäkerheten eller miljönyttor. De flesta föreslår därför att en 
gemensam livsmedelsstrategi bör införas där politikerna kan komma överens om självförsörjningsgrad. 
 
Sammanfattningsvis har de intervjuade politikerna relativt dyster tro på framtidens svenska jordbruk då 
lönsamheten är för låg. Dock skymtar också mer positiva idéer såsom att politikerna tror att efterfrågan på lokal 
producerat kommer öka något som ska stöttas av staten, bland annat genom offentlig upphandling. Politikerna 
uttrycker en frustration över att inte konsumenterna vet något om livsmedelsproduktion och därmed inte kan 
uppskatta bondens arbete. Politikerna vill att maten ska få en ökad identitet och ge bonden en hjältestatus. Detta 
kan sprida en mer positiv bild av framtidens svenska jordbruk som kan innebära att fler vågar satsa på detta.   
 
 
Nyckelord: Hållbar utveckling, framtidsstudier, jordbruk, politiska idéer 
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Förord  
Forskningsprojektet - Framtida lantbruket 
Detta är ett multi- och interdisciplinärt forskningsprogram på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som ämnar 
fokusera på framtida matproduktion och markanvändning. Ett av de områden som forsknings-projektet ska 
innefatta är att studera normer och etiska värderingar som bidrar till politiken. Förändringar i samhället kan både 
påverkas av eller själv påverka värderingar inom politiken såsom ideologier eller olika synsätt på naturen. För att 
få en hållbar utveckling inom lantbruket krävs forskning som hjälper att förstå de underliggande värderingarna 
och idéerna inom politiken. Forskningen bör undersöka hur värderingar påverkar utvecklingen av lantbruket men 
även hur föregående värderingar påverkat dagens lantbruk (Bengtsson et al., 2010, sid. 12). 
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1. Inledning 
Politiken idag anses ha en ”ideologiskapande” roll istället för den mer traditionella myndighetsutövningsrollen. 
Det vill säga att politiker anses vara bärare av tankar idéer om vad som är problem och vad som är lösningar. 
Dessa tankar och idéer kan i sin tur spridas till medborgarna i samhället som influeras och agerar utefter dessa 
idéer och kan därmed indirekt styras att agera på ett visst sätt (Hedlund - Montin, 2005, sid. 22). Det finns ett 
stort behov och intresse att analysera och utredd dessa politiska tankar och idéer (Ingelstam, 2009, sid. 1), 
framförallt inom framtidsforskning då det anses viktigt att studera politiska idéer för att förstå ett 
förändringsförlopp (Myrdal et. al., 2001, sid. 59). En sektor som står inför genomgripande förändringar är det 
svenska jordbruket. Utmaningar såsom klimatförändringar, urbanisering och ökad konkurrens från andra länder 
är sådant som kan komma att påverka sektorn mycket (Myrdahl et. al, 2001, sid. 94, SOU 2006:101, sid. 206). Å 
andra sidan anses också det svenska jordbruket stå inför många möjligheter såsom att konkurrera med hjälp av 
svenska kvalitets- och mervärden och en ökad efterfrågan av närproducerad mat. Frågan är vad som kommer 
hända inom svenskt jordbruk? Politiker har avgörande inflytande över jordbrukets omvandling (Myrdal et. al, 
2001, sid. 93), och den brittiska regeringens forskningsbyrå menar att beslut som fattas idag angående 
livsmedelsproduktion kommer att ha en oproportionerligt stor betydelse för framtiden (Jordbruksverket 2012, 
sid. 1). Som ovan nämnt kan politiker styra genom sina tankar och idéer, det vill säga att politikernas tankar kan 
påverka jordbrukarnas idéer vilket i sin tur påverkar hur medborgarna de agerar. Varför skulle jordbrukare vilja 
satsa på livsmedelsproduktion om inte politikerna tror på det? Om politikerna tror på framtidens svenska 
jordbruk och ser många möjligheter kanske fler våga satsa på livsmedelsproduktion. Kanske har politikerna en 
dyster syn som sprids till jordbrukarna och gör att de inte längre känner stöd för sin verksamhet och gör att de 
lägger ner sin verksamhet. LRFs före detta VD Ander Källström påpekade i en rapport att svenskt jordbruk till 
största del handlar om jordbrukares attityder och att det är genom idéer som vi påverkar andra och framtiden 
(LRF, 2012, sid. 1 - 6). För att kunna få en hållbar utveckling inom lantbruket krävs forskning som hjälper att 
förstå de underliggande värderingarna och idéerna inom politiken. En intressant och viktig frågeställning är 
därför att undersöka vilka tankar och idéer som politikerna har. Vilka utmaningar och möjligheter identifierar 
de?  
 
Jag tycker att det ska bli mycket intressant att få studera vilka idéer politikerna i miljö- och jordbruksutskottet 
har om det framtida svenska jordbruket. Genom att studera politikernas idéer kan vi kanske få en inblick i vad 
som väntar det framtida svenska jordbruket då det handlar om vilka idéer, det vill säga signaler som politikerna 
skickar ut till befolkningen.   
 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vad politikerna har för tankar och idéer om det svenska jordbrukets 
framtid.  
 
För att uppnå mitt syfte har jag använt mig av de två följande frågeställningarna med underfrågor.  

1. Vilka övergripande tankar och idéer har politikerna om det framtida svenska jordbruket? 
-� Vilka framtidsvisioner har politikerna? 
-� Vilka utmaningar identifierar politikerna? 
-� Vilka möjligheter identifierar politikerna? 
 

2. Hur skiljer sig politikernas tankar och idéer om det framtida svenska jordbruket åt? 
 

1.2 Definitioner 
Idéer - föreställningar och gestaltningar av världen och värden, som på engelska brukar kallas för ’value and 
beliefs’ (Danielsson, 2009, sid. 17). Idéer är något som kan påverkas av maktrelationer, såsom vad politikerna 
har för tankar och idéer (Fairclough, 2003, sid. 9). 
 
Diskurs – en uppsättning avbildningar och sätt att inordna verkligheten, vilka får starka verkningar på vårt 
tänkande och våra attityder (Fairclough, 2010, sid. 4). 
 
Paradigm – en tanke som delas av flertalet, det vill säga kollektivet (Danielsson, 2009, sid. 17).  
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Framtid – Framtiden kan ses på två olika sätt. Antingen anses framtiden vara empirisk, det vill säga den blir det 
den blir vilket härrör från realism. Det andra synsättet handlar om att det går att påverka utfallet på olika sätt. 
(Adams och Groves, 2007, sid 10) Jag utgår ifrån detta synsätt, det vill säga att det går att påverka utfallet såsom 
att politiker med sina verktyg och idéer kan styra framtiden. Framtiden är ett redskap för maktutövning. Detta 
synsätt passar även överens med Faircloughs sätt att se på politikers roll, det vill säga att de kan påverka våra 
idéer (Fairclough, 2010, sid. 18). 
 
Jordbruk – biologisk produktion av föda och fiber. I denna uppsats avser jag inte skogsbruk eller fiske. 
 
Ideologier - beskrivs ofta vara en sammanställning av idéer som rör samhället och politiken, ett så kallat 
idésystem. Det vill säga en målinriktad och systematisk sammanställning av politiska ståndpunkter, utopier och 
idéer (Bergström och Boréus, 2005, sid. 151). 

2. Teori och metod 
I det här avsnittet kommer jag att redogöra för valet av metod, utförande, avgränsning och metodologisk kritik. 
Jag avslutar kapitlet med en sammanfattning av hur jag ska gå tillväga i en disposition. 
 

2.1 Politikers tankar och idéer  
Politiker sägs vara bärare av tankar och idéer. Istället för att vara beslutsfattande aktörer har politiker och 
byråkrater i maktens centrum beskrivits vara ”linser” genom vilken idéer, frågor och problem och policyförslag 
skapas (Lindblom och Woodhouse, 1993, sid. 4). Det klassiska tankespråket som Olof Palme en gång har 
uttryckt ”Politik är att vilja” beskriver politikerna som kritiskt tänkande aktörer som agerar utifrån sina idéer 
(Danielsson, 2009, sid. 3). Karl Marxs kända metafor ’camera obscura’ betyder att människor har föreställningar 
om världen. Dessa ’upp och ned’ föreställningar ses delvis som illusioner men som får verkliga konsekvenser då 
det påverkar människors handlade i vardagen, det vill säga att tankar och idéerna är det som påverkar våra 
handlingar (Bergström och Boréus, 2005, sid. 153). Marianne Danielsson hävdar i sin avhandling- Fängslande 
idéer i politik och teori att politikerna har en makt över individernas tankar och idéer i samhället, med andra ord 
kan makt utövas via idéer och värderingar som sedan påverkar tanken och styr handlingar hos medborgare 
(Danielsson, 2009, sid. 71). Det har också påpekats att partiernas syfte just är att representera värderingar och 
intressen och på detta sätt kunna försöka påverka framtiden (Lundqvist och Carlsson, 2004, sid. 13). Inom 
samhällsvetenskapen har det blivit allt vanligare att politiken beskrivs utifrån aktörernas idéer, det vill säga de 
allmänt rådande idéerna. Politiskt handlande kan beskrivas utifrån vilka idéföreställningar de har om omvärlden 
(Danielsson, 2009, sid. 2). Därmed är det av intresse att kartlägga detta ”idélandskap” som en policyprocess rör 
sig inom (Fairclough, 2003, sid. 24). Det går att identifiera och kartlägga vilka idéer som är aktuella, vilka idéer 
som överlappar och vilka som står mot varandra för att man är intresserad av dem och dess innebörd (Vedung, 
1974, sid. 2). Det kan även vara av intresse att dessutom jämföra de olika politikernas syn för att se om de 
överensstämmer eller skiljer sig åt. Detta är relevant i situationer när forskaren försöker göra någon form av 
nivåskattning, exempelvis finns det mer av en viss norm hos aktör A än hos aktör B? Genom att jämföra olika 
idébärare hjälper forskaren att hitta nya infallsvinklar vilket är ytterligare ett medel för at göra undersökningen 
intressant (Esaiasson et. al., 2009, sid. 255). 
 
Ett hjälpsamt sätt att analysera politiska idéer är genom att analysera hur de konstrueras lingvistiskt, det vill säga 
studera språket (Knill och Tosun, 2012, sid. 103-105). Diskursanalys är en vanlig metod som brukar användas 
till att studera idéer genom att studera språket. Inom diskursanalys brukar dessutom två tankar uttryckas som 
knyter an till att politikers idéer påverkar samhället. Den första är, att vad som sägs idag påverkas av vad som 
sagts igår. Den andra tanken är att vad som sägs i samhället påverkar individens tankar (Danielsson, 2009, sid. 
71). Med hjälp av diskursanalys kommer jag ”skala av” argumenten och försöka klargöra vilka idéer som 
politikerna har om det framtida svenska jordbruket. Det bör dock påpekas att politikernas tankar och idéer kan 
påverkas av samhället och medborgarna (Danielsson, 2009, 70). Därför har jag även valt att göra en kort 
sammanställning om hur samhällsdebatten ser ut rörande det framtida svenska jordbruket då detta kan ha en 
inverkan på politikernas idéer.  
 

2.2 Diskursanalys  
Samhällsaspekter som oftast tas för givna, t.ex. kan vara svåra att belägga med systematiska undersökningar. Det 
svåra är att på ett övertygande sätt visa att det finns dolda strukturer som styr människors handlande. Detta är 
något som undersökningsmodellen diskursanalys kan hjälpa till med, det vill säga analysera hur idéer och 
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kunskap återfinns i språket, vilket passar med denna studies syfte (Börjesson och Palmblad, 2007, sid. 13). 
Maarten Hajer var en av de första som studerade diskurser inom miljöpolitik. På 1990-talet studerade han 
politiska diskurserna kring surt regn. Studien visade att socialkonstruktivism och diskursanalys adderade en 
djupare analys av miljöpolitik. Genom att både analysera och undersöka inom vilka diskurser där miljöproblem 
är behandlade tillåter forskaren greppa den underliggande och gömda kulturen i miljöpolitik som annars kan vara 
svår att finna (Hajer och Fischer, 1999, sid. 2-10). Diskurser anses vara ett så kallat filter som människorna 
filtrerar världen genom eftersom intrycken måste göras meningsfulla (Danielsson, 2009, sid. 59). På detta sätt är 
diskursanalysen den vetenskapliga metodens svar på att verkligheten är socialt konstruerad (Bergström och 
Boréus, 2005, sid. 336), och det är språket som anses konstruera verkligheten (Danielsson, 2009, sid. 59.) Det 
vill säga så fort språk används har verkligheten konstruerats (Börjesson och Palmblad, 2007, sid. 10). Språket är 
det som gör alla intryck meningsfulla i vår värld och det är hur människor uttrycker sig i tal och skrift som får 
avgörande betydelse för hur denne uppfattar världen (Esaiasson et. al, 2009, sid. 239). Karl Popper är en av 
föregångarna som förespråkade språket som en kanal för våra idéer. Popper menade att det är i interaktionen 
mellan idéerna, som tillhör idévärlden, och den mentala världen, det vi tänker och yttrar genom språket, som gör 
en människa till en människa. Språket och orden anses utgöra vår tankevärld och ger uttryck för de existerande 
idéerna och därför måste man studera språket för att komma åt samhällets tankevärld (Danielsson, 2009, sid. 47). 
Inom politiken finns en mängd olika värdeladdade begrepp och därför kan inte politik förstås som något ’därute 
eller vid sidan av språket. Det är genom språket som vi konstruerar den politiska och sociala verkligheten, 
(Bergström och Boréus, 2005, sid. 326) och ideologi anses finnas lokaliserad i språket (Fairclough, 2010, sid. 
56-58). Diskursanalys anses vara passande verktyg som tillskriver politiska idéer en central roll för att kunna 
förstå politisk aktivitet (Danielsson, 2009, sid. 2).  
 
2.2.1 Fairclough 
Norman Fairclough menar att politiska strategier bör studeras genom diskursanalys och det är en av 
anledningarna varför jag valt att utgå från hans arbete. Fairclough anser att politik ska definieras som en kamp 
mellan olika grupper om väsentliga värden, något som tar sig uttryck i språket (Fairclough, 2010, sid. 6). 
Fairclough anser att politik är en mekanism för att ta beslut och därmed kan frågor ställas såsom: vilka 
värderingar är det som politikern baserar sina beslut på? Då politik handlar om beslutsfattande betyder detta att 
politisk diskurs handlar om reflektion av värderingar. Politisk diskursanalys kan hjälpa oss att klargöra en 
respondents argumentation om varför de är för eller emot något (Fairclough, 2010, sid. 22-26). För Fairclough 
handlar det om att avslöja ideologin som ligger till grund för en utsaga och på så sätt avideologisera den, det vill 
säga ”skala av argumenten”, avideologisera politiken och genomskåda den (Bergström och Boréus, 2005, sid. 
310). Detta kan inkludera en analys av vilka problem som identifieras, varför dessa problem uppstått och sedan 
analysera vilka typer av åtgärder som önskas vidtas för att eliminera problemet (Fairclough, 2010, sid. 6). 
Fairclough menar att olika diskurser kan representera olika prioriteringar inom politiken såsom miljöaspekter 
vilket passar denna studies syfte och är ännu ett argument varför jag utgår ifrån Faircloughs diskursbegrepp 
(Fairclough, 2003, sid. 128). 
 

2.3 Metod 
2.3.1 Intervjuer 
För att studera idéer brukar en metod som inkluderar semantik användas, det vill säga studiet av språk (Vedung, 
1974, sid. 3). Eftersom denna studies syfte är att studera politikers idéer har jag intervjuat politiker och sedan har 
jag studerat språket och idéerna som framkom i intervjuerna. Samtalsintervjuer är bra på det sättet att de kan 
fånga in svar som är oväntade och som inte framkommer i exempelvis frågeundersökningar. Dessutom kan 
följdfrågor ställas till respondenten om något svar inte är tydligt (Esaiasson et. al, 2009, sid. 283). Dock anses det 
svårare att anlysera en konversation än en skriven text då analytikern kan påverkas av sitt eget talande och 
ordförråd som förstöra och förvränga konversationen. Det som är positivt med att träffas är att analytikern kan 
avgöra kroppsspråk, fråga respondenten att svara på ett annat sätt eller ställa följdfrågor när svaret är otydligt 
(Brown och Yule, 1983, sid. 8). 
 
Den vanligaste metoden inom diskursanalys är att se till ordavalen och hur de kan tillhöra en viss diskurs 
(Fairclough, 2003, sid. 131). Textanalys handlar om att bland annat identifiera vissa nyckelord och undersöka 
vissa mönster som återfinns (Fairclough, 2003, sid. 6). Därför kommer jag i denna studie identifiera ord som 
politikerna nämner och i vilket sammanhang som de nämns. Jag kommer att presentera hur politikerna 
argumenterat och sedan försöka att ”skala av texten”, det vill säga synliggöra hur politikerna resonerar och 
argumenterar. Fairclough menar att det är viktigt att påpeka att det inte finns någon separat diskurs då de hänger 
samman. Det kan även finnas olika nivåer inom en diskurs, såsom att det finns olika varianter på liberalism, eller 
en kombination av flera olika diskurser och detta är hur en ny diskurs uppstår (Fairclough, 2003, sid. 126). 
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Därmed kommer jag inte att tala om separata diskurser men mer om en gradering av vad de säger i termer av mer 
eller mindre (Börjesson och Palmblad, 2007, sid. 19). 
 
När det kommer till val av respondenter valde jag att intervjua politiker som sitter i miljö- och jordbruksutskottet 
i riksdagen för att dessa personer överensstämmer med urvalsprincipen centralitet. Det vill säga att dessa 
personer är ”centralt placerade källor” (Esaiasson et. al, 2009, sid. 291). Jag gör antagandet att dessa politiker har 
mer synpunkter och idéer angående jordbrukspolitik än någon annan politiker som exempelvis sitter i 
utbildningsutskottet. Det är också dessa politiker som tar beslut och utformar jordbrukspolitiken och rimligen de 
som kommer påverkar framtidens jordbrukspolitik vilket gör dessa mer intressanta att intervjua. Jag intervjuade 
åtta politiker, en från varje riksdagsparti. Jag väljer att hålla politikerna anonyma då det framgick som om en del 
av politiker inte kände sig bekväma med att namnet skulle framgå. Under ett valår kan det vara känsligt att tala 
om stora frågor såsom livsmedelssäkerhet. Det är inte avgörande för uppsatsen att veta exakt vilken politiker 
som svarar dock är det av vikt att veta från vilket parti.   
 
Intervjuerna gjordes med strukturerade frågor. Samma frågor ställdes till samtliga politiker för att alla skulle få 
lika chans och utgångspunkt för att svara. Respondenterna fick innan intervjuen veta att studiens avgränsning är 
5-10 år fram i tiden. Frågorna var av bred karaktär, det vill säga att politikern fick mycket utrymme att uttrycka 
sina åsikter och tankar. Intervjuaren försökte att vara så tyst som möjligt för att politikern skulle kunna få tid att 
utrycka sig och inte känna sig påverkad på något sätt.  
 
2.3.2 Avgränsning 
Jag avgränsar studien med att definiera framtid som nära framtid, det vill säga cirka fem till tio år fram i tiden. 
Detta kan anses vara en kort tidsram men jag har gjort bedömningen att det är svårt att tala om framtiden på ett 
konkret sätt om det handlar om längre tidsaspekter.  
 
Jag väljer att avgränsa mig till det svenska jordbruket då det blir för stort att involvera framtidssynen för hela 
världens jordbruk. Dock uppmärksammar jag, och är medveten om, att globaliseringens mekanismer påverkar 
det nationella jordbruket vilket är något som jag kommer att beröra i studien.  
 
2.3.3 Generaliserbarhet 
Mitt metodval för med sig en viktig avgränsning – detta arbete handlar om enskilda politikers och inte partiers 
idéer. Dock är politikerna representanter för sitt parti och därmed bör deras åsikter även spegla partiets men jag 
är noga med att påpeka att idéerna är politikernas. Diskursanalys syftar inte till att bestämma vilka utsagor som 
är sanna eller riktiga. Istället studeras hur samstämmigheten konstrueras och vilka konsekvenser detta i sin tur får 
för föreställningen om vad som är sant. Därför är inte utsagor som upprepas en intäkt på att de är sanna utan 
snarare för att de därför är intressanta att analysera diskursivt (Wreder, 2007, sid 42). Språket ändras hela tiden 
och uppfattningen om verkligheten och därmed ändras diskurser i olika riktningar. Den politiska och även 
sociala världen är något som kontinuerligt förändras, produceras och konstureras i sammanhang av människor 
och är inte något som kan kallas vara fixerat eller tas för givet vilket gör det svårt att generalisera resultatet till 
något annat (Bergström och Boréus, 2005, sid. 331).  
 
2.3.4 Kritik 
Kritik som ofta riktas mot denna typ av innehållsanalys är att det är författaren som tolkar intervjuerna. Detta kan 
anses vara godtyckligt och osakligt men Fairclough anser att illusionen om att forskning kan vara neutral bör ha 
krossats vid detta lag då det inte finns något som är en objektiv tolkning av en text och att det därmed aldrig går 
att vara helt opartisk i forskning (Fairclough, 2003, sid. 14). Även andra framstående forskare, såsom Evert 
Vedung och Arne Neass, utgår ifrån föreställningen om att det inte är möjligt för en idéanalytiker att få en helt 
korrekt tolkning av det politiska materialet (Vedung, 1974, sid. 4). Jag är medveten om att jag har en 
förförståelse och kunskap som påverkar mitt sätt att analysera materialet men försöker såklart att vara så saklig 
och tydlig som möjlig. Inom diskuranslys handlar det mycket om tolkningar, det vill säga tolkningar om hur ett 
begrepp används är en tolkning som kan variera mellan olika människor och därför är det viktigt att visa hur jag 
tänker och analyserar att visst svar. Exempelvis genom att ha många citat kopplade till mina slutsatser. För att få 
en så god reliabilitet som möjligt argumentera jag för hur jag kommer fram till mina slutsatser. Reliabilitetstest 
görs ofta på kvantitativ innehållsanalys vilket är ett sätt att betygssätta undersökningens kvalitet och 
noggrannhet. Personen som kodat materialet går efter en tid själv igenom (så kallad intrakodreabilitet) en liten 
del av materialet igen för att kontrollera att samma bedömning görs igen via att beräkna andelen 
överensstämmande svar. Godtagbart är att 75-80 procent måste överensstämma för att klara reliabilitetstestet 
(Esaiasson et. al, 2009, sid. 235). Jag kommer därför att genomföra en sådan kontroll innan studien anses vara 
färdig.   
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Kritik kan riktas mot att man ofta talar om landsbygden som ett homogent område. Det är viktigt att ha i åtanke 
att förutsättningarna inom det avlånga Sverige är stort. Förutsättningarna kan variera beroende på en mängd 
olika faktorer såsom distans till en stad, vilken del av landet, samhällsservice eller företagsklimat (SOU 
2006:101, sid. 47).  
 
2.3.5 Studiens disposition  
För att svara på de två frågeställningarna och därmed både innefatta en överblick av politikernas framtidssyn 
men även en mer ingående analys kräver att analysen görs på två sätt. Jag kallar den första diskursanalysen för 
övergripande analys och den andra för djupgående analys. Den övergripande analysen handlar om att få en 
överblick av politikernas tankar och idéer rörande det framtida svenska jordbruket och hur de argumenterar. Det 
vill säga hur politikerna ser på framtiden och vilka problem och lösningar de identifierar. Jag kommer därför att 
använda mig av diskursanalys som förklarats ovan för att kunna ”klä av” argumenten och synliggöra idéerna. De 
flest förekommande tankarna och idéerna som framkommer i den övergripande analysen kommer jag att 
analysera mer ingående i den djupgående analysen. Jag kommer kontinuerligt, både i den övergripande och den 
djupgående analysen att återkoppla resultatet till tidigare studier och vad som sagts i dagens debatt om 
framtidens jordbruk.  
 

1.� Övergripande analys: Identifiera politikerns tankar och idéer.   
2.� Djupgående analys: Undersöka mer djupgående de återkommande tankarna och idéerna som politikerna 

diskuterade för att kunna undersöka hur deras idéer skiljer sig åt.   
 

Innan jag börjar analysera resultatet kommer jag att kortfattat presentera teorier och vad andra aktörer sagt om 
det framtida svenska jordbruket som sedan kommer användas löpande i både den övergripande och djupgående 
analysen.  
 

2.4 Teori 
Inom traditionell forskning handlar det om att välja passande teori som kan hjälpa forskaren att besvara 
frågeställningen. Inom diskursanalys ter det sig lite annorlunda då forskaren bör använda sig av teoretiskt drivna 
teman som kan hjälpa till att identifiera och få till en intressant analys (Börjesson och Palmblad, 2007, sid. 18). 
Jag arbetade därför induktivt. Det vill säga att jag startade med den empiriska insamlingen och intervjuade 
politikerna. Utifrån vilka teman och ämnen som framkommer i det insamlade materialet kunde jag hitta passande 
teori. Analysen handlar om vad de öppna svaren innehöll, hur de förhåller sig till vad andra aktörer sagt och 
vilka de återkommande tankarna och idéerna var. För det första använder jag mig av Lundqvist och Carlssons 
studie – Framtidspolitik (Lundqvist och Carlsson, 2004) som kan hjälpa mig förklara varför politikerna har en 
viss idé om jordbrukspolitik. För att besvara den andra frågeställningen om huruvida det finns någon skillnad 
mellan politikernas tankar och idéer kommer jag att använda mig av Belascos teori om framtidslösningar. 
(Belasco, 2008).  
 
2.4.1 Framtidspolitiken  
Torbjörn Lundqvist och Märta Carlsson har gjort en studie (Lundqvist och Carlsson, 2004) som de presenterar i 
boken Framtidspolitiken där de undersöker visionen om ett hållbart samhälle i svensk politik. Syftet med boken, 
i likhet med denna uppsats, är att problematisera den framtidsinriktade politiken och de diskuterade möjligheter 
och svårigheter. Resultatet visade främst att riksdagspartiernas miljöpolitik speglade deras ideologier. Synen på 
hållbar utveckling speglade partiernas ideologi mycket väl. När de gällde visionerna om framtiden och om hur 
man kommer dit var det på den klassiska vänster-högerskalan. Miljöpartiet var undantaget som lånade idéer från 
båda sidor (Lundqvist och Carlsson, 2004, sid. 82-86). Dessutom var det en majoritet av politikerna som drev en 
gemensam politik för att försöka omvandla den politiska strategin till att involvera tekniska lösningar. Det som 
främst skilde partierna åt gällde sättet att styra, det vill säga vilka medel som ska användas för att lösa ett 
problem. Denna tidigare studie kommer jag löpande att presentera tillsammans med resultaten från denna studie 
både i den övergripande och djupgående analysen och därför kommer jag inte att gå djupare in på den här.  
 
2.4.2 Antropocentriska och teknologiska framtidslösningar 
Inom framtidsstudier brukar två olika sätt att tänka om framtiden identifieras. Det första sättet att se på framtiden 
grundar sig i tron på att ekonomisk tillväxt och framsteg är grunden för att vi ska ha råd att utveckla miljövänlig 
teknik som i sin tur gör att vi kan fortsätta leva som vi gör idag. Detta brukar kallas för ecological modernization 
theory. Den andra framtidsvisionen motsätter sig den ekonomiska tillväxten och sättet vi lever idag. Istället anser 
dessa att en mänsklig omställning bör göras och anpassa konsumtionen efter jordens resurser. Detta brukar kallas 
för Eco-scarcity (Lundqvist och Carlsson, 2004, sid. 10). Jag har valt att använda mig av Warren Belascos 
(professor i amerikanska studier vid University of Maryland Baltimore County) teori som knyter an till dessa två 
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sätt att se på framtiden. Han kallar den förstnämnda för den teknologiska lösningen och den som handlar om 
konsumtionsanpassning för den antropocentriska lösningen. Dessa två lösningar presenteras nedan och kommer 
att användas i den djupgående analysen (Belasco, 2008).  
 
Teknologisk lösning 
Denna typ av framtidslösningar baserar sig på att människorna inte ska behöva minska på konsumtionen. Istället 
anses naturen vara något som vi människor ska bemästra genom teknologiska lösningar. Oändliga behov kan 
mötas av mänsklighetens oändliga kreativitet, speciellt i samverkan med marknaden. Givet rätt ekonomiska 
incitament kommer det alltid finnas någon som är redo att lösa något sätt att producera mera mat såsom att en 
förhöjd efterfrågan på mat kommer att få fler forskare att forska kring detta. Inte heller bör sociala strukturer 
ändras för att stödja personlig återhållsamhet eller för att omfördela resurser. Detta innebär att om någon vill öka 
sitt intag av animalieproduktioner, läsk, öl etc. så får denna person göra det. Vi behöver inte att staten, (”the 
national nanny”) nutritionister (”the food police”) eller miljövetare (”tree huggers”) säger till oss vad vi ska göra. 
Istället anser man inom den teknologiska lösningen att vi bör följa våra individuella behov (Belasco, 2008, sid. 
115). 
 
Naturliga och traditionella metoder anses vara ineffektiva för att bekämpa insekter och växtsjukdomar och 
istället är teknik lösningen. Exempel på effektivitet är att industrier snabbt ska ställa om för att passa våra 
konsumtionsvaror och att energieffektiva lastbilar ska frakta maten och därmed minska utsläppen. Framtagandet 
av nya typer av förpackningar som kräver mindre plast och papper är ett annat exempel. Mer tekniska lösningar 
är genetiska lösningar och mikroteknologi det vill säga framtagandet av nya typer av genmanipulerade säd som 
kan odlas i torra landskap, kalhuggen djungel och förgiftad luft. Även djur kan genomgå genetisk manipulation 
såsom utveckla nya sorters lax som ska kunna växa 50 procent snabbare. Ett exempel på en av de mest 
avancerade lösningarna handlar om att odla kött (Belasco, 2008, sid. 117). 
 
Antropocentrisk lösning 
Den andra lösningen handlar om att förändra människors värderingar och konsumtion för att maten ska kunna 
räcka till alla. Det vill säga förändra värderingar och anpassa konsumtionen efter jordens resurser. Denna lösning 
anses dock vara mer utopisk än den tekniska då den kommer att vara mer krävande av människor och samhället 
(Belasco, 2008, sid. 122). Såsom den teknologiska lösningen handlar denna också om ”smarthet” men då genom 
att se tillbaka på traditionell visdom och motsätter sig industriell revolution. Teknologiska lösningar anses vara 
hybris som slutligen leder till misslyckanden. Exempelvis anses en lösning vara att äta så enkelt som möjligt 
vilket kommer att minska på kött- och mejerikonsumtionen (Belasco, 2008, sid. 118). De huvudsakliga 
lösningarna kräver dock en mer negativ inställning till framtiden än vad de med teknologiska lösningar har. Det 
handlar om att inför varje beslut tänka och medvetandegöra konsekvenserna för att beslutet ska vara så ”grönt” 
som möjligt, bra för människor och djur. Genom att bli mer medveten kommer människorna att välja mat som 
ligger längre ner i matpyramiden såsom mer grönsaker trots att detta innebär mat som är svårare att tillaga och 
tugga. Det vill säga att människorna måste anpassa sina behov efter det som finns på jorden. Lösningen handlar 
om att välja efter säsong och lokala varor. Jordbrukskooperativ anses vara viktiga för att förverkliga detta då du 
behöver känna din producent mer och på så sätt kommer du känna mer för livsmedlen (Belasco, 2008, sid. 121). 

3. Bakgrund - Andra aktörers tankar och idéer om det framtida 
svenska jordbruket 
För att läsaren ska få en inblick i hur dagens debatt om framtidens jordbruk ser ut presenterar jag i detta avsnitt 
en kort sammanfattning av vad andra aktörer sagt om det framtida svenska jordbruket.  Landsbygdsforskningen 
har beskrivits vara relativt liten och splittrad och det eftersökt mer forskning inom framtidens jordbrukspolitik 
(SOU 2006:101, sid. 94). Jag har därför haft svårt att finna tidigare forskning på området framtidens svenska 
jordbruk. Istället för att presentera tidigare forskning kommer jag därför att presentera vad andra aktörer i 
samhället sagt om det framtida lantbruket i Sverige för att läsaren ska få en inblick i hur dagens debatt ser ut för 
att lättare förstå vad politikerna pratar om. Politikernas idéer kan ”färgas” av dagens debatt i både dagsmedia och 
i jordbrukspolitikska texter och är en anledning till varför jag även väljer att ta med detta.  
 

3.1 Dagens debatt i media 
Jag har sökt vad som sagts om jordbruk i de största tidningarna och media (DN, Aftonbladet, SvD och SR) och 
vad som diskuterats i jordbruksmedia (Land - Lantbruk och skogsland och Jordbruksaktuellt) under det senaste 
året. Jag väljer att kortfattat sammanfatta vilka ämnen som jag anser förekommer ofta och som kan ge en inblick 
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i hur den dagsaktuella debatten ser ut angående framtidens svenska jordbruk. Jag väljer ut ett fåtal beskrivande 
referenser trots att jag stött på ämnena i flera olika medier.   
 
Ett ämne som frekvent förekommer i media handlar om huruvida Genmodifierade grödor (GMO) ska främjas 
eller inte (Schlyter, 2014; Forsberg, 2014; Kilhberg, 2014; Jansson, 2014). Ett annat ämne som livligt diskuterats 
är offentlig upphandling och hur kraven inom dessa ska involvera lokal odlat och högre djurkrav, 
(Jordbruksaktuellt, 6 februari 2014) och huruvida offentlig upphandling har en effekt på miljön (Ryding, 2013). 
Att grisproduktionen befinner sig i en ”griskris” är något som dykt upp flera gånger under året då rapporter visat 
att grisslakten i Sverige minskar och att importen ökar. Diskussionen kulminerade under februari 2014 då Eskil 
Erlandsson kallade till krismöte för att försöka lösa griskrisen (Emmerik 2014; Digréus 2014; Lagerwall, 2014). 
Jordbruksproduktionens lönsamhet är ett annat ämne som ofta förekommer i media. En majoritet av artiklarna 
handlar om att billiga varor importeras vilket slår ut den svenska produktionen (Rundgren, 2013; Gård, 2014; 
Yngwe, 2014) men även att svensk jordbruksproduktion har ett av de länder som har lägst lönsamhet inom EU 
(SvD 8 oktober 2013; Jordbruksaktuellt, 13 mars 2013). Det är även många artiklar som berör konkurrenskraft 
och att det måste ske på lika villkor. Livsmedelssäkerhet dyker upp i flera medier där det handlar om att 
självförsörjningen i Sverige måste öka men att någon strategi för detta saknas (Hoffstedt, 2013, Lindström, 2014, 
Agö, 2013). Ekologisk produktion och konsumtion debatteras frekvent och det handlar om att ekologisk 
konsumtion bör öka, främst barnens konsumtion (Karlsson och Sandahl, 2013; Nyman, 2014). De senaste 
rapporterna visar till och med att det är brist på ekologisk köttproduktion i Sverige (Kilhberg 19 april 2014). Då 
IPCC – rapporten släpptes i oktober 2013 ökade antalet artiklar om klimatförändringar och hur detta kommer 
kunna påverka svensk och global livsmedelsproduktion i framtiden (Gunther, 2014). Sist men inte minst anser 
jag att debatten om hoten mot öppna landskap var ett återkommande inslag i debatten och hur den minskade 
animalieproduktionen påverkar detta (Näslund, 2014).  
 

3.2 Den jordbrukspolitiska debatten 
 
Globalisering - konkurrenskraft 
Globalisering är ett ord som nämns ofta när det kommer till jordbruk och är därför något som inte kan förbises i 
denna uppsats, trots att uppsatsen har fokus på nationell nivå. Globalisering är något som påverkar svenskt 
jordbruk och kommer fortsätta påverka svenska jordbruk i framtiden. Främst handlar det till stor del om att andra 
länder, den globala råvarumarkanden, bestämmer prissättningen på den svenska råvarumarknaden (SOU 
2006:106, sid. 9). Exempelvis kan priset på spannmål och proteinfoder stiga, såsom det är i dagsläget, på grund 
av att världsbefolkningen ökat sin konsumtion av animalieprodukter, vilket gör att foderpriserna stiger (LRF, 
2011, sid. 19).  
 
Globalisering är något som har flera effekter på landsbygden mer än att påverka priset. En av dem är att 
landsbygden avfolkas. Landsbygden sägs vara den region som påverkas mest negativt på kort och medel sikt av 
globaliseringen medan vinnarna är storstadsregionerna då det är här som jobben förläggs vilket beräknas 
fortsätta (SOU 2006:106, sid. 16). Dessutom är det stora globala livsmedelsproducenter och livsmedelskedjor 
som styr och tar över en allt större del av marknaden vilket gör att de får en större makt över utbud och pris. Ett 
exempel inom Sverige är Arla som från början var ett mindre bondekooperativ och som nu är ett multinationellt 
företag. Exempel på problematiken med stora livsmedelsföretag är de så kallade EMV-varor, butikernas egna 
märkesvaror, som fortsätter att ta andelar på marknaden. Varorna kommer ofta från stora grönsaks- eller 
jordbruksföretag utanför Sverige då priserna är lägre vilket gör att de mindre svenska producenterna får svårare 
att konkurrera och sälja. Andra negativa effekter för svensk livsmedelsproduktion som globaliseringen bidrar 
med är att små företag får svårare att konkurerna med större företag om offentlig upphandling från kommuner 
och landsting (SOU 2006:106, sid. 10-12). Sverige har problem att konkurrera med andra länders varor och LRF 
menar att det finns indikationer på att det svenska jordbruket kan vara sämre rustat för att möta utvecklingen 
framöver jämfört med jordbruket i andra länder (Landsbygdsprogrammet 2007-2013, sid. 22). Därför anser 
bland annat LRF att de svenska jordbrukarna måste påskynda sin anpassningsförmåga till vad som händer i 
världen (LRF, 2011, sid. 21). 
 
Globaliseringen har inte enbart negativa effekter. Bland annat innebär en större marknad också större möjligheter 
såsom att öka exporten vilket kan leda till fler anställningsmöjligheter och ökade intäkter på lång sikt i Sverige 
(SOU 2006:106, sid. 10-12). Globaliseringen kan även bidra med att skapa nischer såsom kvalitetsmat (SOU 
2006:101, sid. 205). Fler människor i världen sägs vilja lägga mer pengar på kvalitetsmat där egenskaperna 
spelar roll vilket är något som svenska produkter kan bidra med i framtiden (LRF, 2011, sid. 20). 
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Export och import 
Tack vare globaliseringen har möjligheterna för export ökat och det förutspås att allt fler vill ha unika 
kvalitetsprodukter vilket kan öppna för ännu mer export i framtiden då svenska livsmedel främst anses kunna 
konkurrera med varor som har unika mervärden snarare än att de är billiga (LRF, 2011, sid. 20 - 26). 
Livsmedelsexporten ökade i Sverige från 10 miljarder till 50 miljarder mellan 1993 och 2009. I världen beräknas 
efterfrågan på livsmedel öka, på grund av befolkningsökning och ekonomisk tillväxt, vilket ger goda 
förutsättningar för export. Bland annat har efterfrågan på mjölkpulver och spannmål ökat vilket skapat en 
marknad för svenska råvaror (LRF, 2011, sid. 40).  
 
Dock har den svenska livsmedelsproduktionen minskat i värde med två procent per år och på senare år även i 
volym. Det är nämligen importen som är den stora boven i dramat och har varit detta under de senaste 15 åren 
(LRF, 2011, sid. 12). I dagsläget har Sverige ett handelsunderskott på livsmedel framförallt på kött- och 
mjölkprodukter (SOU 2006:101, sid. 110). Sverige importerar exempelvis 50 procent av sin nöt- och 
ostkonsumtion (LRF, 2010, sid. 16). Ett annat exempel är att den svenska ekologiska produktionen inte täcker 
behovet och cirka hälften måste importeras (LRF, 2011, sid. 35). Den svenska markanden blir utsatt från två håll 
och det finns tre trender som förutspås fortsätta. Konsumenterna väljer billiga produkter som oftast är 
importerade. Å andra sidan finns det de konsumenter som väljer kvalitet och är villig att betala mer men även 
dessa varor är också ofta importerade. Den svenska marknaden brister i båda dessa hänseenden. Dessutom anses 
trenden mot närproducerad svensk mat vara stark och förutspås bli ännu starkare (LRF, 2011, sid. 12).  
 
Miljö 
I kontexten, framtida svenska jordbruket, är det många aktörer som talar om miljöaspekten. Det handlar både om 
att Sverige måste minska de negativa effekterna men även förebygga effekterna som uppstår inom 
klimatförändringar, exempelvis med val av växtföljder. Inför framtiden påpekas det att vi i Sverige måste öka 
kunskapen om eventuella klimatförändringar och hur detta kan påverka livsmedelsproduktionen (SOU 2006:101, 
sid. 150). Den svenska livsmedelsproduktionen måste ställa om mer och bli mer resurssnål, baseras på 
förnyelsebar energi, minska på utsläppen och samtidigt öka bördigheten (LRF, 2011, sid. 16). 
 
En av de största miljöriskerna inför framtiden enligt både LRF och Jordbruksverket sägs vara hoten mot de 
öppna landskapen. Idag är Sveriges öppna landskap hotade då markanvändningen förutspås minska ännu mer då 
många jordbrukare, främst jordbruk med djurhållning, tvingas att lägga ner sin verksamhet på grund av för låg 
lönsamhet. Landskapen fylls av träd och buskar vilket är ytor som tidigare var böljande betesmarker, åkrar och 
ängar (SOU 2006:106, sid. 13). Effekterna av detta är framförallt hotet mot den biologiska mångfalden 
(Landsbygdsprogrammet 2007-2013, sid. 36). I Landsbygdsprogrammet 2007-2013 identifierades en minskad 
mjölk- och köttproduktion, inte bara hota landsbygdens ekonomi utan även mot möjligheterna att hålla 
landskapet öppet (Landsbygdsprogrammet 2007-2013, sid. 62). Dessutom minskar potential för utveckling av 
turistnäring, mindre attraktiva boendeområden och därmed minskad befolkning i berörda omgivningar. En 
utökad köttproduktion med betande djur anses minska detta problem. Utrymmet för detta är relativt stor och 
bland annat förutspås de globala köttpriserna bli lättare att konkurrera med inom en tioårsperiod (SOU 2006:106, 
sid. 13). 
 
Kvalitetsvaror och mervärden 
Som ovan nämns finns det möjligheter för svensk livsmedelsproduktion att i framtiden konkurrera med 
kvalitetsvaror då fler är villiga att betala mer för kvalitet och mervärden. Bland annat har vi i Sverige ett högt 
djurskydd, naturbetesmarker och hög livsmedelssäkerhet vilket kan ge svenska varor en konkurrensfördel (LRF, 
2011, sid. 32). Ett flertal påpekar att råvaror för gourmetmat är något som bör betraktas som en del av 
jordbrukets förändrade inriktning (Myrdal, 2001, sid. 24). Efterfrågan på kvalitetsmärkning och certifiering av 
råvaror förutspås öka bland konsumenter (LRF, 2011, sid. 35). LRF påpekar att det är viktigt inför framtiden att 
jordbrukare måste satsa på mat med mervärden såsom med ekologisk mat. Råvarorna måste få en identitet (LRF, 
2011, sid. 31). Inför framtida utveckling påpekas det även viktigt att diversifiera sin verksamhet vilket leder till 
en säkrare inkomst (SOU 2006:106, sid. 12). Lokalproducerat och turism sägs vara en växande marknad och 
påpekas vara något som jordbrukare bör satsa på i framtiden (SOU 2006:101, sid 112). 
 
Urbanisering och strukturomvandling 
En av den svenska landsbygdens stora framtidsfrågor anses vara befolkningsutvecklingen (SOU 2006:101, sid. 
204). Strukturomvandlingen inom det svenska jordbruket har varit omfattande och förutspås fortsätta 
(Landsbygdsprogrammet 2007-2013, sid. 20). Många av de yngre flyttar in till städerna vilket ger en skev 
befolkningsstatistik. I skogslänen beräknas år 2012 14 procent av befolkningen vara över 74 år i jämförelse med 
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åtta procent i storstäderna. Dock sker även en omvänd förflyttning, inte alla flyttar in till städerna. Parallellt med 
inflyttning tills städerna sker även en utflyttning, främst bland barnfamiljer, till landsbygden (SOU 2006:106, 
sid. 48-50). Det är därför av vikt att påpeka att arbetsmarknaden och förflyttningen på landsbygden inte är 
homogen. 
 
De strukturella förändringarna sägs bero på bristande lönsamhet samt stora pensionsavgångar (SOU 2006:101, 
sid. 84). Jordbrukssektorn är en av de sektorer där störst andel pensionsavgångar kommer att ske inom de 
närmast tio åren. Det är beräknat att 33 procent kommer att gå i pension fram till 2020. Inom de närmast tio åren 
beräknas också fler odla mer arbetsintensiva grödor såsom frukt och grönsaker vilket kommer att öka efterfrågan 
på arbetskraft.  Dock är det många födda under 1990-talet som förväntas träda in på arbetsmarkanden men det 
förutspås att så kallad matchningsproblematik kan uppstå. Det vill säga att de som träder in inte har samma 
utbildning och erfarenheter som de som går i pension (LRF, 2010, sid. 37). Matchningsproblematiken och 
känslighet mot globala störningar anses i större grad påverka landsbygden då marknaden där tenderar att vara 
svagt differentierad, det vill säga att den ger en begränsad möjlighet till matchning av utbud och efterfrågan 
(SOU 2006:106, sid 65). Dessutom förutspås de högutbildade flytta till storstäderna där de får arbeten (SOU 
2006:106, sid 16). En lösning på detta är att få integration på landsbygden. Det behövs arbetskraft och 
integration av människor med utländsk bakgrund kan bidra till utveckling på landsbygden. En ökad utflyttning 
till landsbygden skulle i större utsträckning kunna bidra till arbetskrafts- och kunskapsförsörjning, skattebas och 
serviceunderlag (SOU 2006:101, sid. 154). Lösningen sägs finnas med utvecklingen av ett bra infrastrukturnät 
med transportmöjligheter och tillgång till bredband som gör att distansarbetare ökar (SOU 2006:106, sid 65). 
 
Infrastruktur 
En annan utmaning som påpekas växa i framtiden är försämrad infrastruktur och service på grund av 
urbaniseringen. Detta leder inte enbart till försämrad servicenivå men även ekonomiska problem för mindre 
kommuner i och med sjunkande skatteunderlag (SOU 2006:101, sid. 90). Den gleshet som uppkommit i och med 
urbaniseringen har inneburit generellt sämre infrastruktur på grund av de höga investeringskostnaderna som ska 
fördelas på få hushåll (SOU 2006:101, sid. 46). En stor del av jobben förflyttas till storstäderna och därmed 
förvinner medborgarservicen. Hälso- och sjukvården centraliseras och förflyttas in till städerna vilket försvårar 
boende på landsbygden (SOU 2006:106, sid 16). Infrastrukturen förlorar i både kvalitet och kvantitet något som 
försvårar den framtida utvecklingen(SOU 2006:101, sid. 92). I Landsbygdsprogrammet 2007-2013 identifierades 
detta vara ett hot inför framtiden då den strukturella förflyttningen innebär förändrad service och infrastruktur 
som i sin tur försvårar utvecklingsförutsättningarna för både invånare och företag och därmed fortsätter 
förflyttningen från landsbygden (Landsbygdsprogrammet 2007-2013, sid. 62). 
 
Växande marknad för förnyelsebar energi 
År 2006 kom bioenergin in som ett nästintill nytt användningsområde för jordbruksgrödor.(LRF, 2013, sid, 10) 
Förnyelsebar energiproduktion och utveckling av den gröna näringen är något som påpekats vara en 
utvecklingsmöjlighet inför framtiden (SOU 2006:101, sid, 92). Det finns beräkningar på att fastbränslen, 
rapsoljor och biogas kan skapa 25 000 nya jobb på landsbygden (SOU 2006:106, sid. 12). Dessutom kan detta 
hjälpa jordbrukaren att få ett stabilare pris på sina grödor. Om priset på livsmedel bli för lågt så kan lantbrukaren 
skifta till energigrödor eller vice versa (LRF, 2013, sid, 10). 
 
Livsmedelssäkerhet 
Det är av stor vikt att den stora baslivsmedelsproduktionen finns kvar i Sverige (SOU 2006:101, sid. 109). 
Matsäkerhet, det vill säga att Sverige har kvar sin livsmedelsproduktion för att tillgodose behovet i Sverige är en 
viktig aspekt enligt många. Det är färre jordbruk i Sverige som ägnar sig åt food and fibre (föda och fibrer), då 
matproduktionen har effektiviserats. De gårdar som finns kvar blir färre men större. Baslivsmedelsproduktionen 
har minskat sin andel av den totala samhällsproduktionen samtidigt som den övriga landsbygdsproduktionen 
(inklusive kvalitetslivsmedel) har ökat sin andel. Orsakerna till dessa förändringar anses vara 
teknikutvecklingen, förändrade behov och att den samhälleliga komplexiteten ökat (Myrdal, 2007, sid. 23). 
 
Förändrad konsumtion 
Inom forskningen förutspås konsumtionen att ändras inom den närmaste framtiden. Intresset för lokal mat eller 
ekologisk mat vid offentlig upphandling förutspås öka. Restaurangsektorn i Sverige förväntas även växa inom de 
närmaste tio åren med ett ökat intresse för gourmetmat (LRF, 2011, sid. 34). En annan trend som diskuteras är 
kommunernas ökade inköp av lokalt och ekologisk ju mer EU tillåter detta. Exempelvis är kommunfullmäktige i 
Uppsala kommun som beslutade att de i Uppsala kommun inom tio år ska 100 procent av all mat som serveras i 
skolor och på dagis vara ekologiska (Uppsala kommun, 2014). 
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4. Resultat 
 
I detta avsnitt kommer jag att presentera politikernas svar. Först presenteras politikernas övergripande idéer om 
det framtida svenska jordbruket. I den andra delen kommer jag att besvara den andra frågeställningen, det vill 
säga hur politikernas idéer skiljer sig åt, genom att göra en djupgående diskursanalys av det jag kunde urskilja i 
den övergripande analysen.  

4.1 Politikers övergripande tankar och idéer om det svenska 
framtida jordbruket 
I kommande text ska politikernas idéer att analyseras med hjälp av diskursanalys för att få ett grepp om de stora 
övergripande politiska idéerna rörande framtidens svenska jordbruk. Jag kommer att utgå ifrån svaren till de tre 
frågorna: Vad tror du kommer hända i det framtida svenska jordbruket, vilka problem och utmaningar 
identifierar du, vilka lösningar och möjligheter identifierar du? För att underlätta läsningen och för att göra mina 
slutsatser mer transparenta presenterar jag politikerna i bokstavsordning, sammanfattar politikernas övergripande 
idéer med tre ord i rubriken (ett ord för varje fråga) och presenterar en textruta som sammanfattar politikernas 
idéer. För att underlätta läsningen i den löpande texten har jag även valt att kursivera de ord som politikernas 
utsagor centrerades kring och sedan sammanställe den i slutet på kapitlet i en tabell vilket kan ge läsaren en 
tydligare överblick. 
 
4.1.1 Centerpartisten – Brytningstid, konkurrens och mervärden  
Centerpartisten har en positiv syn på det svenska framtida jordbruket då politikern anser att dagens negativa 
jordbuksutveckling i Sverige kommer vända. Framförallt talar politikern om att människor kommer att bli mer 
villiga att betala för mervärden och att livsmedel har blivit en ”livsstilsmarkör” som går hand i hand med den 
växande hälsotrenden som förutspås öka. Politikern anser att problemet är den växande konkurrensen och 
merparten av lösningarna handlar därför om att förbättra konkurrenskraften genom att framhålla råvarors 
mervärden och utveckla nya affärsmodeller och teknik. Nya affärsmodeller och teknik anses också leda till 
miljönyttor och att miljöbelastningen minskar vilket politikern anser vara viktigt.  
 
Centerpartisten anser att svenskt jordbruk befinner sig i en brytningstid och att vi går mot bättre tider. Det har 
varit en nedåtgående trend med en ökad import sedan ingången i EU och speciellt tufft har det varit inom 
animaliesektorn. Politikern tror att detta kommer vända och i synnerhet för trädgårdsnäringen. Dessutom tror 
politikern att klimatförändringarna, kommer att gynna svensk livsmedelsproduktion då Sverige har naturgivna 
fördelar.  
 

Inom tio år kommer vi att ha en högre försörjningsgrad, ökad export och fått ett 
rejält generationsskifte. 

 
Under intervjun återkommer centerpartisten till att problemen inom det framtida svenska jordbruket är 
konkurrenskraft och utmaningen att hitta betalningsviljan hos konsumenterna. Politikern anser att det har handlat 
om att ”pressa priserna istället för att få betalt för mervärden vilket är något som måste ändras”. Detta kan 
kopplas samman med partiets liberala åsikter, det vill säga att det är konsumenten som ska bestämma och 
därmed är det viktigt att arbeta för att synliggöra mervärden (Centerpartiets idéprogram 2013). Centerpartisten 
menar att livsmedelsproducenterna måste få betalt för vad de producerar och detta måste ses som en del i 
samhället, det vill säga att produktionen måste ses som en samhällsnytta och erkännas vara viktig. Flera gånger i 
intervjun påpekar politikern att det är viktigt att ”göra jordbruket attraktivt” och att ”ge bonden hjältestatus”. 
Politikern förklarar å andra sidan att medvetenheten redan har börjat öka, både globalt och i Sverige vilket även 
andra aktörer påpekat i dagens debatt och som anses vara en stor möjlighet för svenska varor. Politikern menar 
att den så kallade ”hälsotrenden” gör att folk blir mer villiga att betala för mervärden och att konsumtionen 
ändras. Politikern anser att maten fått en större betydelse än att bara ge näring då fokus har ökat på råvaror och 
dess ursprung, ”maten har blivit en livsstilsmarkör” vilket kommer att fortsätta öka enligt politikern. 
Centerpartisten förespråkar regionala lösningar då det inte finns en lösning som passar alla vilket stämmer 
överens med partiets decentraliseringspolitik (Centerpartiet, 2014). Politikern förklarar att Sverige bör satsa på 
regioner såsom de gör i Italien och Frankrike med olika smaker och råvaror. Detta kan i sin tur skapa nya 
mervärden såsom att jag ”köper en äppelmust från ett specifikt område för att de anses ha en specifik smak”. 
Politikern menar även att upphandlingskraven inom offentlig sektor måste förbättras för att efterfrågan på 
svenska varor ska öka ännu mer.     
 
En lösning som politikern återkommer till flera gånger under intervjun är att försöka hitta nya affärsmodeller och 
försäljningskanaler. ”Nya affärsmodeller” behövs för att klara internationell konkurrens, volym och hitta 
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mervärden”. Politikern ger flera förslag på affärsmodeller såsom att sälja kolsänkor till stålindustrin, odla 
energigrödor och proteinbönor. Detta hänger samman med att andra aktörer i dagens debatt påpekat att det är av 
stor vikt att jordbrukare diversifierar sin produktion för att säkerhetsställa sin inkomst. En annan utmaning som 
Centerpartisten påpekar är att minska fossilberoendet i livsmedelskedjan. Politikern menar att detta inte bara är 
en utmaning men samtidigt en möjlighet och ett verktyg för att uppnå miljömålen och öka mervärdena på 
varorna. Det vill säga genom att fossilberoendet minskar blir också jordbruket självförsörjande på biodrivmedel 
och dessutom kan jordbruken sälja utsläppsrätter.  
 
Politikern uttrycker att det är en utmaning att öka livsmedelsproduktionen på ett hållbart sätt, ekonomiskt, 
socialt och miljömässigt. I likhet med definitionen av hållbar utveckling och partiets ”gröna politik” och 
idéprogram, som till och med heter ”En hållbar framtid” anses detta vara ett viktigt ämne för politikern 
(Centerpartiets idéprogram 2013). Att få en hållbar produktion kommer i sin tur leda till att förädlingsvärdet 
ökar och att dagens fokus på produktionsvärde minskar vilket varit ett problem enligt politikern.  
 

Vi måste skifta från ett produktionsmaximerande fokus till att maximera nyttan både 
ekonomiskt men även i bredare perspektiv. 

 
 
4.1.2 Folkpartisten – Vägskäl, konkurrens och öka medvetenheten 
Folkpartisten anser att det svenska framtida jordbruket står i ett vägskäl och att utvecklingen beror på vilka 
beslut som tas idag. Problemet som politikern identifierar handlar om att det är en ”osjyst konkurrens” som gör 
att självförsörjningsgraden är för låg. Politikerns huvudsakliga lösningar handlar, i enlighet med partiets liberala 
ideologi, om global frihandel, att öka konsumenternas medvetenhet och att ge människor förutsättningar att 
välja. Politikern menar att staten ska skapa förutsättningar såsom att höja kraven inom offentlig upphandling och 
upprätta en gemensam livsmedelsstrategi vilket kommer att skapa en positiv effekt, det vill säga att efterfrågan 
på lokala varor kommer öka.   
 
Folkpartisten anser att svenskt jordbruk befinner sig i en krissituation men att ett ”uppvaknande” kommer ske. 
Politikern menar att vi befinner oss i ett vägskäl, ”ett vägskäl som är otroligt allvarligt” och att vi inte kan 
komma djupare. Det sker en ”osjyst konkurrens” på dagens marknad vilket anses vara förödande för svenska 
bönder. En lösning anses vara att konsumenterna måste börja värdesätta ekonomiskt de miljö- och djurinsatser 
som svenska jordbrukare gör. Det vill säga att konsumenternas ökade medvetenhet gör att de blir villiga att 
betala mer för ytterligare värden. ”Vi måste sluta pratat om billig mat, istället måste vi prata om prisvärd mat”. 
Folkpartisten påpekade även att ”politikerna måste ta sitt ansvar” och skapa en gemensam livsmedelsstrategi i 
Sverige för att få ett helhetsgrepp, samla sina krafter och lösa livsmedelssäkerheten.  
 
Folkpartisten återkom till matsäkerhetsaspekten flera gånger under intervjun och menade att 
självförsörjningsgraden är för låg i Sverige vilket är ett stort diskussionsämne inom dagens debatt. Politikern 
anser att en lösning på detta är att öka efterfrågan på svenska varor genom offentlig upphandling. Det vill säga 
att upphandlarna måste använda sig av etiska och hållbara krav istället för att enbart handla om lägsta pris som 
det har varit i enlighet med EU-bestämmelser. Politikern tror att med krav som innefattar miljö kommer 
efterfrågan på livsmedel från småskaliga producenter öka vilket i sin tur kommer skapa ”en positiv feed-back 
ekonomi som är stabil och inte beroende av stöd”. ”Klarar vi bara av offentlig upphandling så ser jag en oerhörd 
ljus framtid”.  
 
I samstämmighet med partiets ideologiska grund, det vill säga liberalism och åsikten att globaliseringen skapar 
möjligheter, (Folkpartiet, 2014) anser folkpartisten att export och frihandel är viktig för både svenskt jordbruk 
men även för att minska konflikter i världen. ”Vi måste fortsätta lansera svenska varor utomlands”. I samband 
med detta identifierade politikern dessutom en global utmaning. Det vill säga, både mätta världens befolkning 
men att maten ska vara säker att konsumera. Politikern menar att det är en enorm utmaning att klara dessa två 
aspekter: tryggt och säkert.  
 

Nationellt har vi en moralisk skyldighet att ta tillvara på våra goda jordar. Dessutom 
har vi en skyldighet att kunna exportera goda och säkra livsmedel.   

 
Även i samklang med den liberala ideologin påpekade politikern i slutet av intervjun att det är viktigt med en bra 
företagssyn och att kommunikationerna mellan stad och land är goda då det handlar om frihet, det vill säga: 
”frihet att välja sin boendeort och sätt att leva.” Basnäringarna på landsbygden måste dessutom fungera för att 
fler arbetstillfällen ska skapas. 
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4.1.3 Kristdemokraten – Parallell utveckling, bristande kunskap och ökad 
utbildning 
Kristdemokraten tror att en parallell utveckling kommer ske, en mot storskalighet och en mot småskalig 
produktion. Denna politiker har en relativt positiv syn på framtidens svenska jordbruk och menar att den 
parallella utvecklingen kompletterar varandra och att den globala utvecklingen kommer öka efterfrågan på 
svenska varor. Det stora problemet som politikern återkommer till är att konsumenterna har bristande kunskap 
om livsmedelsproduktion och varför vi behöver det i Sverige. Därför handlar också de flesta av politikerns 
lösningar om att öka medvetenheten och kunskapen genom ökad information och förbättrad utbildning. Utöver 
detta anser politikern, i enlighet med partiets familjeorienterade ideologi, att staten måste ge förutsättningar för 
generationsväxling och familjeföretag såsom att införa valfri barnomsorg.  
 
Kristdemokraten tror att det kommer ske två parallella utvecklingar. Rationaliseringen kommer fortsätta, det vill 
säga större enheter som specialiserar sig men det kommer också bli fler generalister i mindre skala, ”det vill säga 
tar hand om hela kedjan från mjölk till ost”. Dessutom tror politikern att det globala kommer att påverka svensk 
livsmedelsproduktion i positiv bemärkelse såsom att tillväxten i Kina kommer öka efterfrågan på kött och 
mejeriprodukter i Sverige.  
 
Under intervjun gav politikern mycket kritik till att svenskar har en bristande förståelse och kunskap om 
livsmedelsproduktion. Politikern anser att på grund av urbaniseringen har färre människor direktkontakt med 
livsmedelsproduktionen och därmed finns en bristande förståelse såsom att inte många vet hur antibiotika-
användningen ser ut i andra EU-länder. Därför menar politikern att den främsta utmaningen är att öka 
medvetenheten och berätta om mervärden. Det vill säga ”försöka få svensken att förstå vad vi ska ha svenskt 
lantbruk till”.  
 

Utmaningen är att se vad vi vill ha och sedan betala för det. Det handlar om att 
konsumenten måste inse att det inte bara är ett stycke kött som betalas för utan att 
det bidrar till öppet landskap, ekosystemtjänster och annat. Alltså förstå hela 
sambandet. 
   

Kristdemokraten kritiserar dagens lantbruksföreträdare, LRF som missat att berätta om svenska mervärden. En 
lösning på detta påpekas vara information och att utbildningen måste förbättras i skolan där vi ska lära oss hur vi 
kan använda hela djuret i matlagning, hur man odlar själv och kan äta säsongsanpassat. En annan lösning som 
politikern nämner kort är att offentlig upphandling kommer inom tio år ”ge svenska bönder möjligheten att 
leverera.” 
  
Lönsamhet är det andra problemet som kristdemokraten nämner. Politikern tror att det är marknaden som ska 
styra men påpekar också att det uppstått en ”kollision mellan marknadskrafter och lönsamhet eftersom det inte 
fungerar som det ska”. Politikern låter besviken på marknaden och konsumentmakten men påpekar att en lösning 
är att det måste ske en harmonisering av EU:s lagstiftning och att riksdagspolitikerna måste komma överens i en 
gemensam jordbruksstrategi. Politikern anser också att det måste vara fler politiker som stödjer ett hållbart 
jordbruk då detta är en förutsättning för att klara av miljömålen såsom att bli energiproducenter av biogas.  
 

Förr ville man lägga ner jordbruket för att rädda Östersjön men nu ser man det åt det 
andra hållet. Detta måste man berätta för svenska folket så att de vet vad de betalar 
för.  

 
Angående miljöaspekter återkommer politikern till att det är en utmaning att hålla landskapen öppna och stoppa 
”igenbuskandet” något som sker när livsmedelsproduktionen minskar. Även LRF och Jordbruksverket har 
påpekat i flera rapporter att en av de största utmaningarna i Sverige är att hålla landskapen öppna. 
Kristdemokraten förklarar att ledstjärnan i sitt arbete är att ”vi har ett moraliskt ansvar att producera livsmedel i 
Sverige i betydligt större utsträckning än vad vi gör idag.” Politikern anser att Sverige har goda förutsättningar 
såsom bra mark och klimat vilket kommer bli mer tydligt i framtiden. För att kunna öka livsmedelsproduktionen 
i Sverige måste förutsättningar ges till de som vill producera mat såsom att stödja en generationsväxling. I likhet 
med partiets familjeinriktade politik (Kristdemokraterna, 2014, Vår politik) menar kristdemokraten att det krävs 
bra företagarvillkor och att barnomsorgen måste förbättras, det vill säga öka familjers valfrihet då detta ofta 
innebär ett hinder för familjeföretagen.  
 

Förutsättningarna för livet på landsbygden handlar om bredband, om barnomsorg, 
skola och affärer. 
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Slutligen påpekar politikern att den offentliga servicen på landsbygden måste förbättras genom 
bredbandsuppkoppling då en stor del av produktionen är beroende av internet vilket även går att finna på partiets 
hemsida (Kristdemokraterna, 2014, Faktablad). Detta är även en lösning som nämnt av andra aktörer i dagens 
debatt om framtidens svenska jordbruk. 
 
 
4.1.4 Miljöpartisten – Parallell utveckling, ekologiskt och kretslopp 
Miljöpartisten ser både en positiv och negativ utveckling inom framtidens jordbruk. Storleksrationaliseringen 
förutspås fortsätta men samtidigt kommer fler människor bli villiga att betala för mervärden vilket i sin tur 
kommer att gynna ekologiskt. Politikerns främsta argument grundar sig i visionen om 100 procent ekologisk 
produktion och konsumtion vilket de flesta lösningarna härrör från. Politikern menar att om vi ökar efterfrågan 
på ekologiskt, både privat och inom offentlig sektor, antas den svenska livsmedelssäkerheten, kretslopps-
jordbruket och djurskyddet öka, samtidigt som klimatpåverkan och fossilberoendet minskar.   
 
Politikern anser att svenskt jordbruk är inne i en tuff tid och tror att storleksrationaliseringen och importen 
kommer fortsätta öka, vilket kommer fortsätta slå ut småproducenterna och köttproduktionen i Sverige. 
Miljöpartisten påpekar dock att denna utveckling ”paradoxalt nog kommer att gynna ekologiskt”. Samtidigt som 
import ökar och priserna pressas blir det även fler som är redo att betala för mervärden och kvalitet, vilket är 
något som ekologiskt har. För att öka denna efterfrågan ytterligare på ekologiska och lokala varor förespråkar 
dessutom politikern att upphandlingskraven inom offentlig upphandling måste ändras från lägstaprisprincipen till 
bra djurskydd. Ekologisk produktion och konsumtion är utgångpunkten i de flesta av politikerns visioner vilket 
stämmer överens med partiets vision om 100 procent ekologiskt (Miljöpartiet, 2014, jordbruk). 
 

Ekologiskt är lösningen då detta gör att vi kommer kunna producera och försörja oss 
själva inom landet och därmed minska både på import och export och undgå den 
internationella konkurrensen. 
  

Miljöpartisten menar att livsmedelssäkerheten är en samhällsviktig fråga som bör involveras i försvarspolitiken. 
Vi blir för beroende av andra länder och om något skulle ske ”då sitter vi som råttor i våra lägenheter” för att 
maten som finns i butikerna endast kommer räcka i tre dagar. Detta är även ett ämne som frekvent dyker upp i 
dagens debatt om framtidens jordbruk, det vill säga en diskussion om huruvida Sverige kan klara sig i händelsen 
av en global livsmedelskris. Politikern menar att en lösning på, förutom att producera ekologiskt, anses vara att 
skapa en gemensam livsmedelspolitik i Sverige där partierna kan enas om hur mycket livsmedel som ska 
produceras i Sverige. 
 
I enlighet med partiets ideologi, som grundar sig i tanken om att minska klimatförändringarna, (Miljöpartiet, 
2014, Vår politik) tar miljöpartisten främst upp miljöaspekter av framtidens jordbruk. En stor utmaning, enligt 
politikern, är att minska oljeberoendet och därför måste politikerna stödja en omställning och ”ordnad reträtt” 
genom att höja drivmedelsskatterna och öka stödet för biodrivmedel. Politikern uttrycker en rädsla för att 
klimatförändringarna kommer påverka livsmedelsproduktionen i världen negativt, även i Sverige. Miljöpartisten 
anser att kretsloppsfrågan måste lösas och främst handlar det om att ”slamfrågan kommer att bli het” då 
slamdeponierna börjar bli fulla och samhället kommer försöka få jordbrukare att ta emot det. Förutom 
miljöaspekter talar även politikern om djurhänsyn. Politikern anser att partiets viktigaste fråga handlar om 
djurskyddet men ser tyvärr en risk med att djurskyddet kommer minska för att konkurrensvillkoren ska likställas 
och att vi är på väg mot ”ett race to the bottom” gällande detta. Politikern hoppas att EU:s jordbrukspolitik 
kommer att bli mer ”grön” såsom att miljöstöden kommer öka och gårdsstöden minska. Det vill säga att stöden 
för miljöarbeten ska öka men att subventionerna som ges till att enbart bedriva jordbruk, så kallat gårdsstöd ska 
bort. Dessutom anser politikern att lagstiftningen måste harmoniseras inom EU för att de gemensamma reglerna 
ska förbättras och efterlevas i högre utsträckning.  
 

4.1.5 Moderaten – Ingen förändring, konkurrenskraftig prissättning, marknads-
styrning  
Moderaten tror inte att någon större förändring kommer ske inom det framtida svenska jordbruket. Politikern är 
tydlig med att påpeka flera gånger att det är marknaden som ska styra, det vill säga att konsumenten har eget 
ansvar och därmed ska inte heller staten involveras. Staten ska se till att konsumenten har tillgång till 
information för att de ska kunna göra ”rätt” val. I linje med marknadslösningar anser även politikern att mat är 
världens bästa affärsidé och ska därför kunna stå på egna ben utan statligt stöd förespråkar politikern frihandel 
och att en total marknadsanpassning ska göras inom 15 år.  
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Moderaten tror inte att det kommer ske någon markant förändring inom det svenska jordbruket. Dock tror 
politikern att efterfrågan på svenska livsmedel kommer öka i samband med att betalningsviljan ökar på grund av 
de skattesänkningar som partiet genomfört. Moderaten anser dock att det finns anledning att vara positiv då vi är 
på väg i rätt riktning och att få länder har så bra förutsättningar som Sverige såsom bra mark, duktiga bönder 
och fyra årstider men att det gäller att vi blir bättre på att sälja det. För att utnyttja dessa möjligheter vi måste bli 
mer lönsamma, minska krånglet och minska skatten. 
 
Det enda problem som politikern återkommer till under intervjun är att vi måste få till en konkurrenskraftig 
prissättning på svenska livsmedel då svenska produkter är dyrare på grund av det höga djurskyddet. Politikern 
menar att det är problematiskt att andra EU-länder inte följer den gemensamma djurskydds-lagstiftningen och 
därför måste ”vi se till att lyfta hela EU till den nivå på djurskydd som Sverige har idag”, det vill säga 
harmonisera lagstiftningen inom EU. Dessutom anser politikern att det behövs frihandel i hela världen vilket 
kommer minska konflikterna i världen då ”mat är en maktfaktor” vilket är i linje med partiets markandsstyrda 
politik (Moderaterna, 2013, Idéprogram). Politikern är tydlig med sitt budskap: det är marknaden och inte 
politiker som ska vara styrande vilket överensstämmer med partiets ideologi som har sin utgångspunkt i 
människan och det egna ansvaret (Moderaterna, 2013, Idéprogram). Moderaten menar att politikerna bör 
överlåta besluten till experter och hänvisar till den konkurrenskraftsutredningen som regeringen nyligen tillsatt 
och som just leds av experter. Moderaten återkommer till skattefrågan och menar att jordbruket måste bli mindre 
beroende av skattepengar och subventioner då ”mat är världens bästa affärsidé”. Stöd anses vara ineffektivt, 
byråkratiskt och ta lång tid. Därför vill politikern ha en total marknadsanpassning inom 15 år.  
 

Livsmedelskedjan ska vara välfungerande men detta förtar inte individens egna 
ansvar att värdera det man köper. 
  

Dock framstår det som om moderaten ändå inte är helt nöjd med hur konsumentmakten fungerar i dagsläget. 
Politikern uttrycker en frustration över att konsumenten inte kan värdesätta varor på ”rätt sätt” såsom att 
konsumenterna anser att ett paket mjölk är för dyrt men köper istället kolsyrat vatten på flaska för mer pengar, 
”en vara som redan finns i kranen”. Dessutom uttrycker politikern irritation över att konsumenterna inte kan 
använda näsan och istället slänger mat som fortfarande kan konsumeras. ”Det är att kapitalt att förstöra det Gud 
har gett oss och det stör mig.” Den enda lösning som politikern nämner för detta ändamål är att konsumenterna 
ska ha tillgång till information vilket överensstämmer med vad partiet skriver i sitt framtidsförslag om jordbruk 
(Moderaterna, 2013, Framtidsförslag, sid. 120). Politikern menar att utbildning är en lösning för att förbättra 
konsumenternas köpvanor, det vill säga ”folkbildning om hälsa och mat”. I partiets framtidsförslag är den 
mänskliga hälsan en prioriterad aspekt (Moderaterna, 2013, Framtidsförslag). Dessutom vill politikern att vi 
måste kunna köpa ”bra livsmedel med trygghet” vilket också kännetecknat Moderaterna i Lundqvist och 
Carlssons studie, det vill säga att känna en trygghet i att livsmedlen är fria från sjukdomar som salmonella 
(Lundqvist – Carlsson, 2004, sid. 66). 
 
  
4.1.6 Socialdemokraten – Positiv syn, storskalighet och statlig tydlighet 
Socialdemokraten har en positiv syn på det framtida svenska jordbruket då Sverige anses ha goda naturgivna 
förutsättningar. Problemen som orsakat krisen inom svensk livsmedelsproduktion, anses vara ett för stort fokus 
på storskalighet och global frihandel. Politikern föreslår flera lösningar och främst handlar de om att skapa 
tydligt statligt stöd då konsumentmakten anses vara för svag, såsom att småskaligt och lokalt ska främjas genom 
offentlig upphandling, harmonisering av djurskyddet inom EU och en gemensam livsmedelsstrategi i Sverige. 
Politikern är en stark förespråkare för grön teknik för att minska miljöpåverkan.    
 
Trots att socialdemokraten påpekar att ”vi står i ett vägskäl just nu” och att utmaningarna ”vi står inför inte har 
varit så stora på väldigt länge” har politikern en positiv framtidssyn gällande svenskt jordbruk. ”Det finns en 
oerhörd potential och goda förutsättningar”. Politikern förklarar att framtiden skulle kunna se dyster ut men att 
det handlar om ”att spela sina kort rätt”. Socialdemokraten anser att problemet är att Sverige fokuserat för 
mycket på storskalighet och frihandel globalt vilket gör att vi nu befinner oss i ett ”pressat läge”. Politikern tror 
dock att trenden kommer att vända till mindre produktionsenheter och mer lokalt. Detta är även en trend som 
andra aktörer nämnt i dagens debatt om det framtida svenska livsmedelsproduktionen. 
 
Socialdemokraten anser att konsumentmakten inte är tillräckligt stark då priset har för stor betydelse och därför 
måste staten styra mer. Flera gånger under intervjun påpekar politikern att det är viktigt att staten ska vara 
tydliga med att ge förutsättningar såsom att ge en kombination av ekonomiskt stöd vilket ska bestå av energi-, 
miljö-, och kulturersättningar. Dessa stöd ska stimulera hela landsbygden och därmed skapa fler arbeten vilket är 
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i linje med partiets arbetsinriktade ideologi (Socialdemokraterna, 2014). Dessutom anser politikern att handeln 
måste ta sitt ansvar såsom att ha ett större utbud och inte enbart erbjuda sina egna märkesvaror, så kallade EMV-
varor. Detta är sådant som även varit ett återkommande ämne i jordbrukspolitiska rapporter. Ett annat 
problemområde enligt politikern är att klara av djuruppfödningen, det vill säga dilemmat att ha kvar djurskyddet 
och samtidigt ha en livskraftig näring. Politikern vill jämna ut den internationella konkurrensen genom att ”vi 
internationellt måste bli bättre på att driva regelverk kring djurskyddsfrågor” vilket även partiet påpekar på sin 
hemsida om matpolitik (Socialdemokraterna, 2014). En annan lösning enligt politikern är att använda sig av 
offentlig upphandling för att få upp viljan att konsumera lokala svenska varor med högt djurskydd och minska 
fokus på storskaligheten.  
 
Enligt politikern är möjligheterna stora för svenskt jordbruk då Sverige har ”otroligt stora naturresurser” och 
chans att bli energiproducent. Fokus på biodrivmedel finns även inom dagens debatt om framtidens jordbruk i 
Sverige där det påpekats vara en stor utvecklingsmöjlighet för jordbrukarna. Genom att bli energiproducenter 
kan både inkomsterna öka och vi får mer ”förnyelsebar grön energi”. Politikern nämner att svenskt jordbruk 
dessutom har goda förutsättningar att skapa ett kretsloppsjordbruk. För att utnyttja dessa möjligheter behövs 
teknikutveckling, det vill säga hitta innovationer och använda oss av ingenjörskonst. 
 
Politikern kritiserar regeringens satsning - Matlandet Sverige som inte anses tillräcklig ur miljösynpunkt och 
anser att de fokuserat för mycket på export. Istället vill politikern att partierna kommer överens om en gemensam 
livsmedelsstrategi vilket även beskrivs på partiets hemsida om mat (Socialdemokraterna, 2014). Dessutom vill 
socialdemokraten se en branschorganisation där gemensamma lösningar ska föreslås och som ska ägas av staten 
och branscherna tillsammans.   
 
 
4.1.7 Sverigedemokraten – Negativ syn, konkurrens och minska hinder 
Sverigedemokraten har en negativ syn på framtidens svenska jordbruk för att importen och de storskaliga 
industrijordbruken tros fortsätta öka. Politikern menar att ekonomin och lönsamheten är den stora nöten att 
knäcka och förespråkar lösningar som sänkta skatter på drivmedel och bekämpningsmedel. Politikern nämner 
livsmedelssäkerhet ett antal gånger och att politikerna måste gottgöra jordbrukarna för vad politikerna ”ställt till 
med”, det vill säga införa kompensation för det höga djurskyddet. Andra åtgärder som politikern anser passande 
är GMO och importförbud på vissa varor. 
 
Sverigedemokraten tycker inte att det ser ljust ut för svensk livsmedelsproduktion överhuvudtaget. 
”Försäljningssiffrorna går ner och vi importerar allt mer”. Trots att vi äter mer kött i Sverige går 
köttproduktionen ner och utvecklingen leder till ett ”större industrijordbruk” som politiker är kritisk till. 
Politikern återkommer flera gånger i intervjun till att det är marknadskrafterna som slår fel. ”Ekonomin är 
utmaningen om vi ska ha någon livsmedelsproduktion”. Sverigedemokraten menar att det handlar om att öka 
lönsamheten och stärka svensk konkurrenskraft men att problemet är att den försämras på grund av höjda skatter 
på drivmedel och det höga djurskyddet. Detta innebär i sin tur en extra kostnad för bonden, ”en kostnad som 
konsumenter inte är redo att betala”. Sverigedemokraten menar att detta är något som politikerna måste fixa och 
därmed minska konkurrenshindrena. ”Det politikerna ställer till med ska politikerna lösa” såsom att kompensera 
bönder med djurvälfärdsersättningar, sänkta skatter på drivmedel och minska på beteskravet, det vill säga att 
djuren inte ska behöva gå ute på bete under en viss tid. Politikern menar därmed att den svenska 
konkurrenskraften kommer öka. Trots att politikern identifierade ett miljöhot mot Östersjön kunde inte politikern 
nämna några miljöåtgärder som partiet vill genomföra förutom att sänka drivmedelsskatten. Politikern menar att 
de stora bovarna är de baltiska länderna och att internationella förhandlingar måste styra detta. Politikern menar 
att vi inte bör fokusera på ”förgröningsåtgärder” men istället på lönsamheten då ”det snart inte finns något 
jordbruk kvar att förgröna” och menar att de andra politikerna glömt bort det, ”Sverige måste sluta försöka vara 
bäst i klassen”. 
 
Sverigedemokraten anser att det saknas en vilja bland de andra politikerna att värna om det svenska jordbruket, 
små företagen och självförsörjningsgraden. Politikern återkommer flera gånger till att den inhemska 
självförsörjningsgraden måste öka. Sverigedemokraten anser att det är orimligt att vi importerar produkter som 
svenska bönder skulle bli åtalade för om de hade producerat. Därför vill politikern införa importförbud mot en 
del produkter. Sverigedemokraten anser sig tillhöra ett EU-kritiskt parti och att Sverige bör bestämma helt själv 
över jordbrukspolitiken.  
 

Det ekonomiska stöd vi betalar till EU kan läggas på egen produktion istället för att 
gå till en kostsam byråkrati.   
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Dessutom anser politikern att GMO är en lösning på mängder av problem såsom att öka livsmedelsproduktionen, 
lönsamheten och miljövänligare metoder. Politikern avslutade intervjun med att knyta an till det återkommande 
området, lönsamhet. Denna gång nämner politikern i samband med vad som är ofta förekommande i dagens 
debatt, det vill säga generationsväxlingen och problematiken med strukturomvandlingen. Sverigedemokraten 
menar att det är problematiskt att ingen ung vill ta efter sina föräldrars gård då lönsamheten är för dålig och att 
något måste göras åt detta.   
 

4.1.8 Vänsterpartisten – Dyster syn, kortsiktigt marknadstänk, statliga 
styrmedel 
Vänsterpartisten har en dyster syn på det framtida svenska jordbruket då importen tros fortsätta öka på grund av 
att det kortsiktiga marknadstänket spridit sig till jordbrukssektorn. Dock anser politikern att Sverige egentligen 
har goda naturgivna förutsättningar för att lyckas med livsmedelsproduktionen. Politikern menar att det behövs 
mer tydlig statlig styrning för att främja efterfrågan på närproducerat såsom offentlig upphandling. Dessutom 
menar politikern att statusen måste höjas för mat och att fler måste börja producera mat för att vi ska kunna öka 
livsmedelssäkerheten. Politikern förespråkar att konsumtionsförändringar måste göras då svenskar bör ta ansvar 
för sin ohållbara konsumtion som människor i andra länder vill ha.  
 
Vänsterpartisten anser att den dystra utvecklingen kommer fortsätta såsom den gjort sedan EU-inträdet: 
importen ökar, ekonomiska förutsättningarna är svåra och urbanisering fortsätter. Politikern är kritisk till att det 
skett en ökad konkurrens, storskalighet, fokus på pris och ökad transport inom jordbrukssektorn, som tidigare 
anses ha varit ”en fredad zon för det kortsiktiga marknadstänket”. Vänsterpartisten kritiserar flera gånger under 
intervjun dagens ekonomiska system som anses påverka utvecklingen inom jordbruket negativt men att detta är 
svårt att ändra. 
 

Den allmänna trenden pekar tydligt åt ett håll men vi kan ju alltid försöka slänga in 
lite grus i maskineriet för att motverka detta men det är svårt. 

 
Vänsterpartisten anser att lösningen på marknadsproblematiken och miljöpåverkan är att statliga styrmedel ska 
tillsättas. Politikern menar att regeringens satsning på Matlandet Sverige är bra men att innehållet måste ändras 
till att bli mer hållbart. 
 

Det är bra att regeringen satsar på livsmedelsproduktion och lyfter mat som en 
politisk fråga men Vänsterpartiet vill ha mer hållbart innehåll.  

 
Partiet framhåller även i sina partipolitiska program ett stort fokus på miljön där det bland annat står att klimatet 
är vår tids ödesfråga (Vänsterpartiet, 2014). Politikern menar att en framtida möjlighet är att lyfta jordbrukets 
miljöfördelar och att detta kan ske genom att staten ger ekonomiskt stöd för att främja miljöfördelar istället för 
att ge gårdsstöd. Miljöstödet bör bland annat fördelas till lokala projekt där många lösningar finns. Politikern 
menar att kraven inom offentlig upphandling måste utökas och involvera djur- och miljöaspekter för att öka 
efterfrågan på lokal, ekologisk och svensk mat. Offentlig upphandling kommer dessutom lösa konkurrens-
problematiken då producenter från andra länder inte kommer uppnå de utökade kraven. Detta menar politikern är 
precis i linje med Vänsterpartiets politik: ”att de småskaliga vinner och de storskaliga förlorar”. Utöver detta vill 
politikern satsa medel från statsbudgeten på utbildning inom de offentliga köken för att bespisningspersonalen 
ska bli bättre rustade för att köpa in och tillaga lokal mat. Dessutom bör ekonomiskt stöd ges till utbyggnad av de 
offentliga köken därmed laga mer mat på plats och undvika halvfabrikat vilket även påpekas på partiets hemsida 
för mat och jordbruk (Vänsterpartiet, 2014, Jordbruk). 
 
Politikern menar att en lösning på urbaniseringen och de strukturella problemen, som i dagens debatt påpekats 
vara en av de största utmaningarna i framtiden, är att försöka höja statusen på livsmedel. Det ska vara ”lustfyllt 
att producera mat” och små företag och kooperativ ska skapas. Därmed kommer ”maten få ett ansikte” då man 
vet varifrån potatisen kommer ifrån och fler vill involveras i produktionen. ”Visionen är att fler arbetar i 
lantbruket, mer lokalproducerat och hållbar mat.”, en tanke som även nämns på partiets hemsida(Vänsterpartiet, 
2014, Jordbruk). Politikern tror att detta i sin tur kommer leda till mindre import och en ökad självförsörjning. 
Vänsterpartisten påpekar att export inte är något självändamål i sig utan att det handlar om självförsörjning och 
att tillgodose den offentliga sektorn med bra mat. Ett problem som politikern nämner är att Sverige importerar 
stor del av den ekologiska maten från Danmark vilket är en missad affärsmöjlighet för svenska bönder. Ett annat 
problem är att vi i Sverige har ohållbara konsumtionsvanor såsom ”irrationellt hög köttkonsumtion”. Andra 
länder i världen vill efterlikna dessa konsumtionsmönster och därför har vi ansvaret att ändra på vår 
konsumtion. En lösning för att minska köttkonsumtionen och öka självförsörjningsgraden är att bli bättre på att 
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förädla vegetabilier. Dessutom bör staten stödja forskning som utvecklar innovationen odlat kött, så kallat in 
vitro-kött, framtaget på syntetisk väg i laboratorier.  
 

4.1.9 Resultat – Politikernas övergripande tankar och idéer 
I detta avsnitt presenterar jag en sammanfattning av vad politikerna svarat. Jag börjar med att presentera en tabell 
som listar de ord och idéer som politikernas svar centrerades kring, det vill säga de kursiverade orden. Sedan 
kommer jag att analysera politikernas svar i en löpande text där jag kortfattat går igenom vad vi har sett i 
ovanstående diskursanalys.  
 
Tabell 1. Övergripande analys av politikernas tankar och idéer 

 Vad tro du kommer 
hända i framtiden?  

Problem/utmaningar i 
framtidens jordbruk  

Lösningar/möjligheter i framtidens 
jordbruk  

Center-
partisten 

Varit en tuff tid men är 
på väg att brytas: högre 
försörjnings-grad, ökad 
export och 
generationsskifte  

Konkurrenskraften, 
betalningsviljan, medvetengöra 
mervärden. Minska 
fossilberoende, öka 
livsmedelsproduktionen på ett 
hållbart sätt, produktionsvärde  

Öka medvetenheten, hälsotrend, ”mat är 
livsstilsmarkör”, hitta nya 
försäljningskanaler och affärsmodeller, 
klimat- förändringar, regionala lösningar, 
höja bondens status, självförsörjande och 
säljare av bioenergi och kolsänkor 

Folk-
partisten 

Befinner oss i en 
krissituation: 
konkurrens, vägskäl, 
politiker har ett ansvar.  

Konkurrenssituationen, värdesätta 
bondens arbete, låg 
självförsörjningsgrad, ökad 
import, global utmaning, tryggt 
och säkert 

Gemensam livsmedelsstrategi, offentlig 
upphandling, konsumenternas ökade 
medvetenhet, export, frihandel, bra 
företagssyn, kommunikation mellan stad 
och land, frihet att välja. 

Krist-
demokrat
en  

Två parallella 
utvecklingar: 
rationalisering och 
generalisering. Global 
positiv påverkan på 
svensk 
livsmedelsproduktion 

Öka medvetenheten, få svensken 
att förstå varför vi ska ha 
livsmedelsproduktion i Sverige 
bristande förståelse, berätta om 
mervärden, lönsamhet, kollision 
mellan marknadskrafter och 
lönsamhet, EU-harmonisering, 
stoppa ”igenbuskningen” 

Berätta om mervärden, stödja ett hållbart 
jordbruk, klara miljömålen genom 
jordbruket, moraliskt ansvar, ge 
förutsättningar, stödja generationsväxling, 
företagsvillkor, barnsomsorg, offentlig 
service, utbildning, bli energiproducent, 
gemensam jordbruksstrategi 

Miljö-
partisten 

Tuff tid: Kött-
produktionen tynar bort 
i Sverige, 
storleksrationalisering 
slår ut 
småproducenterna, redo 
att betala för kvalitet, 
öka eko, EUs 
jordbrukspolitik  

Minska oljeberoendet, 
klimatförändringar, ökad import, 
livsmedelssäkerhet, 
kretsloppsfrågan, minskat 
djurskydd 

Harmonisera lagstiftning, öka skatterna på 
olja och bekämpningsmedel, ekologisk 
produktion och konsumtion, offentlig 
upphandling 

Moderate
n 

Inte någon markant 
förändring: 
betalningsviljan ökar på 
grund av 
skattesänkningar. 

Konkurrenskraftig prissättning, 
europeiska länder följer inte EUs 
lagstiftning, djurskyddet riskerar 
att minska, frustration över 
konsumenter 

Harmonisera lagstiftningen, överlåta beslut 
till experter, otroligt bra förutsättningar för 
livsmedelsproduktion i Sverige, total 
marknadsanpassning, bli mer lönsam, 
minska krångel och skatt, styra mindre, 
mindre byråkrati, information, utbildning, 
hälsa, frihandel 

Social-
demokrat
en 

Positiv framtidssyn: 
potential, storskalighet, 
mindre 
produktionsenheter och 
mer lokalt, vägskäl 

Storskalighet, frihandel, EU, klara 
djuruppfödningen, livskraftig 
näring, konsumentmakten för 
svag  

Potential, offentlig upphandling, jämna ut 
den internationella konkurrensen, staten ska 
vara tydlig, kombination av ekonomiska 
stöd, otroligt stora naturresurser, 
energiproducent, kretsloppsjordbruk, 
teknikutveckling, innovationer, handeln 
måste ta ansvar, gemensam 
livmedelsstrategi, branschorganisation, 

Sverige-
demokrat
en 

Dyster bild: 
försäljningssiffrorna går 
ner, importerar mer, 
större industrijordbruk, 
saknas en politisk vilja, 
självförsörjningsgraden 

Marknadskrafterna, lönsamheten, 
höjda skatter på drivmedel, 
konkurrenskraften, ekonomin, 
djurskyddet, 
generationsväxlingen, 
självförsörjningsgrad 

Stärka svensk konkurrenskraft, politikerna 
ska lösa, djurvälfärdsersättningar, sänka 
skatter, minska på beteskravet, 
importförbud, GMO, EU-kritiskt parti 

Vänster-
partisten 

Dyster bild: ökad 
import, ekonomiskt 

Konkurrens, fokus på pris och 
storskalighet, kortsiktigt 

Jordbrukets miljöfördelar, lokal 
livmedelsproduktion, höja status på mat, 
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svåra förutsättningar, 
urbanisering, EU-
inträdet, kritisk till 
konkurrens, 
storskalighet, ökad 
transport.  

marknadstänk, stor del av 
ekologisk mat importeras och är 
en missad affärsmöjlighet 

offentlig upphandling, medel från 
statsbudget till utbildning och utbyggnad av 
offentliga kök, lustfyllt att producera mat, 
ökad självförsörjningsgrad, hållbart 
innehåll, ändra på konsumtionsvanorna, 
förädla vegetabilier, odla kött.  

 
Dyster framtidssyn   
Majoriteten av politikerna har en relativt dyster syn på det framtida svenska jordbruket och en stor del av 
tankarna och idéerna grundar sig i vilka utmaningar som vi står inför, och inte vilka möjligheter som finns. Att 
politiker ofta fokuserar på utmaningar i framtidsvisioner är något som visats i tidigare studier, (Lundqvist och 
Carlsson, 2004, sid. 10) och är en fråga som har diskuterats i dagens debatt och media (SVT, 24 april 2014). 
Politikernas tankar och idéer om vilka utmaningar som svenskt jordbruk står inför var liknande då alla uttryckte 
en oro angående de försämrade ekonomiska aspekterna, såsom ökad import, ökad internationell konkurrens, 
fortsatt storskalighet och försämrad lönsamhet. De ekonomiska aspekterna av det framtida svenska jordbruket är 
även något som tar stor plats i dagens debatt och media då det under året exempelvis varit en ”griskris” som 
handlar om att lösa den drastiskt sjunkande lönsamheten inom grisproduktionen. Ett annat problem som 
majoriteten av politikerna uttryckte är att konsumenterna har en bristande förståelse för livsmedelproduktion och 
därmed att marknaden inte delvis fungerar. Det framgår som om politikerna är frustrerade med hur 
konsumenterna agerar. Exempelvis anser moderaten att konsumenten tänker felaktigt om pris på mjölk och 
bordsvatten och kristdemokraten uttrycker att marknaden inte riktigt gör det den ska, ”att det finns ett glapp”.   
 
I likhet med Lundqvist och Carlsson studie är det miljöpartisen och vänsterpartisten som har mest dyster syn då 
de identifierade miljöproblem som kräver en helt ny politik och omställning (Lundqvist och Carlsson, 2004, sid. 
85-86).Miljöpartisten anser att klimatförändringarna kommer att påverka jordbruket negativt och vänsterpartisten 
anser att det kortsiktiga marknadstänket inom jordbrukssektorn är felaktigt. Dock ser de inte helt negativt på 
framtiden då miljöpartisten ser stora möjligheter för ekologiska livsmedels och vänsterpartisten påpekar att 
Sverige har goda naturtillgångar men att ”rätt” beslut måste tas. Sverigedemokraten har också en mer negativ syn 
på det framtida svenska jordbruket och anser att marknaden fått styra för mycket. Socialdemokraten och 
centerpartisten har den mest positiva synen och menar att utvecklingen är på väg att vända då svenska produkter 
kan konkurrera med mervärden (Lundqvist och Carlsson, 2004, sid. 55-58). Även kristdemokraten ser relativt 
positivt på framtiden. Moderaten tonar ner hotbilden jämfört med de andra och anser att någon större förändring 
inte kommer ske. Folkpartisten påpekar att vi befinner oss i ett vägskäl men att framtiden kan se bra ut med stark 
betoning på att de globala frågorna måste lösas genom frihandel (Lundqvist och Carlsson, 2004, sid. 85-86). 
Trots att många av politikernas idéer centrerades kring problem var det flera politiker, framförallt 
kristdemokraten, som menade att en parallell utveckling kommer ske. En utveckling mot billigare varor och stor-
skalighet och en annan utveckling där konsumenterna är villiga att betala mer för kvalitet och mervärde som 
producerats i mindre skala. Dessutom var det flera politiker som talade om möjligheter och positiva framtids-
utsikter såsom att svenska varor kan konkurrera med sina mervärden, att efterfrågan på lokalt kommer öka och 
att produktion av bioenergi kommer öka lönsamhet och minska miljöpåverkan. Flera av Sveriges politiker 
menade att trots de ekonomiska konkurrenssvårigheterna har Sverige väldigt goda naturgivna förutsättningarna 
som egentligen bör innebära mervärden och kvalitet vilket i sin tur kan förbättra konkurrensfördelarna. Samman-
fattningsvis har politikerna en relativt dyster syn på det framtida svenska jordbruket med ekonomin som den 
absolut största utmaningen men att det också finns positiva inslag såsom mervärden och ökad efterfrågan på 
lokalt. Det framgår som om politikerna är relativt överens om vad som är problemen men de förespråkar dock 
olika lösningar på hur problemen ska lösas.  
 
Olika lösningar 
Det framgår i denna studie att politikerna har olika idéer om hur utmaningarna ska lösas. Politikernas lösningar 
rörande miljöpolitik speglar partiernas ideologi relativt väl, vilket även en tidigare studie visat (Lundqvist och 
Carlsson, 2004, sid. 10). Framförallt går det att urskönja den klassiska ideologiska diskussionen om huruvida det 
ska vara staten eller marknaden som ska styra samhällsutvecklingen. Exempelvis menade moderaten, som har 
sin grund i en liberal marknadsinriktad ideologi, att lösningen ansågs vara en fungerande marknadsekonomi till 
skillnad mot vänsterpartisten, som har sin grund i en reformistisk socialistisk ideologi, som ansåg att 
marknadsekonomin bör ändras. Regeringspolitikerna anser att marknaden ska styra, men i olika utsträckning. 
Begrepp som alla de fyra regeringspolitikerna använder är ökad medvetenhet, affärsmöjligheter, utbildning och 
information. Socialdemokraten, miljöpartisten och vänsterpartisten förespråkar istället mer statliga styrmedel och 
uttrycker kritik mot marknaden vilket stämmer med deras ideologier som baserar sig mer på statlig styrning än 
regeringspartierna. De nämner begrepp såsom att staten ska vara tydlig, statligt ekonomiskt stöd och offentlig 
upphandling. Dessa tre politiker är dessutom mer kritiska till hur marknaden påverkar livsmedelsproduktionen i 
Sverige. Oppositionspolitikerna anser att självförsörjning är viktigare än export vilket uppnås genom offentlig 
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upphandling och statligt stöd. Även sverigedemokraten är kritisk till att låta marknaden styra för mycket och 
påpekade bland annat att importförbud bör införas på vissa varor. Dock är sverigedemokraten motsägelsefull i 
detta hänseende då politikern anser att skatterna måste sänkas samtidigt som staten måste styra mer. Detta 
stämmer med partiets ståndpunkt att de inte vill placeras in på en klassisk vänster-högerskala då de anser att 
beroende på sakfråga kan de ställa sig olika. I denna studie framgår det att den klassiska diskussionen om 
huruvida det är staten eller marknaden som ska styra ställs till sin spets och jag väljer därför att föra denna 
diskussion vidare i den djupgående diskursanalysen. 
 
Många av politikerna förespråkade att möjligheterna finns inom teknikutveckling, vilket stämmer med tidigare 
forskning (Lundqvist och Carlsson, 2004, sid.10). Flera av politikerna föreslog lösningar på både ekonomiska 
och miljömässiga problem såsom produktion av bioenergi eller egna proteingrödor. Exempelvis som att 
jordbrukaren kan producera proteingrödor som djuren kan få som foder vilket gör att jordbrukaren blir 
oberoende av internationella foderpriser och slipper köpa sojabönor som transporteras långt och som bidragit till 
regnskogsskövling. Främst är det Centerpartisten, Kristdemokraten, Miljöpartisten och Socialdemokraten som 
nämner dessa typer av lösningar. De flesta politiker menade att jordbruket är en lösning för att uppnå miljömålen 
såsom försäljning av kolsänkor. Majoriteten av politikerna talade om hållbara och miljömässiga lösningar och 
vänsterpartisten, miljöpartisten och centerpartisten var de som hade störst miljöfokus till skillnad mot moderaten 
och sverigedemokraten som talade minst om detta. Sverigedemokraten ansåg exempelvis att skatten på 
drivmedel bör höjas som kan jämföras med centerpartisten och miljöpartisen som vill ha en fossilfri 
livsmedelsproduktion. Moderaten menade att det inte är upp till politikerna att avgöra men att jordbrukarna 
istället ska ha ett eget intresse av att minska energianvändningen, så kallad ”win-win” vilket stämmer med 
partiets marknadsstyrda ideologi. Till skillnad mot de andra politikerna, som menar att ny teknik ska lösa många 
av våra problem, ansåg vänsterpartisten och miljöpartisten och delvis folkpartisten och kristdemokraten att det 
handlar om att ändra inställning och konsumtionsvanor. Vänsterpartisten vill exempelvis att vår köttkonsumtion 
måste minska drastiskt. Detta är i likhet med Belascos antropocentriska lösning i jämförelse med den 
teknologiska lösningen som de andra politikerna förespråkade. Detta är en skillnad som jag vill undersöka 
närmare i den djupgående diskussionen.  
 
Några liknande lösningar 
Politikerna har inte bara olika tankar och idéer om vilka lösningar som bör göras men förespråkar även liknande 
lösningar. Flera av dessa lösningar har dykt upp i dagens debatt både i media och jordbrukspolitiska skrifter och 
kan ha påverkat politikernas uppfattning vilket gör att de har liknande idéer. Majoriteten av politikerna tror att 
efterfrågan på närproducerad mat kommer att öka vilket är i likhet med vad som ofta påpekas i media och i 
jordbrukspolitiska rapporter. Dessutom anser de flesta politiker att lagstiftningen rörande djurskydd inom EU bör 
harmoniseras och att en gemensam jordbruksstrategi måste skapas i Sverige. Även offentlig upphandling 
nämnde alla politiker, dock i olika stor utsträckning. Då de flesta politiker ansåg att konsumenterna har bristande 
kunskap om livsmedelsproduktion föreslog också de flesta politiker, men i olika stor utsträckning, är att 
konsumenten bör få tillgång till mer information, att statusen på livsmedels måste höjas och att bonden måste få 
uppskattning för det jobb som görs. 
 
Glesbygd och strukturomvandling 
Ovan har jag diskuterat det som politikernas tankar och idéer kretsat runt men jag har inte talat om vad de inte 
handlat om. Jag har uppmärksammat att politikerna inte diskuterar problemet kring glesbygden och urbanisering 
särskild mycket, speciellt då detta är ett omdiskuterat ämne både i dagsaktuell media och i den jordbrukspolitiska 
debatten. De flesta politiker nämner kort i slutet av intervjuerna att fler människor måste flytta till landsbygden 
och att det måste ske en generationsväxling men få politiker ger konkreta förslag på hur detta ska gå till. Det är 
framförallt vänsterpartisten som talar om att privatiseringar leder till att apotek stänger igen vilket försvårar 
utflyttning på landbygden och att staten bör ansvara för detta. Socialdemokraten talar om att det är på 
landsbygden som arbeten kan skapas. Att inte många politiker talar om detta kan peka på att det anses vara en 
svår nöt att knäcka.  
 
Sammanfattningsvis visar denna studie, i likhet med tidigare studier, att politikerna främst är överens om vad 
problemen är till skillnad mot vilka lösningar som bör användas (Lundqvist och Carlsson, 2004, sid. 85). 
Politikerna anser att sjunkande lönsamheten är det huvudsakliga problemet, orsakad av ökad import och global 
konkurrens, men politikerna föreslår olika lösningar och att olika aktörer ska lösa detta. Jag har identifierat två 
återkommande skillnader mellan politikernas idéer om framtidens svenska jordbruk som jag vill undersöka 
närmare i den djupgående analysen. Den första skillnaden är den klassiska politiska motsättningen om vilken 
aktör som ska vara styrande, staten eller marknaden. Den andra motsättningen knyter an till Belascos teori om 
framtidslösningar, teknologiska eller antropocentriska lösningar, det vill säga om ny teknik ska lösa problemen 
eller om det behövs en konsumtions-omställning.   
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4.2 Djupdykning i fyra tankar och idéer 
I detta avsnitt kommer jag svara på den andra frågeställningen: Hur skiljer sig politikernas tankar och idéer om 
det framtida svenska jordbruket åt? I den övergripande analysen kunde jag identifiera två återkommande 
idéskillnader som jag kommer analysera mer djupgående i detta avsnitt. De fyra olika idéskillnaderna skapar två 
olika motsättningar som jag har skapat en fyrfältstabell utifrån (se sid. 29). Dock kan kritik riktas mot exakt var i 
diagrammen som politikerna placeras då tabellen inte är av kvantitativ mätbar karaktär utan avgörs av 
författaren. Jag försöker dock på ett så tydligt sätt som möjligt i analysen att argumentera för mina val av 
placeringar och sammanfattar resultaten i textrutor under rubrikerna. De två olika motpolerna är:  

A.� Staten vs. marknaden: Den övergripande analysen visade att politikernas tankar och idéer skilde sig 
mycket åt i sättet att se på statens och marknadens styrande funktion. Detta är ett av de mest klassiska 
åtskiljanden som brukar göras mellan partierna och jag ska analysera hur detta gör sig gällande 
politikernas idéer om det framtida svenska jordbruket.  

 
B.� Antropologisk förändring vs. teknologiska lösningar: Flera politiker menade att teknik och innovation 

är lösningar vilket är i likhet med vad Belasco kallar teknologiska lösningar. Å andra sidan föreslår 
andra politiker att människor istället behöver ändra på konsumtionen vilket stämmer med vad Belasco 
benämner antropocentrisk lösning (Belasco, 2008, sid. 122). 

 

4.2.1 Statliga styrmedel eller marknadsstyrning 
Resultatet från denna studie visar, liksom resultat från tidigare studie, att miljöpolitiken speglar partiernas 
ideologier på den klassiska vänster-högerskalan när det kommer till synen på lösningar (Lundqvist och Carlsson, 
2004, sid. 10). Den handlar framförallt om den klassiska diskussionen om huruvida det är staten eller marknaden 
som ska vara ansvariga aktörer. Variationen går från höger, med moderaten som förespråkade en total marknads-
anpassning, till vänster där vänsterpartisten kritiserar marknadsekonomin hårt och menar att det är staten som 
ska driva utvecklingen. Det är regeringspolitikerna som starkast förespråkar att marknaden ska styra och att 
statens uppgift är att se till att information finns tillgänglig. Dock återfinns gradskillnader såsom att krist-
demokraten och centerpartisten föreslår fler lösningar som involverar staten såsom ekonomiskt stöd till bioenergi 
och miljönyttor. De fyra oppositionspolitikerna anser att fler statliga åtgärder bör införas då konsumentmakten är 
för svag. Även bland dessa politiker återfinns en gradskillnad såsom att vänsterpartisten kritiserar marknads-
ekonomin hårt medan miljöpartisten oftare hänvisar till konsumentmakten. Sverigedemokraten är dock svår att 
placera då idéerna berör både marknads- och statlig styrning vilket stämmer överens med partiets idéer om att 
inte vilja bli inplacerade på vänster-högerskalan. 
 
Marknadsstyrning 
Politiska lösningar handlar delvis om vilken typ av styrmedel som ska användas vilket kan kopplas ihop med 
ideologierna. Alla regeringspolitiker i intervjuerna talar om att det är viktigt med individuell frihet och att staten 
inte bör tvinga någon till att exempelvis välja ett dagis eller sänka energianvändningen vilket kan kopplas 
samman med partiernas ideologi om att det är marknaden som ska styra. Centerpartisten och moderaten menar 
att lösningarna måste ske frivilligt, det vill säga en ”win-win” för bonden att ställa om ”för om vi tvingar alla då 
blir det inte bra” och ”staten ska inte behöva använda en massa pekpinnar”. Kristdemokraten menar att staten ska 
skapa förutsättningar för fria valmöjligheter då det anses ineffektivt att kommunen ska ordna med barnomsorg. 
”Var och en ska få avgöra om sin barnomsorg”. Folkpartisten, i likhet med den liberalpolitiska agendan, 
uttrycker en stark tro på att staten ska skapa förutsättningar för individens frihet. Sammanfattningsvis förespråkar 
alla fyra regeringspolitiker styrmedel såsom informationsspridning och utbildning vilket stämmer med tidigare 
forskning. Miljöpartiet, socialdemokraten och vänsterpartisten uttrycker istället en starkare tro på kombinera 
styrmedel såsom information med statliga styrmedel såsom höjda skatter på olja och bekämpningsmedel vilket 
hänger ihop med deras ideologiska grund, det vill säga att staten ska styra samhället.    
 
Regeringspolitikerna är mer positivt inställda till frihandel som en lösning och att den globala utvecklingen 
kommer öka efterfrågan och lösa lönsamhetsproblemet. Moderaten och folkpartisten är de som starkast 
förespråkar att marknaden ska styra inom miljöpolitik då de båda har sin grund i marknadsliberala ideologier 
vilket stämmer med Lundqvist och Carlssons studie (Lundqvist och Carlsson, 2004, sid. 62). Politikerna anser att 
det personliga ansvaret måste gälla och att statens uppgift är att sätta upp ramar för agerandet hos individer. 
Tidigare forskning har också visat att moderaterna anser att det främst är det individuella ansvarstagandet som 
värderades högst (Lundqvist och Carlsson, 2004, sid. 65-67). Folkpartisten, i enlighet med sitt partis liberala 
ideologi är en stark förespråkare för individens frihet.  
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Staten ska skapa förutsättningar för frihet, det vill säga att medborgaren ska få välja 
sitt sätt att leva och bo. 

 
Både folkpartisten och moderaten tror att marknaden och tillväxten kommer lösa miljöproblem (Lundqvist och 
Carlsson, 2004, sid. 62). De talar om globaliseringens och frihandelns positiva inverkan vilket inte 
centerpartisten och kristdemokraten gör i samma utsträckning. Folkpartisten och moderaten är också de enda 
som talar om att maten ska vara trygg och säker, det vill säga att livsmedlen ska vara fria från sjukdomar. En 
skillnad mellan dem är dock att moderaten mer tydligt uttalar sig om att marknaden ska styra och påpekar att 
staten anses vara ineffektiv, byråkratisk och inte lämpad för att ta beslut om hur samhället ska vara. Moderaten 
anser att konsumentmakten ska råda då mat anses vara ”världens bästa affärsidé” och att hoppas därför att en 
total marknadsanpassning ska ske inom 15 år. I likhet med vad tidigare forskning visat är folkpartisten lite mer 
försiktig i sina uttalanden angående marknaden, och menar att politiker måste ta mer ansvar, i jämförelse med 
moderaten (Lundqvist och Carlsson, 2004, sid. 62). Bland annat menar folkpartisten att offentlig upphandling är 
ett verktyg för att marknadsanpassa jordbruket vilket moderaten inte nämnde något om i sin intervju.  
 

Kommuner och landsting går före och är beredda att ställa krav och betala. Då 
kommer vi i en uppåtgående spiral med en positiv feed-back ekonomi som är stabil 
och där man så småningom inte är beroende av bidrag. 

 
Marknadskritik men marknaden ska styra 
Trots att regeringspolitikerna är starka förespråkare för marknadsstyrning uttrycker de också ett missnöje med 
hur marknaden fungerar, framförallt rörande konsumenternas bristande kunskap om livsmedelsproduktion. Alla 
regeringspolitiker ansåg att konsumenterna har dålig kunskap om livsmedelsproduktion och blir därmed inte 
redo att betala för det. Det vill säga att jordbruksmarknaden är en imperfekt marknad med bristande information. 
Kristdemokraten var speciellt fokuserad på detta och uttryckte frustration för att konsumenter inte vet hur mat 
produceras, hur mycket energi det kostar och inte heller vad livsmedelsproduktionen kan bidra med i form av 
miljönyttor. Till och med moderaten som är den som starkast förespråkar marknadslösningar menar att 
konsumenterna anses vara för ”dumma” och ha en bristande kunskap om svensk livsmedelsproduktion. 
Moderaten stör sig på att människor tycker att mjölk är för dyrt men köper mineralvatten på flaska, en vara som 
redan finns i kranen. Folkpartisten riktar också kritik mot marknaden och menar ”att ekvationen inte går ihop” då 
butiker såsom ICA fyller sina lager och dumpar priser på importerat griskött, samtidigt som insatsvarorna blivit 
dyrare, vilket slår hårt mot svenska grisbönder. Centerpartisten och kristdemokraten kritiserar marknaden 
ytterligare. Centerpartisten, som har ett stort fokus på miljöåtgärder, anser att det har varit för stort fokus på 
produktionsmaximerande produktion på marknaden och vill istället att vi ser till nyttan: ”vi måste skifta från ett 
produktionsmaximerande till ett nyttomaximerande fokus”. Kristdemokraten menar också att en kollision 
uppstått mellan marknad och lönsamhet. ”Det är marknadskrafterna som ska sköta detta men det blir kollision 
någonstans”. Centerpartisten och kristdemokraten förespråkar att marknaden ska styra men inte i lika hög 
utsträckning som moderaten och folkpartisten gör. Centerpartisten kommer med flera förslag på ”marknads-
lösningar”, exempelvis som att hitta nya försäljningskanaler och affärsmodeller såsom e-handel, försäljning av 
utsläppsrätter och att hitta nya inkomstkällor såsom turism och upplevelser.  
 

Med hjälp av det nationella landsbygdsprogrammet ska vi stötta innovation, nya 
investeringar och miljönyttor.  

 
Dock talar centerpartisten också om statliga åtgärder såsom offentlig upphandling men främst bör staten stötta 
innovationer, miljönyttor och generationsskifte. Kristdemokraten menar att det är upp till ”den privata plånboken 
och den offentliga skattekistan” att leverera hållbara livsmedel. I likhet med vad tidigare studie visat påpekade 
politikern påpekar att partiet har ett ”hållbart förvaltarskapstänk” och måste tänka på framtida generationer, det 
vill säga att politikerna har ett ansvar (Lundqvist och Carlsson, 2004, sid. 63). Kristdemokraten nämner därför 
lösningar såsom förbättrad barnomsorg och offentlig upphandling.  
  
Statlig styrning och marknadskritik  
Oppositionspolitikerna kritiserade marknaden i större utsträckning och förespråkar därmed fler statliga insatser. 
Miljöpartisten är den som föreslår något fler marknadslöningar bland oppositionspolitikerna, vilket är i likhet 
med vad tidigare forskning visat (Lundqvist och Carlsson, 2004, sid. 74) men att politikern i huvudsak 
förespråkar statliga lösningar. Miljöpartisten utgår ifrån vad som är bäst för miljön och föreslår att staten måste 
använda mer styrmedel för att öka ekologisk livsmedelsproduktion. Miljöpartisten föreslår, såsom 
vänsterpartisten och socialdemokraten att offentlig upphandling är en lösning men politikern återkommer till att 
det är konsumenten som ska efterfråga kvalitet och ekologiska livsmedel. Socialdemokraten, vänsterpartisten 
och Sverigedemokraten kritiserar marknadsekonomin ytterligare. Social-demokraten kritiserar delar av 
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marknaden men påpekar att vi måste acceptera den då vi befinner oss i den. Politikern kritiserar storföretagen 
som anses ha för mycket makt på grund av sina egna märkesvaror, EMV-varor. Socialdemokraten anser 
dessutom att konsumentmakten är för svag då priset har för stor betydelse, vilket även framkommit i Lundqvist 
och Carlssons studie (Lundqvist och Carlsson, 2004, sid. 55-58). 
 

Alltså de sista sex-sju åren tycker jag har visat att konsumentmakten inte är 
tillräckligt stark då priset har fått för stor betydelse.  

 
Därför vill socialdemokraten se ”tydliga stödsystem”, det vill säga satsningar inom offentlig sektor och 
infrastruktur så att arbeten kan skapas på landsbygden vilket är i linje med partiets arbetsinriktade politik. 
Vänsterpartisten och sverigedemokraten är de som uttrycker mest kritik angående det ekonomiska systemet. 
Vänsterpartisten anser att det ”kortsiktiga marknadstänket spridit sig till livsmedelssektorn” vilket är något som 
bör ändras genom att införa mer statliga styrmedel i likhet med socialdemokraten.  
 

Staten ska styra genom statliga ekonomiska stöd, skatter och krav inom offentlig 
upphandling för att komma till bukt med det som marknaden inte klarar och för att 
förbättra synen på livsmedel.  

 
Vänsterpartisten kritiserar också regeringens avreglering inom offentlig service som anses drabba landsbygden 
hårt. ”Inget företag vill etablera sig där det inte finns mycket vinst att göra” och politikern menar därför att detta 
är statens ansvar att se till att det finns apotek och postkontor. ”Marknadstänket inom välfärdssektorn måste 
brytas”. Vänsterpartisten är därmed en stark förespråkare för statliga styrmedel såsom att statliga pengar satsat 
på miljönyttor, lokala projekt och inom offentlig upphandling.   
 
Skatter 
Skatter är ett styrmedel som flera politiker talar om men dock på olika sätt. Moderaten anser att skatte-
sänkningarna bidragit till att konsumenterna kan köpa mer svenska varor till skillnad från socialdemokraten som 
kritiserar regeringens skattesänkaningar då det anses ha bidragit till neddragningar inom landsbygdsprogrammet. 
Vänsterpartisten vill öka skattenivån för handelsgödsel och djurtransporter och miljöpartisten vill höja skatten 
för olja och bekämpningsmedel. Istället förespråkar sverigedemokraten sänkta drivmedelsskatterna och anser att 
höjda skatter på handelsgödsel är att ”tänka helt bakvänt”. Både miljöpartisten och vänsterpartisten är noga med 
att påpeka att skatteväxling bör ske, det vill säga att skatteinkomsterna ska återinvesteras i miljöåtgärder inom 
sektorn. ’Polluters pay’ principen bör förstärkas anser de båda, ”det som är skadligt för miljön ska beskattas och 
det som är bra ska inte beskattas”. Centerpartisten, i likhet med moderatens argument om skattelättnader, anser 
att skattelättnader bör ges till dem som bidrar med miljönyttor istället för att höja skatterna för dem som smutsar 
ner staten slipper därmed ” belasta genom skatter.” 
 
Offentlig upphandling 
Majoriteten av politikerna nämner att offentlig upphandling är ett statligt styrmedel som bör användas i större 
utsträckning för att öka efterfrågan på svenska och lokala livsmedel. Det är endast moderaten och 
sverigedemokraten som inte berör detta självmant men vid förfrågning påpekade de att upphandlingen bör göras 
”smartare”. Folkpartisten ansåg att detta skulle kunna leda till en positiv ”feed-back” ekonomi som främjar små-
skaliga producenter. Centerpartisten menade att inom det offentliga måste maten få en ökad betydelse såsom att 
”bra lokal mat kommer att öka kvalitet på hela verksamheten”. Socialdemokraten, vänsterpartisten och miljö-
partisten var de som förespråkade ökade krav inom offentlig upphandling starkast då konsumentmakten anses 
vara för svag. Exempelvis ville vänsterpartisten ge statligt stöd till utbyggnad av offentliga kök för att mer mat 
ska kunna lagas på plats och därmed minska användningen av halvfabrikat.  
 
Självförsörjning och gemensam livsmedelsstrategi 
Majoriteten av politikerna berör livsmedelssäkerhet men i olika stor utsträckning. Allianspolitikerna är starka 
förespråkare av frihandel och menar att svensk export bör öka vilket får det att framstå som om de inte prioriterar 
självförsörjning. Dock menar folkpartisten, miljöpartisten och sverigedemokraten att livsmedelsproduktion 
handlar om en säkerhetsfråga och bör involveras i försvarspolitiken. Kristdemokraten, folkpartisten, sverige-
demokraten och socialdemokraten anser dessutom att det bör skapas en gemensam livsmedelsstrategi där 
partierna bör komma överens om en självförsörjningsgrad. Oppositionspolitikerna är dock mer tydliga och anser 
att Sverige bör fokusera på självförsörjning istället för på export. Vänsterpartisten påpekar att det är väldigt 
viktigt att lyfta mat som en politisk fråga då syftet, i likhet med vad socialdemokraten och miljöpartisten anser, 
är att tillgodose befolkningen med mat. Socialdemokraten och folkpartisten förespråkar att ett branschråd måste 
införas och socialdemokraten anser att den delvis ska ägas av staten. Folkpartisten menar att:   
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Branschen måste träffas och diskutera lösningar och problem för att få en 
helhetsuppfattning. 

 
Sverigedemokraten 
Jag väljer att specifikt nämna sverigedemokraten i slutet på analysen då politikern gav tvetydiga svar och 
förespråkar både statlig- och marknadsstyrning och jag har därför valt att placera politikern på två platser i 
tabellen nedan för att försöka visa på de splittrade åsikterna. Detta stämmer med vad partiet skriver på sin 
hemsida där de inte vill kalla sig för varken ett höger- eller vänsterparti. (Sverigedemokraterna, 2014) Sverige-
demokraten är i enighet med socialdemokraten, vänsterpartisten och miljöpartisten skeptisk till att marknaden 
ska styra. Sverigedemokraten anser att det är felaktigt av regeringen att låta marknaden styra i så pass stor 
utsträckning som de gör idag och kallar Moderaterna för ”marknadsfundamentalister”. Istället bör staten 
underlätta för svenska jordbrukare, ”om staten ställer till det så är det inte mer än rimligt att staten löser 
problemet”. Dock handlar det till största delen att minska på skatten vilket är i likhet med moderatens åsikt om 
marknadsanpassning. Politikern uttalar sig kritisk till skatter flera gånger såsom att skatter på handelsgödsel är 
att ”tänka helt bakvänt”. Politikern motsätter sig även subventioner som föreslagits för vindkraftverk då detta 
förstör ”landsbygdens utseende”. Men å andra sidan vill sverigedemokraten att staten ska införa importförbud på 
vissa varor, såsom kött från djur som blivit slaktade utan bedövning, vilket kan ses som ett kraftfullt statligt 
styrmedel. Det småskaliga jordbruket såsom fäbodbruk och skärgårdsbete ska stöttas genom ekonomiskt statligt 
stöd för att en ”kulturförlust inte ska ske”. Jag har därmed svårt att placera Sverigedemokraten i fyrfältstabellen 
och kommer därför att placera politikern på två ställen (se sid. 25).   
 
 
4.2.2 Antropocentriska eller teknologiska lösningar 
I likhet med Lundqvist och Carlssons studie (Lundqvist och Carlsson, 2004) förespråkade majoriteten av 
politikerna vad Belasco kallar teknologiska lösningar men flera politiker talade också om antropocentriska 
lösningar. Centerpartisten var den som starkast förespråkade innovation och teknologiska lösningar. 
Socialdemokraten, moderaten och kristdemokraten var andra som nämnde teknik och innovation vid ett flertal 
tillfällen under intervjuerna. Dock nämnde också de, främst kristdemokraten, att medvetenheten måste öka vilket 
kan sägas tillhöra antropocentriska lösningar. Sverigedemokraten föreslog en av de starkaste teknologiska 
lösningarna, det vill säga GMO vilket gör att politikern placeras långt ut på axeln. Folkpartisten talade inte 
tydligt om teknikutveckling trots att tidigare forskning visat att partiet trodde starkt på tekniska lösningar. Dock 
talade politikern om effektivisering av produktionen vilket tillhör teknologiska lösningar. Miljöpartisten och 
vänsterpartisten var de som talade mer i termer av antropocentriska lösningar. Miljöpartisten talade om att ställa 
om till mer traditionella brukningsmetoder i enlighet med ekologisk odling. Vänsterpartisten var den politiker 
som främst talade om konsumtionsomställning då dagens konsumtion anses ohållbar.  
 
Teknologiska lösningar 
Centerpartisten är den som föreslår flest tekniska lösningar. ”Innovationskraften måste få råda” menar politikern 
och föreslår att jordbrukare exempelvis kan kombinera musselodling med jordbruk för att minska närings-
läckage. Politikern menar att staten behöver stötta detta arbete, ”vi behöver underlätta och stötta innovation och 
nya investeringar”. Detta är även i likhet med tidigare studie där Centerpartiet utryckte stora förhoppningar om 
teknikutveckling (Lundqvist och Carlsson, 2004, sid. 70-72). Politikern påpekar att det är ”jätteviktigt med 
teknikutveckling” främst inom energiproduktionen och omställningen till grön energi.  
 

Vi bör kunna lösa en del tekniska problem och snart bli självförsörjande på egna 
energigrödor.  
  

Det var inte bara centerpartisten som nämnde förslag på bioenergilösningar. Majoriteten av politikerna nämnde 
teknikutveckling i samband med energisektorn, det vill säga utveckla teknik för att kunna utvinna bioenergi. 
Förnyelsebar energi är även något som omnämnt ofta i media och jordbrukspolitiska rapporter och anses vara ett 
stort fokusområde i diskussioner om framtiden. Kristdemokraten förespråkade tekniska lösningar såsom att hitta 
maskiner som kan gå på biogas. Miljöpartisten vill, såsom centerpartisten ha en fossilfri livsmedelsproduktion 
och därmed stötta bioenergiproduktionen. Majoriteten nämner också att brukningsmetoderna bör vara effektivare 
såsom att kristdemokraten och centerpartisten som föreslår optimala maskiner som kan bespruta den mest 
effektiva mängden bekämpningsmedel för att minska läckage. Att produktionen ska optimeras och vara energi-
neutral samstämmer med Belascos definition av teknologiska lösningar. I likhet med tidigare studier förespråkar 
även moderaten och socialdemokraten teknologiska lösningar såsom att nya maskiner som optimerar 
produktionen bör utvecklas (Lundqvist och Carlsson, 2004, sid. 56-66). Enligt moderaten ska teknik ske i 
samverkan med ekonomisk tillväxt och konsumtion vilket anses vara en förutsättning för att lösa 
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miljöproblemen. Socialdemokraten nämner flera gånger i intervjun att innovation och teknik-utveckling är 
viktigt i det framtida jordbruket. Främst berörs energiområdet och att förnyelsebara energikällor ska stöttas. 
Socialdemokraten menar att vi måste hitta innovationer och utveckla ”ingenjörskonsten och uppfinnings-
rikedomen”. Sverigedemokraten förespråkar en av de mest avancerade tekniska lösningarna, enligt Belasco, 
genmodifierade grödor (GMO). Politikern anser att ”det är helt vansinnigt att det är kontroversiellt” då GMO 
anses vara lösningen på att öka lönsamheten och användningen av miljövänliga metoder.  
 
Det är även några politiker som vill öka stödet till forskning. Centerpartisten menar att stödet måste öka. ”Det 
måste finnas stöd för forskning och utveckling av innovativa idéer”. Vänsterpartisten, som annars inte nämnde 
teknologiska lösningar, anser att mer stöd måste ges till forskning som kan minska på köttkonsumtionen såsom 
odlat kött. 
  

Det är tråkigt att vi inte satsar helhjärtat på detta, att vi inte går in med många 
miljarder i forskning. 

 
Kristdemokraten riktar dock kritik till utbetalningen av innovationsstöd: ”investeringskanalerna såsom 
innovationspengar bör utvärderas”. Politikern föreslår även några antropocentriska lösningar som nämns nedan.  
 
Antropocentriska lösningar 
Trots att de flesta politiker föreslog tekniska lösningar hade flera av dem även inslag av antropocentriska 
lösningar som grundar sig i tanken att konsumenter måste ändra på sina konsumtionsmönster. Även Center-
partisten, som är den starkaste förespråkaren för teknologiska lösningar, argumenterar för att matens identitet 
och ursprung måste stärkas vilket är tendenser på lösningar som berör mänsklig omställning. Framför allt talar 
politikerna om att bonden måste få sin ”hjältestatus” och att människor måste bli mer medvetna om vad 
produktionen bidrar med. Vänsterpartisten menar att fler måste börja producera livsmedel, något som ska vara 
lustfyllt, vilket i sin tur höjer statusen på livsmedel och ger ”maten ett ansikte”. Kristdemokraten är en stark 
förespråkare för att medvetenheten måste öka och att vi måste lära oss att använda hela djuret och inte bara 
filéerna, laga säsongsanpassat och odla lite själva och därmed minska det växande avståndet mellan befolkning 
och produktion. I likhet med en tidigare studie ansåg kristdemokraten att det är vår livsstil utgör ett hot mot 
miljön och därmed förespråkades livsstilsförändringar vilket skulle vara grundat på ansvarstagande och den fria 
viljan (Lundqvist och Carlsson, 2004, sid. 69-70). 
 
Folkpartisten förespråkar en del lösningar som kan tolkas som att vi ska ändra på konsumtionen då de handlar 
om att öka medvetenheten hos konsumenter för att de ska ”uppskatta och värdesätta ekonomiskt de miljö- och 
djurinsatser som jordbrukare gör” och att ”man ska vara stolt över vad man producerar och levererar”. I likhet 
med antropocentriska lösningar anser även folkpartisten att motsättningen mellan stad och land måste bort, ”de 
ska känna ömsesidigt beroende av varandra”. I likhet med vad tidigare forskning visat anser folkpartisten till 
skillnad från moderaten att vår livsstil är problematisk. Dock uppmärksammar jag att båda politikerna 
argumenterar liknande då de verkar ta avstamp i den mänskliga hälsoaspekten än ut ett miljöperspektiv. ”Vi 
måste bli mer noga med vad vi äter”. Det handlar inte om att ändra konsumtion på grund av miljöproblemen men 
ändra dem på grund av hälsoskäl.  
 
De enda partierna som inte nämner teknik är vänsterpartiet och folkpartisten. Att folkpartisten inte nämner teknik 
är dock överraskande då folkpartiet i tidigare studie varit starka förespråkare för teknologiska lösningar för att 
kunna lösa miljöhoten (Lundqvist och Carlsson, 2004, sid. 69-71). Folkpartisten talar å andra sidan om att vi 
måste bli bättre på att förädla varorna mer effektivt vilket dock kan tolkas som en teknologisk lösning. Att 
miljöpartisten inte nämner teknik eller innovation en enda gång under intervjun är däremot ingen överraskning 
då det är i likhet med tidigare studie som visade att Miljöpartiet stod för en alternativ livsstil (Lundqvist och 
Carlsson, 2004, sid. 73). Miljöpartistens lösningar handlar istället om ekologisk odling, kretslopp och närodlat 
vilket grundar sig i tanken om att återgå till mer traditionella brukningsmetoder såsom att djurens foder ska 
utgöras av naturligt cellulosa och inte importerad soja. I enlighet med lösningarna rörande mänsklig omställning 
anser miljöpartisten att hjärtefrågorna i partiet är ”djurvälfärd, hälsa och mat” vilket även är i likhet med 
vänsterpartistens argument om god djuretik och lustfylld produktion av mat vilket visar att de har 
utgångspunkten i miljön. Även sverigedemokraten förespråkar denna typ av traditionellt jordbruk såsom att ge 
stöd till fäbodbruk, skärgårds- och skogsbete för att inte gå miste om kulturarvet och högkvalitativa livsmedel. 
Dock förespråkar även denna politiker konventionell odling såsom att bekämpningsmedel och konstgödsel 
behövs.   
 
Det är både miljöpartisten och vänsterpartisten som påpekar att köttkonsumtionen bör minska. Det är dock 
vänsterpartisten som främst förespråkar en förändring av vår konsumtion. Politikern anser att vi måste ta ansvar 
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Antropocentrisk lösning Teknologisk lösning 

och ändra på våra ohållbara konsumtionsmönster då andra länder vill ha samma konsumtion. Det vill säga att 
politikern vill ha en global omfördelning och talar om att vi måste leva inom naturens gränser vilket tidigare 
forskning även visade att partiet ansåg (Lundqvist och Carlsson, 2004, sid. 64). Vänsterpartisten menar att:  
 

Vi har ett moraliskt ansvar att ändra på vår livsstil då den i dagsläget är irrationellt 
och ohållbart 

 
I likhet med tidigare studie föreslår vänsterpartisten till största del lösningar som handlar om mänsklig 
omställning. Grundproblemet anses vara kapitalismen och en felaktig livsstil såsom att oljeberoendet och 
köttkonsumtionen är för hög vilket kan ändras genom mänsklig konsumtion (Lundqvist och Carlsson, 2004, sid. 
75). Liksom i tidigare forskning anser även vänsterpartisten att visionen är att alla ska få njuta av en god välfärd. 
För att detta ska uppnås krävs att vi lever inom naturens gränser enligt vänsterpartiet vilket passar in på Belascos 
definition av antropocentriska lösningar. Dock föreslog vänsterpartisten en stark teknologisk lösning, odling av 
kött. Resten av politikerns förslag på lösningarna är av antropocentrisk karaktär vilket gör att politikern placeras 
långt ut på vänsteraxeln.   
 
4.2.3 Resultat - djupgående analys av politikernas tankar och idéer 
Med hjälp av denna djupgående diskursanalys har jag fått mer utförlig information för att kunna kartlägga 
politikernas idéer om det framtida svenska jordbruket. För att få en närmare förklaring på hur och varför 
politikerna är placerade på just sin plats, se i avsnittet och sammanfattningsrutorna ovan.  
 
Figur 1. Djupgående analys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observera att jag har valt att placera sverigedemokraten på två ställen då politikern utryckte sig tvetydigt. 
Politikern menade att staten både bör styra hårdare med hjälp av importförbud men att staten även ska minska 
på skatterna på drivmedel.  

5. Diskussion och slutsats  
I detta avsnitt kommer jag att diskutera mina resultat och svara på frågeställningarna kortfattat. Syftet med denna 
studie har varit att undersöka vilka tankar och idéer politiker har om det framtida svenska jordbruket. Med hjälp 
av diskursanalys har jag ”skalat av” politikernas intervjusvar för att åskådliggöra vilka tankar och idéer de har. 
Resultaten kan sammanfattningsvis sägas handla om att politikerna tror på en dyster utveckling där det främsta 
problemet anses vara dålig lönsamhet och försämrad ekonomi. Dock menar de flesta politiker att det svenska 
jordbruket befinner sig i ett vägskäl och att en brytningstid är på gång. Vissa menar att en parallell utveckling 
kommer ske, både mot storskalig- och småskalig produktion och andra menar att utvecklingen mot enbart 
storskaligt kommer ske. Politikerna har liknande uppfattning om att det både är ekonomin, det vill säga att 
importen och den globala konkurrensen ökar, och att det är konsumenternas bristande kunskap som är det 

Staten 

Marknaden 
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huvudsakliga problemet. Dock går det att urskilja en gradskillnad mellan att regeringspolitikerna anser att det är 
den bristande kunskapen hos konsumenterna som är problemet och oppositionspolitikerna talar mer om att det är 
den globala ekonomin med ojämn konkurrens som är problemet vilket kan kopplas med ideologierna. Det vill 
säga att regeringspolitikerns är starka förespråkare för frihandel och marknadssyrning och oppositionens för mer 
statlig styrning. Den största skillnaden mellan politikernas tankar och idéer handlar om vilka lösningar som bör 
genomföras och vilken aktör det är som ska ordna detta. Framförallt skiljer de sig i den klassiska motsättningen 
mellan om det är staten eller marknaden som ska bistå med lösningar. En annan skillnad mellan politikernas 
idéer har sitt ursprung i den klassiska framtidsdiskussionen om teknologiska och antropocentriska lösningar, det 
vill säga om ny teknik ska lösa problemen så att människorna kan bibehålla sin konsumtion eller om 
människorna behöver ändra sin konsumtion då den inte anses hållbar. Jag diskuterar mitt resultat mer utförligt 
nedan. 
 
1. Vilka övergripande tankar och idéer har politikerna om det framtida svenska jordbruket? Med underfrågorna: 

-� Vilka framtidsvisioner har politikerna om det svenska jordbruket? 
-� Vilka utmaningar identifieras inom det framtida svenska jordbruket? 
-� Vilka möjligheter identifieras inom det framtida svenska jordbruket? 

 
2. Hur skiljer sig politikernas tankar och idéer om det framtida svenska jordbruket åt?  
 
Dyster men parallell och motsägelsefull utveckling 
De flesta av politikerna som jag intervjuat har en relativt dyster syn på framtiden och sänder därmed signaler om 
att framtiden är oviss och kantad av utmaningar. Detta negativa sätt att tala om framtiden kan skapa en osäkerhet 
i samhället och frågan är hur jordbrukarna och medborgarna uppfattar politikernas framtidstro? För vem vill 
satsa på jordbruk om inte ens politikerna i miljö- och jordbruksutskottet tror på den. Miljöpartisten och vänster-
partisten var de som uttryckte den mest dystra bilden av framtiden. Miljöpartisten ansåg att miljöproblemen var 
överhängande och vänsterpartisten ansåg att det kortsiktiga marknadstänket är förödande för svenskt jordbruk. 
Dessa politiker förespråkade därmed också att en större förändring, inom miljöarbetet och det ekonomiska 
systemet bör göras för att få sektorn att fungera. Trots att de flesta politiker hade en dyster syn på det framtida 
svenska jordbruket var det å andra sidan flera av dem som påpekade att svenskt jordbruk befinner sig i ett 
vägskäl, att en brytningstid är på väg och att gemensamma beslut måste tas inom kort. Det var även flera 
politiker som tror att en parallell utveckling kommer ske. En utveckling där efterfrågan ökar på produkter med 
lågt pris vilket gör att storskalig produktion och import kommer öka men även å andra sidan att konsumenterna 
blir villiga att betala mer för kvalitet och mervärden vilket gör att småskaligt och närproducerat gynnas. 
Socialdemokraten, centerpartisten och kristdemokraten är de politiker som uttrycker en mer positiv tro på 
framtidens svenska jordbruk. Främst menar de att Sverige har goda naturgivna förutsättningar, att svenska varor 
har hög kvalitet såsom bra djurhållning, vilket ger konkurrensfördelar och att efterfrågan på lokal producerad 
mat kommer att öka i Sverige. Dessutom är det flera av politikerna som anser att tekniska lösningar kommer att 
lösa både miljömässiga och ekonomiska problem. Dessa idéer speglar också en relativt positivt tro som kan 
påverka jordbrukarna och få dem att satsa på livsmedelsproduktion i Sverige, kanske med fokus på lokal 
produktion, kvalitet och miljönyttor trots att de ekonomiska bekymren tros fortsatt vara överhängande. 
 
Enade om problem men har olika idéer om lösningar 
Denna studie visar att alla politiker har liknande idé om vilket det främsta problemet är – ekonomin och 
lönsamheten, det vill säga oro över att konkurrensen och importen kommer fortsätta öka vilket sätter press på, 
och minska lönsamhet för svenska jordbrukare. Detta kan liknas vid ett paradigm då det är en tanke som delas av 
flera politiker. Andra problem som också många politiker återkommer till, dock i varierande utsträckning, är 
konsumenternas bristande kunskap om livsmedelsproduktion, generationsväxling, livsmedelssäkerhet, offentlig 
upphandling, och att konkurrensen sker på olika villkor. Det som främst skiljer politikernas tankar och idéer åt är 
hur de ska lösa dessa utmaningar och problem. Skillnaderna går att koppla till politikernas partis ideologiska 
grund och passar relativt väl in på den klassiska vänster-högerskalan, framför allt angående vem som ska lösa 
problemen, staten eller markanden. Politikerna från regeringspartierna vill lägga ansvaret på den enskilde 
konsumenten och föreslår därför marknadslöningar, såsom att informationen till konsumenterna måste öka så att 
de kan göra ”rätt” val i butik. Oppositionspartierna förespråkar mer statliga styrmedel och lösningar såsom 
ekonomiska stöd och förhöjda skatter på bekämpningsmedel. Innan jag går vidare in på diskussionen mellan 
huruvida politikerna förespråkar staten eller markanden som lösning vill jag påpeka att marknaden och staten 
inte kan liknas vid två separata aktörer. Marknaden handlar inte enbart om en enskild aktör – marknaden – utan 
består av en mängd olika aktörer såsom konsumenter, grossister, företag, jordbrukare etc. vilka kan agera på 
olika sätt. I denna uppsats återspeglar diskussionen om marknaden främst konsumenten och dess beteende då 
detta är den aktör som de flesta politiker menar är bristfällig.  
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Trots att politikerna har olika idéer om vilken aktör, staten eller marknaden, som ska leda utvecklingen kritiserar 
alla politikerna marknaden på ett eller annat sätt, även dem som är starka förespråkare för att marknaden ska vara 
styrande. Alla politiker påpekar att det råder ett ekonomiskt problem inom svensk livsmedelsproduktion och att 
marknaden brister i olika hänseenden såsom livsmedelssäkerhet och miljönyttor. Jordbruksmarkanden beskrivs 
vara imperfekt av politikerna då konsumenterna inte har tillgång till all information men hur ska då ansvaret 
lämnas helt till konsumentmakt? Därför måste jag också ifrågasätta om livsmedelsproduktionen helt kan lämnas 
till marknaden eller finns det incitament för att staten ska vara med och säkerhetsställa livsmedelsproduktionen i 
landet? Hur tänker sig politikerna att detta ska ske? Hur ska denna informationsspridning ske? Vem har 
ansvaret? Kommer Herman, som är hungrig, stressad och ansvarig för att hämta barnen på dagis, villig att ta till 
sig information i affären? Kommer han att läsa alla ursprungsmärkningar eller komma ihåg allt som han tidigare 
läst i tidningen? Produktplacering i butik finns av en anledning, det vill säga att vårt köpmönster är väldigt 
lättpåverkat. Om det ligger en billig dansk fläskfilé som märks med orangea prislappar då är den lättare att ta än 
att gå ner bland kyldiskarna och leta efter ekologisk svensk sådan. Livsmedelsproduktion är en sektor som inte 
enbart handlar om produktion av livsmedel men som involverar ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. 
Alla dessa aspekter kan vara svårt att tänka på, både för konsumenter och för politiker. Risken finns att det är för 
komplext, det vill säga att det blir för mycket att resonera kring, exempelvis mellan svenskproducerat eller 
importerat ekologiskt, och valet blir att följa prislappen istället. De framstår som om de flesta politiker är 
frustrerade över konsumenternas bristande kunskap att de därmed anses konsumera felaktigt. Detta trots att 
konsumenter dagligen matas med information om hur exempelvis dåligt det är med köttkonsumtion, både för 
miljön och för hälsan. Jag kan tycka att det känns paradoxalt att politikerna vill att jordbruket ska styras av 
konsumentmakt samtidigt som de uttrycker att konsumenterna är för ”dumma” som väljer mineralvatten på 
flaska istället för kranvatten. Dock måste också politikerna förhålla sig till sina ideologier vilket kan innebära att 
en del lösningar kan låta motsägelsefulla såsom ovan nämnt. Politikerna, framförallt regeringspolitikerna, 
förespråkar marknadslösningar trots att livsmedelsproduktion är en sektor med stark statlig styrning då allt från 
grisknorrar till längden på gurkor regleras på nationell- och EU- nivå. Därför är det kanske av stor vikt att 
politikerna kan komma överens om en strategi om hur de vill att jordbruket ska styras. Vad ska anpassas efter 
markanden och vad ska staten bestämma över?  
 
Det går också att diskutera huruvida marknaden kan ta hand om livsmedelssäkerheten. Ekonomin tar inte mer än 
lägsta pris i hänseende, i alla fall inte livsmedelssäkerhet. Om marknaden helt får styra kanske livsmedels-
produktionen förläggs i länder där det är billigare att producera. Vad händer då om klimatförändringar påverkar 
livsmedelsproduktionen i landet som Sverige blivit beroende av? En vattendelare mellan politikerna går att 
utskönja då regeringspolitikerna förespråkar frihandel och export av svenska varor till skillnad från oppositions-
politikerna som menar att självförsörjning är viktigast. Det går också att ifrågasätta frihandel med livsmedel då 
konkurrensen sker på olika villkor såsom att Sverige har en av de starkaste djurskyddslagarna vilket gör 
produktionen dyrare. Majoriteten av politikerna ansåg att detta är ett problem och att detta är något som de vill 
åtgärda genom att harmonisera djurskyddet i andra länder inom EU. Frågan är dock hur pass mycket Sverige 
som enskilt land kan hävda sig mot andra stora jordbruksländer i EU såsom Frankrike? Till dess kanske Sveriges 
livsmedelsproduktion kommer att slås ut? 
  
I likhet med tidigare studie var det många av politikerna som föreslog teknologiska lösningar såsom att stötta 
teknik och innovationer vilket gör att människor kan fortsätta konsumera. Centerpartisten, socialdemokraten, 
moderaten och sverigedemokraten hade i huvudsak teknologiska lösningar. Majoriteten av politikerna talade om 
effektivisering av maskiner och om odling av energi- och proteingrödor som kan vara en lösning på både 
lönsamhet och miljöproblem. Sverigedemokraten var den enda som påpekade att GMO bör stöttas. Det fanns 
dock de politiker som förespråkade mer antropocentriska lösningar och vänsterpartisten och miljöpartisten var de 
som starkast förespråkade konsumtionsomställning såsom minskad köttkonsumtion. Även folkpartisten och 
kristdemokraten hade en del antropocentriska lösningar såsom att människorna måste lära sig laga 
säsongsanpassad mat. I linje med Belascos olika lösningar hade miljöpartisten och vänsterpartisten utgångspunkt 
utifrån miljöns gränser i jämförelse med de andra politikerna som hade mer fokus på människors behov.  
 
Liknande idéer 
Politikernas idéer om lösningar skilde sig inte enbart åt utan de föreslog även några lösningar som liknar 
varandras. Dessa lösningar är även sådant som ofta förekommit i dagens debatt och kan därmed också ha en 
inverkan på politikernas idéer. En stor del av politikerna vill att maten ska få en identitet och att jordbrukaren ska 
få hjältestatus och därmed få betalt för de tjänster som produceras. Som ovan nämnt var det majoriteten av 
politikerna som ansåg att en möjlighet och lösning är att öka konsumenters kunskap om livsmedelsproduktion 
vilket går i linje med antropocentriska lösningar. Konsumenterna anses ha för lite kunskap om vad 
livsmedelsproduktionen innebär och vilka ekosystemtjänster det bidrar med. Därför anser politikerna att 
informationen måste öka för att konsumenten ska kunna göra ”rätt” val i butiken och lära sig hur och varför 
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svensk livemedelsproduktion måste finnas. Det var även några som påpekade att intresset för hälsan och råvaror 
ökat vilket gör att konsumtionen håller på att förändras. De flesta politiker nämnde även att kraven inom 
offentlig upphandling måste utökas för att öka efterfrågan på lokala och svenska varor. Gemensamt för de flesta 
politiker är att de vill införa en gemensam livsmedelsstrategi som ska innefatta till vilken grad Sverige ska kunna 
förse befolkningen med mat. Denna gemensamma livsmedelsstrategi är något som kan dyka upp på agendan 
men än så läge verkar det bara vara ett muntligt förslag. Detta ger uttryck för att fler vill skapa en gemensam 
framtidsvision vilket jag tror behövs då politikerna måste våga visa att de har visioner och är redo att satsa på 
jordbrukssektorn. En studie som denna som kan ge en överblick över vilka visioner och idéer som politikerna har 
och kan därmed fungera ett diskussionsunderlag i skapandet av en sådan livsmedelsstrategi. 
 
Mina resultat visar att de flesta politiker tycker att det är viktigt att vi har ett levande jordbruk i framtiden men att 
jordbruket står inför svåra utmaningar. Den största skiljelinjen för hur politiker resonerar kring framtidsfrågorna 
rör sig dels kring vilken roll staten ska ha, dels vilken sorts lösning som krävs. Detta leder vidare till en annan 
intressant frågeställning som denna studie lämnar orörd, det vill säga, hur ser jordbrukarna på framtiden? Vad 
identifierar de som problemen och lösningar? Har de samma uppfattning som politikerna eller har de andra 
förslag? Politikerna har olika idéer vilket kan skapa en ambivalens men frågan är hur jordbrukarna uppfattar 
dessa lösningar? En annan fråga som denna uppsats inte berör är hur de globala påverkar svensk 
livsmedelsproduktion och hur detta kan påverka framtiden. En del politiker är inne och berör dessa frågor men 
inte i speciellt stor utsträckning. Vilka tankar och idéer har politikerna om hur den svenska livsmedels-
produktionen fungerar i relation till den globala livsmedelsproduktionen? En vidare studie skulle kunna bredda 
diskussionen och involvera det globala perspektivet i större utsträckning än vad som görs i denna uppsats.   
 
Politiker anses vara bärare av idéer, det vill säga att deras idéer om vad som är problem och lösningar kan 
spridas till medborgarnas som i sin tur påverkar hur medborgarna agerar. Genom att studera politikernas idéer 
tillsammans med samhällsdebatten kanske det går att uttyda i vilken riktning som det framtida svenska 
jordbruket går mot då medborgarna kan agera i enlighet med idéerna. Dock behöver det inte betyda att 
medborgarna kommer att agera efter sin attityd men om politikerna bara ser utmaningar inför det framtida 
svenska jordbruksutvecklingen varför ska då jordbrukare satsa på detta? Jag menar inte att allt som står i denna 
studie är sådant som kommer att hända men det kan ge en antydan om vad som väntar det framtida svenska 
jordbruket. En sak som är viktig att påpeka är att vår uppfattning av världen förändras i takt med att vår kunskap 
förändras vilket innebär att det vi vet inte är stabilt och kan därmed inte tas för givet. (Wreder, 2007, sid. 48) Det 
kan också anses vara svårt att fånga politikernas idéer under ett intervjutillfälle då de kanske kommer på saker 
som nämnts på nyheterna samma dag. Jag har dock valt att presentera vad som sagts i media och 
jordbrukspolitiska texter vilket kan också kan åskådliggöra sådant som möjligen kan påverka politikernas idéer. 
 
Janken Myrdal skriver att det är ”detta växelspel mellan vår förmåga att finna lösningar och vår förmåga att 
finna och skapa nya problem är människans gåva och förbannelse” (Myrdal et.al, 2001, sid. 13). Diskussionerna 
om vad som är problem och lösningar kommer alltid att pågå vilket också politik ger uttryck för. Frågan är då 
om det framtida svenska jordbruket fortsatt kommer tampas med ökad import och konkurrens? Denna har sektor 
befunnit sig i denna fas under en längre tid och frågan är om brytningstiden är på väg som flera politiker hävdar. 
Kommer svenska produkter att kunna konkurrera med sina kvalitets- och mervärden? Kommer konsumenternas 
kunskap om livsmedelsproduktion att förbättras så att de därmed blir villiga att betala mer för dem? Kommer 
dessa tekniska lösningar som involverar bioenergi och effektivisering att räcka eller kommer vi att behöva ändra 
på vår konsumtion? Svaret på dessa frågor kan framtiden svara på men till dess kan vi fortsätta att diskuteras, 
kartlägga och analyseras idéer i samhället för att skapa mer långsiktighet, och långsiktighet är något som 
verkligen behövs för att driva samhället mot en hållbar utveckling.  
 

6. Tack 
Jag vill rikta ett tack till alla politiker. Utan er skulle jag inte kunnat genomföra denna studie. Jag vill dessutom 
tacka min handledare Camilla Eriksson för ett gott samarbete. Tack för allt ditt stöd och vägledning. Jag vill 
även passa på att tacka Anders Wästfelt som gjort en utförlig utvärdering av min uppsats. Slutligen vill jag tacka 
min familj och blivande man Carl Öhman för stödet under detta uppsatsarbete men även för ert stöd under de 
senaste fem studieåren på universitetet.  
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Intervjuer

Centerpartisten, 18 februari 2014

Folkpartisten, 20 februari 2014

Kristdemokraten, 20 februari 2014

Moderaten, 18 februari 2014

Miljöpartisten, 20 februari 2014

Socialdemokraten, 20 februari 2014

Sverigedemokraten, 18 februari 2014

Vänsterpartisten, 11 februari 2014  

8. Appendix 

Intervjufrågor

1. Hur tror du att det svenska jordbruket ser ut om fem-tio år? 
2. Vilka utmaningar finns inom det framtida svenska jordbruket?
3. Vilka möjligheter finns inom det framtida svenska jordbruket?
4. Vilka framtidsvisioner har du som politiker angående det svenska jordbruket?
5. Hur vill du att det ska se ut om fem-tio år?
6. Vilka framtidsvisioner har du som politiker angående den svenska jordbrukspolitiken?
7. Vad vill du göra inom den framtida jordbrukspolitiken?
8. Vilka styrmedel planerar du som politiker att använda? Varför?
9. Finns det någon fråga som är viktig för sig men som du anser inte tagit på tillräckligt stort allvar inom 

ditt parti?
10. Vad skulle du säga att partiets hjärtefråga är?
11. Vad tycker du om det nya landsbygdsprogrammet?
12. Har du något övrigt som du vill tillägga?
13. Har du några frågor till mig?
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