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Abstract 
The majority of the Swedish population were self-provided within agriculture a hundred years 

ago. Times do change and today the situation is the other way around - most of us live within 

city boundaries and only few work with farming and related agricultural businesses.  

One thing that has not changed tough is the need of supplies from Swedish agriculture.  

What do we think of those products? Are we even aware of the connection between us and 

agriculture? The Federation of Swedish Farmers, LRF (Lantbrukarnas riksförbund), started 

their project to strengthen the link between consumers and producers in 2008. This paper is 

part of the project and its aim is to investigate consumers' views and values upon the effects 

and products from Swedish agriculture.  

 

Opinions and values have been studied through interviews influenced by phenomenology. 

The results show that the informants in general had a positive approach and thinking 

concerning the products and effects from Swedish agriculture. They thought tat the products 

represented high quality and they had a tendency to prefer them in front of other choices. 

  



 

Sammanfattning 
För hundra år sedan var större delen av befolkningen i Sverige bönder, brukare av jorden, och 

mer eller mindre självförsörjande. Med tiden har detta förändrats och idag är förhållandet 

omvänt, landsbygden avbefolkas till fördel för de ständigt växande städerna och väldigt få 

arbetar med att bruka jorden. Vi är dock fortfarande beroende av det som jorden ger och 

därför även av jordbruket, men hur ser vi på jordbruket och dess produkter och hur kopplar vi 

dessa till oss själva?  

 

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, startade under hösten 2008 (projektet) konsumentdialogen, 

en satsning vars syfte är att stärka och visa på relationen mellan konsument och producent. 

Denna uppsats är en liten del i arbetet med att förstå konsumenten. Avsikten med min studie 

är att belysa konsumentens åsikter och värderingar kring effekter av och produkter från det 

svenska jordbruket. Genom en intervjustudie med utgångspunkt i fenomenologin har jag 

undersökt konsumenters uppfattningar och värderingar till produkter och effekter av det 

svenska lantbruket inom områdena mat, energi och natur.  

 

Min studie visar att det tillfrågade generellt ser positivt på produkter som det svenska 

jordbruket producerar och förknippar dessa med hög och god kvalité. Merparten av de 

tillfrågade väljer i första hand matprodukter från Sverige och fyra av de informanterna anser 

att småskalig energiproduktion inom jordbruket har stora potentialer i framtiden.  
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1 Inledning 
En gång i tiden var vi alla bönder som brukade jorden och skogen för vår överlevnad. Större 

delen av det vi behövde producerade vi själva. Så är det inte längre. Idag lever större delen av 

befolkningen i städer och köper sin mat i mataffären, det är inget vi reflekterar nämnvärt över 

det bara är så att maten finns där. Landsbygden, skogen och naturen omger oss fortfarande 

och ibland besöker vi den. Frågan är hur vi idag ser på dessa saker, maten, naturen. Vilken 

plats anser vi oss själva ha i sammanhanget?  

 

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en av landets största organisationer som jobbar med de 

gröna näringarna. De jobbar aktivt med att stärka bondens och dennes verksamhets roll i 

samhället så väl personligt som politiskt. Deras främsta uppgift är att strategiskt arbeta för att 

stärka den gröna näringen lokalt, regionalt och nationellt. I detta arbete är omvärlden nyckeln. 

Samhällsmedborgarens syn på den gröna näringen är till viss del avgörande för deras arbete. 

LRF upplever dock att det finns ett kunskapsglapp mellan den gröna näringens verklighet och 

gemene mans uppfattning. För att överbrygga glappet beslöt LRF att fram till 2010 genomföra 

en satsning för att höja statusen på den gröna näringen och de som är verksamma inom den 

och ”Kraftsamling kommunikation”1 sjösattes. Syftet är att minska avståndet mellan den 

gröna näringen2, de verksamma inom den och det omgivande samhället. En del av detta 

projekt är att utveckla en konsumentdialog med syfte att synliggöra konsumentens makt och 

möjligheter. De första aktiva stegen mot en tätare dialog mellan producent och konsument 

togs hösten 2008, då LRF bl.a. öppnade upp ett webbforum samtidigt som ett antal dialoger 

runt om i Sverige genomfördes. Dialogerna samlar producenter och konsumenter på en plats 

för diskussion och middag under ledning av en moderator. Middagen tillagas av en känd kock 

och av svenska råvaror.3 Mitt arbete sker i samarbete med LRF och som en del av 

konsumentdialogen. 

 

LRF:s ansats kan placeras in i en större kontext. Varje dag bombarderas vi med information, 

rapporter och larm om att vi behöver vara rädda om vår planet. Den idag mycket aktuella 

klimatdebatten grundar sig i att effekterna av mänskligheten aldrig synts så tydligt som idag. 
                                                 
1 Kraftsamling är en beteckning som LRF använder för att tydliggöra sina specialsatsningar, det finns bland 
annat Kraftsamling kommunikation och Kraftsamling skog. 
2 Ett begrepp som syftar till all verksamhet bunden till jorden och skogen i den vida meningen, därmed ingår 
även köttproduktion och annan djurhållning. 
3 www.lrf-dialogen.se 
  

http://www.lrf-dialogen.se/
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Klimatarbetet måste bli vardag för oss för att vi ska kunna ändra den pågående utvecklingen. 

Individen är en del i denna större värld, varje individs handlande spelar roll och alla har 

möjligheter att påverka systemet. För mig hänger alltihop samman och jag kan se helheten 

men är jag ensam eller finns det fler? Konsumenten har genom sitt handlande och sina val 

makt att förändra - det gäller bara att inse det. 

 

Denna uppsats är en liten del i arbetet med att synliggöra konsumenten och dennes syn på sig 

själv, sin roll och sina möjligheter att påverka. Jag har för avsikt att undersöka en utvald 

grupps syn på produkter och effekter av det svenska jordbruket samtidigt som jag vill bilda 

mig en uppfattning om hur mina informanter uppfattar sin roll som konsumenter. 

Syfte 

Denna uppsats har för syfte att synliggöra ett antal människors uppfattningar om sig själva 

som konsumenter, deras roll och möjligheter samt undersöka deras värderingar kring 

produkter och effekter av det svenska jordbruket. Med produkter och effekter av det svenska 

jordbruket menas råvaror, livsmedel, natur och förnyelsebar energi.  

Forskningsfrågor 

Vilka värderingar har de tillfrågade om effekterna och produkterna från det svenska 

jordbruket? 

 

Hur ser informanterna på sig själva som konsumenter i förhållande till produkter från det 

svenska jordbruket? 

 

Vad bygger informanternas värderingar kring livsmedel, energi och naturen på?  

 

Då produkter och effekter av det svenska jordbruket är ett mycket stort område vill jag 

förtydliga vad jag åsyftar med det. Indelningen nedan är min utgångspunkt genom hela 

studien och genomsyrar alla delar. Jag har valt att dela in studien enligt följande kategorier: 

 

Mat: Råvaror och livsmedel från det svenska lantbruket vilket innefattar produkter som 

mjölk, ägg, spannmål, frukt & grönt samt kött, produkter knutna till mat helt enkelt. Råvaror 

från skog eller till annan produktion än livsmedel kommer inte att tas upp specifikt i min 

undersökning. 
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Energi: Energi knuten till lantbruket med betoning på energiproduktion. 

Natur: Skog, landskap, natur en som plats att vistas i. Tanken med denna kategori är att 

fokusera på de intervjuades relation och värderingar kring möjligheten att vistas i skog och 

mark, samt relationen mellan naturen och jordbruket. 

 

Begreppsförklaringar 

 
Bonde är ett begrepp som används för producenten eller förvaltaren av de varor som 

presenteras i denna studie.  

  

De gröna näringarna är ett uttryck som används av LRF och syftar till all verksamhet som är 

bunden till jorden och skogen i den vida meningen, därmed ingår även köttproduktion och 

annan djurhållning. 

 

Livsmedel och råvara, för att skilja olika produkter inom matsfären åt kommer jag att 

använda mig av två olika begrepp. Med livsmedel åsyftas processade matprodukter, alltså 

bearbetade matvaror medan råvara står för den oprocessade, rena matprodukten såsom kött, 

ägg, grönsaker, frukt och mjölk. 

 

2 Bakgrund och tidigare forskning 
I detta kapitel har jag för avsikt att presentera en bild som förhoppningsvis ger en förståelse 

för den process under vilket vår handlande, beteende och våra åsikter formas och fungerar 

med fokus på konsumtion utifrån både ett generellt samhällsperspektiv och ett individuellt 

perspektiv. Syftet är att skapa förståelse för konsumentens förutsättningar och situation.  

 

Intresset för livsmedel i utredningar och forskning är stort på grund av de problem som knyts 

till dem; livsmedelsförsörjning, matens innehåll, kostens effekter på hälsan med mera. Detta 

syns framförallt genom samhället. Kommersiella företag intresserar sig självklart även de för 

tendenser och trender hos konsumenterna för att kunna förutspå deras handlande. Konsumtion 

utgår ifrån ett upplevt behov. Vad behovet består i definieras dock sällan.4 Peder Aléx anser 

                                                 
4 P. Aléx & J. Söderberg, (2001), Förbjudna njutningar: spår från konsumtionskulturens historia i Sverige, 
Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms Universitet, Stockholm 
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att konsumenten har ändrat karaktär med tiden. Han har studerat detta och menar att det tidiga 

1900-talets konsumtion präglades av sparsamhet men att det har förändrats i takt med 

industrisamhällets framväxt. Det tidigare återhållsamma sparsamma konsumentbeteendet 

försköts till ett allt mer produkttörstande förbrukningsinriktat handlande.5  

 

Vad är det då som styr vårt konsumtionsbeteende? ”Vår livsstil bygger ofta på vanor – vi gör 

som vi brukar” skriver Gunilla Lindeberg.6 Socialpsykologen John Dewey menar att vanor 

kan liknas vid funktioner som andning och matsmältning skillnaden är bara att vanorna är 

förvärvade, vilket innebär att vi får dem någonstans ifrån. Han menar att vår sociala miljö är 

avgörande för utformningen av våra vanor. Med den sociala miljön menar Dewey vårt sociala 

sammanhang såsom seder, individer och handlande. Således har vår omgivning inverkan på 

vårt handlande, vilket innebär att vi genom livet inhämtar ”sanningar” som vi tar till oss och 

gör till våra, vi skapar vanor.7 

 

Just livsmedelskonsumtion skiljer sig något från övrig konsumtion utifrån vissa aspekter, dels 

är livsmedel något vi måste ha, det vi väljer är vilka produkter vi vill ha. 

Livemedelsproduktionen är dessutom reglerad via olika statliga system (nationella och EU) 

vilket innebär ett komplext system där förändringar sker mycket långsamt.8 Ola Feurst har 

studerat livsmedelskonsumtion över en längre tid (1950-1985) och konstaterar att den är 

”tämligen stabil”, det som förändrats har med förskjutningar mellan olika varugrupper att 

göra.9 Radikala nya varianter på produkter eller distributionsformer låter vänta på sig.10 

Feurst kommer i sin avhandling fram till att konsumenten önskar färska, fräscha produkter 

och råvaror utan tillsatser. Han påpekar samtidigt problematiken med det med tanke på att 

dagens livsmedelssystem knappast tillåter det som efterfrågas.11 

                                                

 

Konsumentens handlande och val är naturligtvis mycket intressant för alla producenter och 

företag i livsmedelsbranschen. Trots det kommer nästintill alla initiativ till nya produkter från 

 
5 Aléx & Söderberg (2001) s. 7 ff. 
6 Lindeberg, Gunilla (2006) Runda barn: en föräldrahandbok om mat, goda vanor, läsk och godis, smart 
snabbmat och nyttig rörelse, Bonnier, Stockholm, s.36 ff. 
7 Dewey, John (2005) Människans natur och handlingsliv: inledning till en socialpsykologi, [Ny utg.],, Daidalos, 
Göteborg, 2005 s.33ff 
8Feurst, Ola (1991) Kost och hälsa i marknadsföringen: en analys av system och processer i vilka våra matvanor 
formas : med betoning på livsmedelsannonsers spegling av kostideal och konsumtion 1950-85, (Diss) 
Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet : Univ.,Stockholm, s.5, 17ff., 189 ff. 
9 Feurst (1991) s. 91 ff. 
10 Feurst (1991) s.190  
11 Feurst (1991) s.188 ff. 
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livsmedelsföretagen själva.12 De studerar och undersöker tendenser hos konsumenterna för att 

kunna rikta sina nya produkter rätt. Under de senare åren har efterfrågan på ekologiska, 

rättvisemärkta och miljömärkta varor ökat och från flera håll pratas det om en mer ”medveten 

konsument”.13 Med det åsyftas en konsument som konsumerar produkter på ett sådant sätt att 

man värnar om vårt samhälle, vår miljö och människorna i dem.14 Publikationen Gröna 

framtider tror att 36 % av konsumenterna kommer att vara medvetna 2015. Den största delen, 

51 %, kommer vara smartshoppare. En smartshoppares beteende är inkonsekvent, ibland är 

vederbörande prisfokuserad och ibland kvalitetsfokuserad, vad som avgör vilket är svårt att 

säga.15  

 
Figur 2:1 Statistik över totalkonsumtion av vissa jordbruksvaror, 1980, 1990, 2000 och 2006.16 
 
 
Livsmedelsprodukter och råvaror från det svenska lantbruket har legat relativt stilla under de 

senaste tjugofem åren visar statistik från jordbruksverket. Konsumenternas förhållande till 

dessa produkter är således stabilt.  

                                                 
12 Feurst (1991) s.5 
13 Laurell, My red. (2008) Gröna framtider: tillståndet i Sveriges gröna näringar 2008, Lantbrukarnas 
riksförbund, Stockholm s.16 
http://www.li.se 081207 Vd har ordet. Agneta Dreber, VD, Livsmedelföretagarna 
http://www.minmat.org 081207 Pressmeddelande 2008-03-10 
14 S Edman & B Thunberg (2008) Matsmart – på spaning efter nya goda trender, Gullersförlag ,Italien s. 221 
15 Laurell (2008) s.18 
16 www.sjv.se 090112 Sökord: statistikrapport: 2008:1 

  

http://www.li.se/
http://www.minmat.org/
http://www.sjv.se/
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Livsmedelskedjan 

De mest konkreta processerna i vårt konsumtionssamhälle är varuströmmar, de kopplingar 

som förbinder producent, konsument och samhället. Ola Feurst använder en förklaringsmodell 

som beskriver tillverkning och handel med livsmedel som han kallar ”livemedelskedja”. I den 

presenteras hela distributionskedjan, de företag och individer som tillsammans förkroppsligar 

bandet mellan ”teg (jordbruk) och tallrik (hushåll)” med start hos råvaruproducenten och 

slutpunkt hos konsumenten.17 

 

Det första blocket i kedjan står för primärproduktionen, alltså jordbruket med allt vad det 

innebär, fiske, jakt, köttproduktion med mera. Därefter följer livsmedelsindustrin, det vill säga 

de som bearbetar och förädlar råvarorna, mixar och förpackar dem. Tredje blocket är 

”partihandel” vilket innebär lager och logistik. 

 
 
 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produktionsstruktur, idéströmningar mm. 

Import, transport, förpackningsindustri, insatsindustrin 

Parti-
handel 

Detalj-
handel 

Råvaru-
produktion 

Livsmedels-
industrin 

konsument 

Figur2:2 Livsmedelskedjan enligt Ola Feurst bearbetning18 

 

Därifrån går varan vidare till detaljhandeln, alltså butiken, stormarknaden och sedan hem till 

konsumenten. Hela livsmedelskedjan har Feurst placerat i en kontext som visar andra yttre 

faktorer som påverkar dess funktioner och strömningar.19 Dessa externa aktörer inverkar på 

samtliga av de aktörer som finns i kedjan och inverkar därmed på såväl produktion som 

konsumtion. Feurst påpekar även ett antal delprocesser som påverkar konsumenten, processer 

som på något vis påverkar konsumentens möjlighet till val i livsmedelskonsumtionen.20   

                                                 
17 Feurst (1991) s.33 
18 Feurst (1991) s.64 
19 Feurst (1991) s.32 ff. 
20 Feurst (1991) s.33 

Utrikeshandel med livsmedel 
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Aktörer 

De viktigaste aktörerna i livsmedelssystemet är konsumenten, det är deras val som i slutändan 

är avgörande. Vägen emellan producent och konsument är kantad med tullar som påverkar 

den vidare färden. Feurst poängterar att livsmedelsystemets spelregler är många, men att 

systemet trots det är att betrakta som stabilt. De förändringar som sker inom systemet och är 

mer eller mindre inbyggda, det blir alltså sällan synliga på marknaden.21 Han pratar även om 

att det finns en inbyggd tröghet i systemet som gör att förändringar tar tid. Värt att påpeka är 

att dessa idéer och tankar skapades för över tjugo år sedan och att det sedan dess har skett 

stora förändringar i framförallt informationssamhället som gör att den inbyggda trögheten i 

systemet har luckrats upp.  

     

Feurst tar upp ett antal aktörer som han anser är viktiga för livsmedelssystemets funktion. 

Aktörerna delas in i tre kategorier; Aktörer med samhällsanknytning, statliga verk och 

myndigheter. Bland de statliga aktörer som tas upp finns Jordbruksverket, Socialstyrelsen, 

Konsumentverket samt en rad svenska universitet som bedriver forskning inom området, 

främst Sveriges Lantbruksuniversitet. Aktörer med företagsanknytning; LRF, olika 

intresseorganisationer för det svenska jordbruket (Svensk köttinformation, Svensk fågel, 

Svensk mjölk osv.), Livsmedelsföretagarna, Kooperativa förbundet, Sveriges Grossistförbund 

med flera. Konsumentorganisationer och medier. Dessa aktörer företräder olika intressenter i 

livsmedelssystemet och det är dem emellan förskjutningarna i systemet sker, eller på grund av 

dem som förändring sker.22 

Struktur för påverkansprocess enligt Feurst 

Våra handlingar utgår ifrån olika faktorer. Ola Feurst har utarbetat en modell för att 

synliggöra livsmedelssystemets aktörer och komponenter samt deras roll i informations- och 

påverkansprocessen hos individen. 

 

Feurst menar att konsumenten köper och konsumerar varor och produkter som 

överensstämmer med dennes kvalitetsideal, ett kvalitetsideal skapat av omgivningsfaktorer, 

både allmänna och individuella.23 De allmänna omgivningsfaktorerna är av sådan karaktär att 

de påverkar hela samhällets aktiviteter och därmed alla komponenter i modellen. Exempel på 

                                                 
21 Feurst (1991) s.34 
22 Feurst (1991) s.34 ff. 
23 Feurst (1991) s.38 
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sådana faktorer är politik, konjunktur, produktionssystem, oförutsedda förändringar med 

flera.24 De individspecifika omgivningsfaktorerna delas in i tre områden: ”Individens 

karaktäristika (personlighet, vanor), social tillhörighet (familj och referensgrupp) samt 

situationen i övrigt (tidstillgång barn, förmögenhet, hälsotillstånd, utbildning osv.)” 25  

 

Dessa har stor betydelse för våra val och hur vi bedömer kvalitet. Feurst menar att det främst 

är vanan ur ett historiskt perspektiv som styr vår konsumtion och våra matvanor. Framtidens 

konsumtion bestäms till stor del av dagens konsumtion.26     

 

I modellen finns fyra huvudaktörer med olika uppgifter och roller i livsmedelsystemet. 

Företagen bestämmer vad och kvalitet på det som produceras. De vill sälja sina 

livsmedelsprodukter till konsumenten och kommunicerar därför varans kvalitetsideal med 

attribut som de tror stämmer överens med konsumentens värderingar och kvalitetsideal. 

Samhället står för regler och ideal och uttrycker önskande kvalitéer på produkter. Det ligger i 

samhällets intresse att råda konsumenten till en god kosthållning för att vederbörande inte 

skall kosta samhället pengar genom sjukdom eller liknande. Medierna står för ”opartiska” 

informationskällor med vilket Feurst menar personer och organisationer med 

ickekommersiella intressen i livsmedelssystemet. De står för den ”sociala spridningen” det 

vill säga de förmedlar och speglar debatter och information mellan samtliga övriga aktörer. 

 

Även här är det värt att påpeka de förändringar som skett i samhället, eftersom dessa tankar 

utformades innan kommersiell TV var etablerat i Sverige. Idag används medierna på ett annat 

sätt än för tjugo år sedan och informationsflödet är betydligt snabbare och större. Den sista 

aktören är individen, den person som i slutändan skall välja sin mat, alla med andra ord. Våra 

val formas av erfarenheter, traditioner, umgänge, massmedier, reklam, information och varje 

individs uppfattningar och kvalitetsideal är individuellt skapade efter dessa. 27 

 

Kommunikationen mellan de olika aktörerna i modellen sker via olika typer av 

informationsflöden. Flödet till individen sker genom reklam, produktexempel, 

opinionsbildning, samhällsinformation, debatt, rekommendationer och forskningsrön.28 

                                                 
24 Feurst (1991) s.38 
25 Feurst (1991) s.38 
26 Feurst (1991) s.38 ff. 
27 Feurst (1991) s.39 ff. 
28 Feurst (1991) s.40 ff. 
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Figur 2:3 Struktur för påverkansprocessen enlig Ola Feurst29 

 

Alla dessa delar finns mer eller mindre lätt tillgängliga för konsumenten och påverkar oss i 

olika grad beroende på vår bakgrund.30    

Vad är ett jordbruk och vem är bonde? 

Cecilia Bygdell presenterar i sin magisteruppsats ”Vad är en riktig bonde?” 31 två teoretiker 

Marianne Stenseke och Göran Djurfeldt, som jag fastnade för. Stensekes och Djurfeldts 

definitioner passar bra in för att beskriva den moderna bilden av bonden och lantbruket. 

Marianne Stenseke kategoriserar i sin avhandling ”Bonden och landskapet”32 lantbrukarna 

utifrån deras förhållningssätt till marken och landskapet. Hon delar in dem i tre grupper; de 

ekonomiskt rationella (företagarna), de livsformsrationella (de traditionella bönderna) och de 

                                                 
29 Feurst (1991) s.37 
30 Feurst (1991) s.40 
31 www.upplandsmuseet.se 081023 Sökord: Vad är en riktig bonde? 
32 Stenseke, Marie (1997) Bonden och landskapet – Ägares och brukares relationer till markerna och 
förutsättningarna för en uthållig markanvändning, (Diss) Geografiska institutionen, Lunds universitet, Lund 
University Press, Lund 
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upplevelserationella (landskapsskötarna).33 Alla dessa tre olika grupper figurerar i den 

problematik som presenteras i min uppsats och därför är hennes indelning intressant. Hennes 

indelning synliggör de olika delarna inom jordbruket samtidigt som den även ger olika 

brukares syn på sin verksamhet.  

 

Sociologen Göran Djurfeldt gör sin indelning av lantbruket utifrån själva 

brukningsförhållandet. Han skiljer mellan fyra olika former av jordbruk; storbruk, 

familjejordbruk, ensambruk och småbruk. Jag presenterar Djurfeldts indelning främst för att 

tydliggöra vilka olika strukturella skillnader det finns i olika jordbruk vilket är mycket viktigt 

för förståelsen av olika brukares intressen och att olika bönder kan ha olika behov. Storbruket 

enligt Djurfeldt kännetecknas av behovet av extern arbetskraft, ofta i form av anställda. 

Familjejordbruket är just vad det låter som, ett jordbruk som drivs av en familj; man, fru och 

även i vissa fall barnen. Ensambruk kallar han de jordbruk där endast en arbetar på gården. 

Sist och minst är småbruket som innefattar alla jordbruk som är beroende av andra 

inkomstkällor för din överlevnad.34  

 

Bönderna i Bygdells uppsats anser själv att ”bonden” är kulturellt betingad, det är en 

livsform.35 De flesta anser att du måste bruka jorden för att kunna kalla dig bonde. ”Peter är 

per definition ingen bonde, det räcker inte med att äga djur för att vara en bonde.”36, som 

någon sa angående en deltagare i senaste omgången av TV-programmet ”Bonde söker fru”. 

3 Vetenskapsteoretiskt perspektiv 
Detta kapitel ger en inblick i och förklaring av det vetenskapliga perspektiv utifrån vilket jag 

genomfört denna studie. 

Kunskapssociologi och fenomenologi 

Verkligheten är det som omger oss, en commonsense-värld skapad av subjektiva och 

objektiva processer som ständigt interagerar, kommunicerar och utvecklas med och genom 

                                                 
33 Stenseke (1997) s.95 ff. 
34 Djurfeldt, Göran (1994) Gods och gårdar: jordbruket i sociologiskt perspektiv, Arkiv, Lund 
35 www.upplandsmuseet.se 081023 Sökord: Vad är en riktig bonde? 
36 www.tv4.se 081207 Diskussionsforum; Bonde söker fru 
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varandra. Kunskapssociologins uppgift är att analysera dessa processer för att förstå 

verkligheten. Så skulle jag kort beskriva kunskapssociologin.37  

 

Den kunskaps- och vetenskapssyn som presenteras av Peter L. Berger och Thomas Luckmann 

baseras på fenomenologi, grundad av Husserl i början av sekelskiftet och sedermera 

vidareutvecklad av bland andra Sartre.38 Själva ordet fenomenologi har sitt ursprung i 

grekiskans fenomeno (-n) ”det som visar sig” och -logi ”läran/vetenskapen”, alltså 

vetenskapen om det som visar sig.39 Sociologen Steinar Kvale beskriver fenomenologins syfte 

enligt följande; ”Fenomenologi är studiet av strukturen, och variationen i strukturen, hos 

medvetande, för vilket varje ting, händelse eller person framträder”40  

 

Från första början var fenomenologins ämnesområde medvetandet och erfarenheten men kom 

med tiden att vidgas och även omfatta den mänskliga livsvärlden (Heidegger) och den 

mänskliga handlingen (Sartre). Fenomenologin intresserar sig således att klargöra både ”det 

som framträder och på vilket vis det framträder.”41 Därmed har fenomenologin stor betydelse 

för den kvalitativa forskningsintervjuns förståelseform och legitimitet eftersom den kvalitativa 

forskningsintervjun fokuserar på den mening den intervjuade upplever i sin livsvärld.42 

 

Fenomenologin har sina rötter i den filosofiska världen men har under senare delen av 1900-

talet glidit över även till de empiriska vetenskaperna. Berger och Luckmanns tyskfödde lärare 

och företrädare Alfred Schütz är den som först på allvar för in den filosofiska fenomenologin i 

samhällsteorin.43 Han är kritisk till både Weber och Husserl som menar att meningen med 

våra handlingar är ett inre subjektivt tillstånd. Schütz hävdar tvärtom att meningen finns 

inskriven från början i en gemensam social värld, det är alltså social rationalitet som ger 

mening åt vårt handlande. Våra handlingar och uttryck skapar en gemensam commonsense-

värld eller ”vardagslivs-värld” som utgör grunden för vår verklighet och det är endast här vi 

                                                 
37 P. L. Berger & T. Luckmann, (1998) Kunskapssociologi: hur individen uppfattar och formar sin sociala 
verklighet, 2. uppl., Wahlström & Widstrand, Stockholm 
38H. Andersen & L. Kaspersen, red. (2003) Klassisk och modern samhällsteori, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund 
s. 210 ff. 
39 www.ne.se 081201 Sökord: Fenomenologi 
40 Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund s. 54 
41 Kvale (1997) s.55 
42 Kvale (1997) s.55 
43 Andersen & Kaspersen (2003) s. 210 ff. 
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kan betraktas som ”klarvakna”.44 Vardagslivs-världen är att bettrakta som reell, den finns och 

är verklig.45  

 

Kunskapssociologins världssyn är densamma som fenomenologins och innebär att 

verkligheten och världen skapas av interaktion och kommunikation mellan sociala subjektiva 

processer. Objektiveringen av dessa subjektiva processer skapar tillsammans en intersubjektiv 

commonsense-värld. Alltså någon slags framvaskad verklighet.46 Att utifrån detta förstå att 

både fenomenologin och kunskapssociologin fäster stor vikt vid den enskilde individens 

subjektiva uppfattning är inte svårt. Jag tycker dock att det är viktigt att påpeka att vardaglivs-

världen är intersubjektiv, din plus min subjektiva uppfattning skapar inte commonsense-

världen utan det är vår interaktion och kommunikation som skapar den. 

  

Berger och Luckmann presenterar fenomenologi ur ett sociologiskt perspektiv, 

kunskapssociologi, det vill säga de använder fenomenologin som analysredskap för att förstå 

sin omgivning.47 De definierar ”verkligheten som en egenskap tillhörande fenomen som vi 

erkänner existerar oberoende av vår egen vilja (vi kan inte ’önska bort dem’), och kunskap 

som vissheten om att fenomen är verkliga och att de äger specifika kännetecken”48 Med andra 

ord är verkligheten något som existerar vare sig vi vill eller inte, men vi besitter kunskapen 

om att den existerar och kan därigenom påverka den. Utgångspunkten i kunskapssociologin är 

att verkligheten är socialt konstruerad,49 det vill säga den skapas genom sociala processer. 

Dessa sociala processer härstammar från individer och ”samhället” i verkligheten. Individens 

subjektiva upplevelser är därmed betydelsefulla i arbetet med att förstå vår verklighet.50 Jag 

utgår i min studie från föreställningen om att individens subjektiva världsbild har betydelse 

för förståelsen av de diskurser och fenomen som förekommer i verkligheten. Jag menar att 

varje individ är av vikt för skapandet av vår värld. 

 

Kunskapssociologin bygger sin verklighetsuppfattning på tre samhällsprocesser eller 

ståndpunkter. De tre grundvalar under vilka vår värld existerar är externalisering, 

objektivering och internalisering. Externalisering betyder att samhället är skapat av 

                                                 
44 Andersen & Kaspersen (2003) s. 213 
45 Berger & Luckmann (1998) s.35 ff. 
46 Berger & Luckmann (1998) s.31 ff. 
47 Berger & Luckmann (1998) s.31 ff. 
48 Berger & Luckmann (1998) s.11 ff. 
49 Berger & Luckmann (1998) s.10 ff. 
50 Berger & Luckmann (1998) s. 31 ff. 
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människor. Objektivering går ut på att samhället är en objektiv realitet, det vill säga det 

existerar och utformas utifrån alla våra gemensamma uppfattningar och upplevelser. 

Internalisering innebär att samhället ”byggs in” i oss individer via socialisationsprocesser, vi 

kan således inte existera utanför den gemensamma verkligheten.51 För att kunna göra en 

fullständig analys av samhället och därigenom vår verklighet krävs således studier och analys 

av samtliga perspektiv ovan.  

Enligt kunskapssociologin föds inte individen in i vårt samhälle utan blir medlem av vårt 

samhälle med tiden. Vi utvecklas och internaliseras således in i samhället under en längre tid, 

processas in i den gemensamma commonsense-världen som utgör grunden för vår verklighet. 

För att kunna delta i verkligheten krävs att vi uppnår en viss grad av internalisering, där vi har 

förståelse för den kommunikation och det meningsutbyte som sker där. Vi behöver ha 

förståelse för andra individers subjektiva processer för att kunna interagera med dem.52 Jag 

som forskare måste förstå mina informanters uttryck för att kunna tyda dess mening. I den 

processen är olika teckensystem en förutsättning. Berger och Luckman skriver: 

 
De mänskliga uttrycken för känslor och tankar kan objektiveras, det vill 
säga att de manifesterar sig i produkter av mänsklig aktivitet som är 
tillgängliga både för dem som producerar dem och för andra människor som 
element i en gemensam värld. Sådana objektiveringar fungerar som mer 
eller mindre varaktiga tecken på de subjektiva processerna hos dem som 
frambringar dem53  

 

Att lyssna på och studera vad mina informanter berättar ger mig således access till deras 

livsvärld. Språket har en avgörande betydelse i upprätthållandet av vår vardag och grundar sig 

alltid i vår commonsense-värld. Människans socialisation pågår till större delen genom 

språket och många av våra sociala ordningsnormer har ”språklig karaktär”.54 

 

Att jag som forskare har förståelse för mina informanters uttalanden och uttryck är med andra 

ord mycket viktigt. Min uppfattning av deras uttryck bygger på de bryggor som skapas genom 

språket. Jag menar att språket förmedlar varje individs verklighet och därigenom syftet eller 

orsaken bakom våra handlingar. Genom att studera uttalanden kommer jag således åt den 

bakomliggande orsaken till mina informanters åsikter och bakgrunden till dessa. 

 

                                                 
51 Andersen och Kaspersen (2003) s.216-218 
52 Berger & Luckmann (1998) s.153 ff. 
53 Berger & Luckmann (1998) s.48 
54 Andersen och Kaspersen (2003) s.218 
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Berger och Luckmann menar i likhet med Schütz att forskare inom samhällsvetenskaperna, i 

synnerhet inom sociologin, måste utgå ifrån att det finns ”en social rationalitet förbunden med 

de livssammanhang som utforskningen utforskar”55, forskaren och vetenskapen själv är en del 

av den verklighet de studerar och påverkar och agerar inom dess ramar. Schütz ställer även ett 

metodologiskt krav på sociologin, att den skall vara ”adekvat”, vilket innebär att forskarens 

tolkningar i princip ska vara jämförbara med de tolkningar som de observerade subjekten 

själva skulle kunna göra av sina uttalanden, ”eller åtminstone tolkningar som de skulle kunna 

acceptera.”56 Detta är en uppfattning jag delar, att tolka varje individ utifrån den själv är 

ytterst viktigt då det gäller att utforska dennes subjektiva verklighet. Även i arbetet med att 

förstå den objektiva verkligheten är detta av stor vikt eftersom den enskilde individens 

uppfattning är medskapare till denna. Därav kommer mitt val att arbeta med en 

tvådimensionell analys, meningskoncentrering och meningstolkning 

 

4 Studiens referensram 
För att ge er läsare ett vidare sammanhang till denna studie vill jag presentera ett antal ämnen, 

insikter och aspekter som krävs för att förstå studiens utgångspunkt.  

Tillståndet i världen och arbetet med att förändra det 

1962 damp det ner en bok som skulle förändra världen. Rachel Carsons bok Tyst vår57 där 

hon tar upp förgiftningen av vår livsvärld fick många att öppna ögonen. Gunnar Jervas skriver 

i boken 2000-talets stora utmaningar58 att det var Carsons bok som fick föroreningsfrågan att 

på allvar komma in i bilden.59 

 

Miljöproblem är på intet sätt en ny företeelse utan har funnits så länge mänskligheten kan 

minnas. I bibeln står det om gräshoppsvärmar som ödelade faraos land60 och miljöproblem 

anses vara en bakomliggande faktor till flera stora imperiers fall bl.a. Maya, Nildalen och 

Rom.61 Skillnaden på nu och då är omfattningen och vem som orsakar miljöförändringarna. 

                                                 
55 Andersen och Kaspersen (2003) s.214 
56 Andersen och Kaspersen (2003) s.214 
57Carson, Rachel (1963) Tyst vår, Tiden, Stockholm 
58 C. G Alvstam & G. Jervas, red. (1997) 2000-talets stora utmaningar: aktuella resurs- och miljöproblem i ett 
konfliktperspektiv, 1. uppl., SNS (Studieförb. Näringsliv och samhälle), Stockholm 
59 Alvstam & Jervas (1997) s.9 
60 Andra mosebok 2 Mos 10:1 ff. Bibeln (2000) Marcusförlag, Gjövik  
61 Hughes, J. Donald, Världens miljöhistoria, SNS förlag, Stockholm, 2005s. 71 ff., 77ff, 122 ff. 
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Under senare delen av 1900-talet har insikten om vår egen del i miljöns förändringar, så 

kallade antropogena ekologiska effekter, vuxit fram.  

 

Det internationella miljöarbetet inleddes i samband med FN-konferensen i Stockholm 1972 

men kom inte igång på allvar förrän Gro Harlem Bruntlands FN rapport för miljö och 

utveckling, Our common future eller Vår gemensamma framtid62 på svenska, presenterades 

1988. Norges tidigare statsminister Gro Harlem Brundtland hade ett antal år tidigare fått i 

uppdrag att leda kommissionens arbete vars uppgift var att definiera gemensamma 

uppfattningar beträffande världens miljöproblem, hitta vägar för att bryta negativa mönster 

och trender gällande världens miljö-, natur-, resurs- och utvecklingsproblem, söka strategier 

för hållbar utveckling samt överväga lämpliga vägar och metoder vilka det internationella 

samfundet kunde arbeta med för att påskyndandet av en positiv utveckling.63 Svenska 

Naturskyddsföreningens Mats Segnestam och Greenpeaces Bertil Hägerhäll, som har skrivit 

förordet till den svenska upplagan, anser att rapporten är viktig ”därför att den på ett nytt sätt 

och i ett sammanhang belyser orsakerna, källorna till problemen istället för att, som i så 

många tidigare rapporter, i första hand behandla effekterna på miljö- och naturresurser.”64  

 

Efter Vår gemensamma framtid har det internationella miljöarbetet tillryggalagt en lång 

sträcka och ett antal samarbetsavtal framarbetats, senast Kyotoprotokollet. De processer som 

pågår idag måste få ett slut eftersom de är oerhört destruktiva för den biofysiska miljön 

skriver J. Donald Hughes.65 Visserligen har liknande destruktiva faser genomgåtts tidigare i 

mänsklighetens historia men aldrig i den skala som sker idag. En artikel i New York Times 

belyser resultaten av Brundtland kommissionens rapport och läget i klimatfrågan idag på ett 

bra sätt. Tjugo år efter rapporten säger Gro Harlem Brundtland, som numer kämpar för att få 

fler länder att ansluta sig till Kyotoprotokollet: ”Now, as more and more economists are 

awear, these enviromental costs cannot be externalized, the environment has to be integrated 

and taken account of. Now economists are taken seriously anymore if they disregard this new 

reality.”66 Till synes har det skett en förändring, miljöproblemen är ett faktum som ekonomer 

och politiker inte kan bortse ifrån. Trots detta är det svårt att få gemene man att inse fakta och 

                                                 
62 World Commission on Environment and Development (1988) Vår gemensamma framtid: [rapport från] 
Världskommissionen för miljö och utveckling under ordförandeskap av Gro Harlem Brundtland, Prisma, 
Stockholm 
63 World Commission on Environment and Development (1988) s. 7 
64 World Commission on Environment and Development (1998) s. 6  
65 Hughes (2005) s.340 ff. 
66 www.nytimes.com 081202 Sökord: Gro Harlem Brundtland 
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engagera sig konstaterar New York Times. Brundtland menar att: ”These are complicated 

issues. So it has taken a long time for public opinion to put pressure on politicians.”67 Hennes 

uttalande tyder på att de flesta tagit till sig frågan eftersom hon menar att folket numera sätter 

press på politikerna. Individens åsikt och handlande är således intressant för helheten. I boken 

Är vi på rätt väg? konstaterar flera forskare att det har skett en förändring men att det är svårt 

att veta resultatet av den. Författarna slår fast att det inte finns en, utan många lösningar på 

frågan och att såväl det stora som det lilla arbetet är viktigt.68  

 

Naturvårdsverket presenterade under Klimatforum den 27 november 2008 en rapport om hur 

svenskarnas konsumtion påverkar klimatet. Rapporten menar att klimatfrågan endast kan 

lösas om såväl individen som samhället drar sitt strå till stacken. Åttio procent av utsläppen på 

vår jord orsakas av den privata konsumtionen.69 Under Klimatforum presenterades även 

resultatet från Naturvårdsverkets attitydundersökning från 2008, en undersökning av svenska 

folkets kunskap och attityd i klimatfrågan som genomförts sedan 2002. Undersökningen från 

2008 visade att hundra procent av svenska folket är medvetna om klimatproblematiken och att 

åttio procent tror att de själva kan göra något för att minska problemet.70 Jessica Cederberg 

Wodmar, expert på naturvårdsverket, som föredrog frågan på Klimatforum menar i sitt 

anförande att ”Svenska folket har gått från ord till handling i flera viktiga klimatfrågor”71 

 

Min känsla för miljöfrågan idag speglas I Gro Harlem Brundtlands avslutande ord i artikeln 

från New York Times;  

 
We have no time to loose. The data are now clearly presented and have very 
high confidence levels. There is no question anymore about scientific 
disagreement. So many things are easily done and lead to improved energy 
efficiency and a number of other benefits. Unless we start immediately 
fulfilling the Kyoto Protocol and then continuing with a broader basis with 
all countries involved, this is going to get completely out of control and we 
will not be able to cap carbon dioxide levels. It´s a drama playing itself out 
in front of us, where we are still able to change a very dangerous scenario 
but we cannot wait for another 5 or 10 years. We must be active now.72 
 
 
 
 

                                                 
67 www.nytimes.com 081202 Sökord: Gro Harlem Brundtland 
68 M. Boström & E. Sandstedt, red. (2004) Är vi på rätt väg?: studier om miljöfrågans lösning, Formas, 
Stockholm 
69 www.naturvardsverket.se 081210 Sökord: Rapport 5903 
70 www.naturvardsverket.se 081210 Sökord: Vem är och hur agerar konsumenten? 
71 Svt 24 Sändning från Klimatforum 081210 
72 www.nytimes.com 081202 Sökord: Gro Harlem Brundtland 
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LRF 

Genom historien har en lång rad organisationer, upprorshärar, allianser och sammanslutningar 

inom jordbrukssfären sett dagens ljus. Vissa har gått i graven medan andra har förvandlats, 

förändrats och anpassats med historien.  

 

Den första officiellt accepterade organiserade gruppen som företrädde jordbruket var 

bondeståndet som tog plats i riksdagen 1527.73 Det faktum att bönderna var representerade i 

riksdagen var något unikt i feodalismens Europa.74 Bondeståndet gick i graven med 

tvåkammarriksdagens införande 1867 då det löst organiserade lantmannapartiet tog över som 

officiell företrädare. Partiet kom med tiden att delas i Nya och Gamla lantmannapartiet för att 

sedemera splittras helt och försvinna in i andra politiska sammansvärjningar. 1913 bildades 

bondeförbundet som senare kom att omformas till dagens Centerparti.  

 

Landets bönder har inte bara organiserat sig politiskt utan även skapat olika intresse- och 

kooperativföreningar för att främja och utveckla produktion, ekonomi, livsmedelsförädling, 

avel, kulturhistoria m.m. Dessa sammanslutningar har olika fokus och syfte men alla har 

intresse i de gröna näringarnas väl och ve och samarbetar därför ofta. Exempel på sådana är 

Hushållningssällskapet, Lantmännen, Svea husdjur m.fl. Under första hälften av 1900-talet 

präglades Sverige av folkrörelser och då bildas två jordbruksorganisationer som kom att 

företräda jordbruket under första halvan av 1900-talet: Sveriges Lantbrukarförbund, SL, och 

Riksförbundet Landsbygdens Folk, RLF. Under efterkrigstiden fyllde förbunden en viktig roll 

i säkerställandet av den inhemska livsmedelsproduktionen och var även viktiga aktörer i 

jordbrukspolitiken. Med tiden växte de båda organisationernas verksamhet in varandra och de 

samarbetade allt mer för att slutligen gå samman till Lantbrukarnas Riskförbund, LRF, 1971. 

Det nya förbundet blev snabbt en given remissinstans med stort inflytande och har sedan dess 

varit viktig aktör i samhället och politiken. De har aktivt tagit del i debatten och genomfört 

maktdemonstrationer när det ansetts nödvändigt.75 LRF har jobbat med att framhäva bonden 

och den gröna näringens värden till såväl lantbrukarna själva som samhällets övriga 

medborgare och aktörer. Själva beskriver de sig idag som en intresse- och 

                                                 
73 J. Myrdal red. (1999) Det svenska jordbrukets historia [Bd 2], Jordbruket under feodalismen: 1000-1700, 
Natur och Kultur/LT i samarbete med Nordiska nuseet ochStift. Lagersberg, Stockholm s.346  
74 Myrdal (1999) s.346 ff., J. Myrdal & C-J. Gadd, Carl-Johan red. (2000) Det svenska jordbrukets historia.[ Bd 
3], Den agrara revolutionen : 1700-1870, Natur och kultur/LT i samarbete med Nordiska museet och Stift. 
Lagersberg, Stockholm s.16 ff.  
75 I. Flygare red. (2003) Det svenska jordbrukets historia. [Bd 5], Jordbruket i välfärdssamhället : 1945-2000, 
Natur och kultur/LT i samarbete med Nordiska museet och Stift. Lagersberg, Stockholm s.268 ff.  
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företagsorganisation för de gröna näringarna och jobbar tillsammans med en rad andra 

organisationer för att ta de verksamma inom jord och skog in i framtiden.  

 

Synen på bonden 

Bondens roll i historien speglar i mångt och mycket konsumentens syn på jordbruket och dess 

produkter. Genom att titta närmre på bondens status synliggörs alltså även jordbruket. 

 

Ordet bonde betyder ursprungligen fast boende. Ur detta har tre grundbetydelser skapats: 

bonden som yrkesutövare inom agrarnäringen, bonden som tillhörig en social klass i det 

förindustriella samhället samt bonden som medlem i en politisk grupp i ståndssamhället.76 

Dessa tre riktningar har med tiden flätats in i varandra samtidigt som de var för sig står för vitt 

skilda domäner. En individ som är yrkesutövare inom agrarnäringen idag har inte särskilt 

många kopplingar till medlemmen i det politiska bondeståndet på 1500-talet mer än att de 

möjligen brukar samma jord.    

 

Bonde betecknades länge som något negativt och landets yrkesverksamma inom den agrara 

näringen kallade sig därför hellre lantbrukare eller jordbrukare77. Begreppet förknippades 

med klasstillhörighet och ”bonde” var en bakåtsträvande konservatist.78 Men under 1980-talet 

blev begreppet allt mer populärt igen, närmast en hedersbeteckning skriver Irene A. Flygare 

och Maths Isacson i boken Jordbruket i välfärdssamhället. Flera samhällsaktörer bland annat 

LRF och Arla har genom sitt arbete bidragit till att skapa en förnyad bild av den svenska 

bonden och dennes arbete. Att bondebegreppet överlevt som en allmän beteckning för 

jordbrukare tills idag har också att göra med att familjejordbruket förblivit den dominerande 

företagsformen och att jordbruket därmed i sin drift bevarar mycket av den förindustriella 

organisationen.79  

 

Rent historiskt har bonden ofta porträtterats som den civiliserade människans motsats. Dennes 

handlande styrdes av drifter och instinkter utan att ta ansvar för några som helst plikter. Den 

själländske prästen Joachim Junge skriver ”at den rå mennske taenker hvarken på ondt eller 

                                                 
76 www.ne.se 081110 Sökord: Bonde 
77 Flygare (2003) s.40 ff. 
78 P. Henningsen (2006) ”[Bondebegreppet i det tidigmoderna Danmark – Definition, begrepp, diskurser]” i 
Historiskt tidskrift, Svenska historiska föreningen, nr 4, s. 687 & 895 ff. 
79 Flygare (2003) s.38 ff. 
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godt, det synes neasten intet at teanke alls”.80 I ord som ”bondtölp” och ”bondlurk” eller det 

lite mer moderna ”bönner” som alla används som skällsord eller i nedlåtande syfte går det 

fortfarande skönja denna negativa klang i uttrycket. Självfallet finns det en motström som har 

skildrat bonden i rakt motsatt riktningen där ordet varit en hedersbeteckning för det arbetande 

folket som väl brukar sin plog och harv. Ta bara exempelvis diktaren Erik Gustav Geijers 

hyllning till odalbonden81 i början av 1800-talet där bonden framställs som en hedersfull, 

viljestark och rakryggad karl. 

 

I dag synes den positiva grenen av dessa två värderingar avgått med segern även om 

begreppet bonde så sent som 1971 ansågs vara för negativt laddat för att användas som 

beteckning för landets jordbrukare.82 Begreppet förekommer fortfarande i skällsord osv. men 

används företrädelsevis idag i positiv mening, exempelvis av en yrkeskår, en stolt sådan som 

inte låter sig trampas på i första taget.  

Staten, samhället och jordbruket – en turboversion 

Jordbruket har alltid varit en het potatis som diskuterats, upprört, påverkat och engagerat på 

alla nivåer, från bondstugorna till EU-parlamentet i Bryssel.  

 

I Sverige har de som idkat jordbruk, bönderna, alltid haft relativt mycket att säga till om och 

även om deras levnadsvillkor varit hårda har de alltid varit fria i den mening att de inte varit 

livegna, som varit fallet i större delen av övriga Europa. Även om de har varit hårt ansatta 

genom historien har de alltid gjort gällande att deras åsikter inte går att bortse ifrån. 

Jordbrukets förhållande till statsmakten har därigenom varit speciellt, det har funnits ett 

samförstånd parterna emellan. Staten å sin sida respekterade böndernas krav och bönderna 

gav sitt villkorliga stöd till statsmakten.83 Detta var en relativt stabil maktbalans som 

fungerade så länge ingen part överträdde gränsen.84 Staten eller kyrkan har sedan 1200-talet, 

då tiondet infördes, krävt en del av jordbrukets produktion.85  

 

                                                 
80 Henningsen (2006) s. 682 
81 Gustav Geijers Odalbonden, www.dikt.se 081203  Sökord: Odalbonden 
82 När LRF grundades röstades förslag som Bondeförbundet och Sveriges Bönder ner pga. att de ansågs 
förknippas med negativt klingande skällsord. Flygare (2003) s. 268 ff. 
83 Myrdal (1999) s. 210 ff., 346 Gadd (2000) s. 81 ff. 
84 Myrdal (1999) s. 147 ff., 338 ff., 347 
85 Myrdal (1999) s. 174 ff., 103  
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Maktspelet mellan staten och bönderna har fortgått allt sedan dess och 1900-talet är inget 

undantag. Den ständiga balansgången har resulterat i en brokig och skiftade jordbrukspolitik 

vars syfta har varit att lugna och tillgodose både upprörda konsumenter och arga bönder 

åsikter och krav. I samband med de två världskrigen i början av förra seklet lades till stor del 

grunden till det jordbrukspolitiska system som kom att gälla i Sverige fram till EU-

medlemskapet 1994. Det systemet byggde på subventioner, bidrag och produktionsstyrning 

till produktion och konsumtion inom jordbrukssfären för att uppnå rimliga priser för såväl 

konsumenter som producenter. 86 

 

Jordbruket har även formats av de rationaliseringar som sedan 1960-talet drivits i hög takt. 

Kraven på större ekonomisk lönsamhet i kombination med industrins rop efter arbetskraft 

ledde till avflyttning och färre råmande kor på ängarna då mindre jordbruksenheter tvingades 

lägga ner och sälja av.87 Allt fler bönder fick svårt att klara sig på sin verksamhet och 

tvingades söka arbete även utanför gården. Många ville dock inte lämna familjegården eller 

sälja av sina djur vilket resulterade i att antalet deltidsbönder steg. Klimatet för de flesta 

jordbruk har allt sedan efterkrigstiden varit ganska bistert och det har varit oroligt i 

bondeleden mer än en gång.88 Kring 1980-talets slut genomfördes omfattande 

krympningsinsatser för att minska såväl animalisk- som vegetabilisk produktion och matcha 

produktionen med efterfrågan.89  

 

1994 tog Sverige steget in i den Europeiska gemenskapen och den europeiska 

jordbrukspolitiken blev de svenska jordbrukarnas vardag. Livsmedelssubventionerna och 

statligt kontrollerad produktion återinfördes, om än i en något större sfär än tidigare. 

Bönderna själva var splittrade i EU-frågan beroende på var i landet de bodde, gårdsstorlek och 

vad de producerade.90 LRF var positivt inställda till EU-inträdet och menade att ett 

medlemskap skulle ge en större stabilitet och nya möjligheter för landets bönder. Jordbruket 

inom EU är idag till viss del skyddade från utländsk konkurrens samtidigt som arenan är 

större än den egna nationen. De inre tullarna är avskaffade men EU har samtidigt kvoter och 

införelseavgifter som reglerar tillgången av jordbruksprodukter på marknaden.  

 

                                                 
86 Morell (2002) s.159-186  
87 Flygare (2003) s.21 
88 Flygare (2003) s.241 
89 Flygare (2003) s.246 
90 Flygare (2003) s.255 
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I dagsläget oroar sig många inom den agrara näringen inför det faktum att den Europeiska 

unionen ständigt växer. De nya medlemmarnas jordbruk håller en betydligt mer ålderdomlig 

standard än de tidigare medlemmarna vilket resulterar i ökade kostnader för unionen. EU:s 

jordbrukspolitik står inför en reformering men medlemsländerna är långt ifrån överrens om 

hur en sådan förnyelse skall ske. 2003 togs trots det ett antal beslut i riktning mot ett mer 

marknadsanpassat jordbruk, som syftade till att stärka en friare världshandel. 2004 

implementerades de nya besluten i verksamheten. Den största förändringen för den enskilde 

bonden är att stödet till lantbruket ändrades från att tidigare ha varit kopplat till produktionen 

till att nu bindas till gården. Tanken är att stärka bondens ekonomiska plattform så att denne 

ges frihet och ökad valmöjlighet att producera det som efterfrågas av konsumenterna.91 2007 

kom den så kallade ”hälsokontrollen”, en översyn av hur det nya jordbrukspolitiska systemet i 

EU fungerade. Den visade att EU:s reformerade jordbrukspolitik i stora drag anses ”fungera 

relativt väl.”92 Under 2007 och första halvan av 2008 steg priserna på jordbruksprodukter 

mycket snabbt vilket ses som ett lyckat resultat av reformen. För Sveriges bönder var detta 

gynnsamma år och den samlade inkomsten för jordbruksektorn sköt i höjden.93 Den 

finansiella oron i världen efter sommaren visar sig dock även inom den agrara sektorn vilket 

inneburit stora prisras på både spannmål och animalieprodukter.94  

Producenten vs konsumenten 

De två poler vars olika krav ligger bakom det ständigt pågående dramat inom 

jordbrukspolitiken är konsumenten och producenten. De är varandras ytterligheter men ändå 

inte ovänner. Relationen mellan konsumenten och bonden skulle jag vilja beskriva med 

hatkärlek. De är beroende av varandras existens för sin överlevnad, men sätter sig själva i 

första rummet samtidigt som de inte saknar förståelse för den andre. En komplex relation med 

andra ord. Trots att de arbetar för att nå samma mål, överlevnad, är det svårt att göra båda 

parter nöjda. Bonden å sin sida arbetar för att kunna överleva på sin produktion och 

konsumenten på sitt håll som arbetar för att slippa lägga allt för stor del av sin inkomst på 

mat. Det finns otaliga exempel genom historien då denna relation har lett till strid och 

oroligheter – hungerkravallerna under första världskriget, bondetåget i Jönköping 1971 och 

Skärholmsfruarna år 1972 är några exempel.   

                                                 
91 Efter samtal med Anders Råsberg, Ombudsman på LRF, 081113 
92 Laurell (2008) s.12 
93 Laurell (2008) s.13 
94 www.svenskmjolk.se 090112 Sökord: Avräkningspriser 
www.ekokott.se 090120 Sökord: Avräkningspriser 
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Irene A Flygare och Maths Isacson liknar maktspelet inom jordbrukspolitiken vid ett klassiskt 

drama där bönder och politiker haft huvudrollerna med experter och konsumenter som viktiga 

medspelare.95 Hela efterkrigstidens jordbrukspolitik är resultatet av en balansgång mellan 

böndernas och konsumenternas krav och kännetecknas av tvära skiftningar. Problematiken i 

relationen konsument och producent har sin grund i förhållandet mellan utbud och efterfrågan, 

två marknadsfaktorer som styr hela världshandeln oavsett sfär. Förhållandet mellan utbud och 

efterfrågan är komplext och mycket invecklat men målet är att de ska vara i fas med varandra 

för god utveckling. Den marknadsekonomiska process som fortgått under 1900-talet har 

resulterat i en mer eller mindre ständigt stagnerande marknad.96 Producenterna erbjuder 

ständigt konsumenterna nya varor för att öka sin omsättning och därför har produktutbudet 

utvecklats extremt. Aldrig har det funnits så många valmöjligheter som för dagens 

konsument, ett faktum som ger konsumenten möjlighet att ställa krav på producenterna.97  

 

Även producenten roll och möjligheter har naturligtvis förändrats eftersom förutsättningarna 

för dagens bönder inte är samma som för dem som levde runt 1900-talets början. Den 

ekonomiska utvecklingen och systemet runt den har gjort att strukturen mellan dagens 

lantbrukare och staten är mer invecklad än förut. Samtidigt är vi på väg mot ett mer 

marknadsanpassat jordbruk där efterfrågan styr produktionen på ett helt annat sätt än tidigare 

vilket innebär nya utmaningar för producenterna.98 

 

Avståndet mellan konsument och producent är större idag än vid sekelskiftets början. Det 

beror till stor del på att råvaruhandeln har ändrat karaktär. Konsumtionen av halvfabrikat har 

blivit allt vanligare vilket innebär att antalet mellanhänder har ökat. Råvaran köps ofta upp 

centralt för att sedan distribueras vidare till förädling vilket innebär att det är svårt att spåra 

dess ursprung. Processen medför att råvaran sprids i större geografiska områden än tidigare då 

mellanhänderna var färre.99 Två av tre bönder vill dock enligt en Sifo-undersökning att deras 

produktion ska säljas regionalt i större utsträckning.100  

                                                 
95 Flygare (2003) s.227 
96 Hughes (2005) s.299 
97 http://www.li.se 081207 Vd har ordet. Agneta Dreber, VD, Livsmedelföretagarna 
98 Laurell (2008) s.14 
99 Laurell (2008) s.16 ff. 
100 Laurell (2008) s.19 
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Bonden som mångsysslare 

Rationaliseringarnas tvära kast och anpassningen till världsmarknaden har resulterat i en ny 

version av bonden - mångsysslaren. Den ändrade strukturen och effektiviseringen av 

jordbruket har både skapat nya krav och förutsättningar för brukarna av jorden. De allt 

hårdare ekonomiska villkoren har tvingat jordbrukarna att se sig om efter nya inkomstkällor 

vilket har medfört att många av dagens bönder har en binäring som komplement till det 

traditionella jordbruket. Det handlar om allt från energiproduktion till upplevelseturism. 

 

Störst ekonomisk betydelse har entreprenadverksamheten som exempelvis snöröjning, 

anläggningsarbeten och Farmartjänst101. Enligt Gröna Framtider omsattes 11,4 miljarder i 

alternativa verksamheter 2007 vilket motsvarar 27 % av jordbrukets totala företagsinkomst.102  

Människan och naturen  

”Människan är beroende av sin omgivning. Denna insikt är urgammal.” så inleder Sverker 

Sörlin sin bok Naturkontraktet.103 Den moderna människan synes ha en komplicerad relation 

till naturen, aldrig förr har våra handlingar bildat ett så påtagligt hot mot naturen som idag. 

Det talas om kris, smältande glaciärer, stigande havsnivå och ökade temperaturer.104 Strävan 

att förbättra vår miljö och rädda vår planet präglar vår vardag, men vad har vi för förhållande 

till själva naturen, landskapet och skogen som vi gör allt det där arbetet för?  

 

Vår syn på och förhållande till naturen har förändrats de senaste tvåhundra åren. Tidigare var 

naturen en arena, en tyst tjänarinna vars resurser utnyttjades och vårdades för överlevnad.105 

Hennes existens togs för självklar. Industrialismen ändrade synen på naturen, som Sörlin 

skriver; 
Under 1700-talets upplysning etablerades en motsättning mellan 
vetenskapens rationalistiska världsbild och den organiska naturen. 
Motsättningen fördjupas när sedan vetenskapen och tekniken ingår en 
allians i det industrialiserade samhället. Vetenskap och teknik för ett krig 
mot naturen, människorna har föga att invända mot detta eftersom resultatet 
är ökad tillfredsställelse av deras önskningar.106 

 

                                                 
101 Farmartjänst består av landsbygdsföretag som med hjälp av sin arbetskraft, sina maskiner och verktyg 
gemensamt samordnar och erbjuder tjänster till olika kundgrupper i omgivningen.  www.farmartjanst.se 090120 
102 Laurell (2008) s.101 ff. 
103 Sörlin, Sverker (1991) Naturkontraktet: om naturumgängets idéhistoria, Carlsson, Stockholm 
104 Laurell (2008) s.28 
105 Sörlin (1991) s.18 ff. 
106 Sörlin (1991) s.34 
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Denna syn tycks leva kvar fram tills 1970-talets slut då miljökrisens första tecken blev synliga 

och framtvingade nya kunskaper.107 Även om det under 1900-talet cirkulerar en hel del 

naturromantiska diskurser och tankar i flera omgångar som fokuserar på människan och inte 

på naturen.  

 

Vi tycks trots allt i denna lite dubbelsidiga historia behöva naturen i den meningen att vi 

behöver vistas där. Titti Olsson skriver i sin bok Människans natur; Naturkontakt är känsla 

som når direkt till vårt inre.108 Hon menar att naturen följer oss genom livet och erbjuder 

trygghet, utveckling och lugn. Olsson tar upp den amerikanske psykologen Harold Searles idé 

om att vår relation med naturen är avgörande för att klara livet. Han menar att de tidiga 

relationer vi utvecklar med döda ting, såsom stenar, lägger grunden för de relationer vi senare 

skaffar med levande varelser, träd, djur och människor. Kommunikationen är, enligt Searles, 

lättare att nå med stenar, växter och djur än med människor och därför söker vi oss åter till 

naturen under svåra perioder av vårt liv.109 

 

Landskap är allt du ser omkring dig. Åker, betesmark och skog utgör basen i landskapet och 

därtill plockas städer, byar och vägar. Alla dessa element är del i en process i ständig 

förändring, en förändring där människan och hennes verksamhet är den skapande faktorn. 

Brukandet av vår jord påverkar hur vårt landskap ser ut. Inlandsisen, väder och vind 

tillsammans med mångtusenårigt jordbruk är de faktorer som har satt djupast spår i vår 

omgivning. Jordbruket skapar ett landskap där den kulturella, sociala och biologiska 

utvecklingen är väl synliga.110 

 

"Landskap är handfast omvandlad natur samtidigt som det är något vi skapar i våra sinnen" 

skriver Flygare och Isacson.111 Det landskap vi har skapat i våra sinnen stämmer inte alltid 

överrens med verkligheten och olika människors uppfattning skiljer sig starkt åt. Vi ser helt 

enkelt olika på samma sak.112 Vad som är vacker ligger i betraktarens ögon. 

                                                 
107 Sörlin (1991) s.247 ff. 
108 T. Olsson (1998) Människans natur: det grönas betydelse för vårt välbefinnande, Byggforskningsrådet, 
Stockholm, s.171-176, s. 87  
109 Olsson (1998) s.97 
110 Flygare (2003) s.318 
111 Flygare (2003) s.320 
112 J. Wallin red. (1986) Lantbruket i landskapet LT:s förlag, Helsingborg  s.17 ff. 
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Livsmedlen och råvarorna 

Livsmedelssituationen i Sverige har förändrats radikalt under det senaste århundradet, utifrån 

många aspekter. I början av 1900-talet täckte den inhemska livsmedelsproduktionen till stor 

del landets behov, idag importeras stora delar av de livsmedel vi konsumerar. Sverige är inte 

unikt på något sätt. Gunnar Jervas beskriver i sin bok 2000-talets stora utmaningar det 

svenska utlandsberoendet som växande och menar samtidigt att världsmarknadens framväxt 

medfört ett globalt beroende.113 Världsmarknaden har under senare år växt sig allt större och 

den fortsätter att expandera. Det finns flera olika orsaker bakom den utvecklingen, billiga 

transporter, ökad konsumtion, förflyttningar av produktion för ökad lönsamhet m.fl. Det har 

alltså skett en förskjutning från det regionala till det globala.114  

 

Fortfarande produceras stora delar av våra livsmedelsråvaror inom landets gränser och även 

om importen ökar står Sveriges bönder idag för merparten av produktionen. De livsmedel som 

utgör större delen av den ökade livsmedelsimporten är därmed de förädlade livsmedlen. Det 

innebär alltså att de livsmedel som produceras och säljs i ”ren form” fortfarande produceras i 

Sverige medan varor som kräver bearbetning i allt större utsträckning importeras.115 

Konsumtionen av den gruppen varor har dessutom ökat, vi köper allt mer halvfabrikat.116 

 

Svensk dagligvaruhandel var åren runt millennieskiftet oerhört prisfokuserad. Orsaken bakom 

detta tros vara lågpriskedjor som Lidl och Nettos intåg i Sverige. De redan etablerade 

kedjorna mötte den ökade konkurrensen genom att pressa sina priser, därför har 

livsmedelspriserna varit oförändrade eller till och med sjunkit det senaste decenniet. 2007 

skedde dock en förändring och priserna började stiga som resultatet av en ökande global 

efterfrågan. För att hålla nere inköpskostnaderna har flertalet matkedjor centraliserat sina 

inköp. Genom att upphandla större kvantiteter centralt har de bättre möjlighet att förhandla 

om priset. Den enskilde bonden får alltså inte nödvändigtvis del av de höjda 

livsmedelspriserna utan vinsten går till mellanhänderna. Avräkningspriserna, det pris som 

betalas till bonden, följde under 2007 och våren 2008 de uppåtgående livsmedelspriserna för 

att sedan vända neråt med konjunkturförändringen under hösten.117  

                                                 
113 Alvstam & Jervas (1997) s.13 ff. 
114 Alvstam & Jervas (1997) s.13 ff.  
115 Laurell (2008) s.48 ff. 
116 Alvstam & Jervas (1997) s.13ff 
117 www.milko.se 081210 Sökord: Avräkningspriser 
www.maelkeproducenter.se 081210 Sökord Avräkningspriser 
www.sjv.se 081210 Sökord: Avräkningspriser, priser_200810.xls 
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Hur ser då framtiden ut? Stigande transportkostnader och ökad miljömedvetenhet kommer 

troligtvis att påverka livsmedelsmarknaden. Frågan är bara hur. Nya trender syns redan, 

försäljningen av ekologiska produkter och varor med mervärde har ökat, priset tycks inte 

längre vara det avgörande när svensken handlar mat.118 Handlarna plockar upp detta genom 

nischade så kallade Egna Märkesvaror, EMV, alltså EMV-varor som är ekologiska, 

rättvisemäkta osv. Exempel på sådana varor är ICA:s I love eco och Coops Änglamark.119 

Frågan är om konjunkturförändringen påverkar dessa trender eller om de är härför att stanna.  

 

Jordbruket och klimatet 

Jordbrukets inverkan på klimatet har diskuterat sedan Tyst vår tog upp förgiftningen av 

livsmiljön 1961.120 Stora insatser har gjorts löpande över tid för att minska jordbrukets 

påverkan på miljön och regelverket för markanvändning, gödselläckage osv. är omfattande.121 

2007 var det korna och växthuseffekten som hamnade i rampljuset. En studie från FAO122 

”Livestock´s long shadow”123 visade att 18 % av de totala koldioxidutsläppen i världen 

kommer från köttproduktion. Media valde att fokusera på den metangas som idisslande djurs 

magar producerar och kofisar blev orsaken till växthuseffekten.124  

 

Jordbruket i Sverige ligger bakom lite mer än en tiondel av landets totala utsläpp av 

växthusgaser, korna står cirka en tredjedel av den tiondelen, ca 4 % av de totala utsläppen. 

Detta gör jordbrukssektorn till den fjärde största orsaken bakom växthuseffekten vilket kan 

verka mycket men stora förändringar har skett. Under en femtonårsperiod (1990-2006) har 

jordbrukets utsläpp av växthusgas minskat med nästan tio procent och miljöarbetet inom det 

svenska jordbruket pågår mer intensivt än någonsin och ger goda resultat.125 En nyttig aspekt 

av jordbruket ur klimatsynpunkt är att skog och grödor binder koldioxid.126 Energi i olika 

former krävs till lantbruket för uppvärmning av växthus, bränsle till de maskiner som brukar 

jorden, produktion av konstgödsel osv. Denna energi är till stor del orsaken till jordbrukets 

                                                 
118 Alvstam & Jervas (1997) s.15, Laurell (2008) s.16 ff. 
119 Laurell (2008) s.16 ff. 
120 Carson (1963) 
121 www.sjv.se 081210 Sökord: blankett 
122  Food and Agriculture Organization of the United Nations 
123 www.fao.se 090120 Sökord: Livestock´s long shadow 
124 www.sr.se 090120 Sökord: Kofisar 
www.lansstyrelsen.se/jonkoping 090120 ”Kossorna, klimatet och miljön” 
125 Laurell (2008) s.28 
126 Laurell (2008) s.30 

  

http://www.sjv.se/
http://www.fao.se/
http://www.sr.se/
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höga utsläpp av växthusgaser. Klimatet hos oss här i Norden är inte alltid så varmt och därför 

krävs det växthus med uppvärmning för att kunna producera vissa grödor året om. Mest 

energikrävande är uppvärmning av växthus och de står för den största påverkan på 

klimatet.127 

 

betydligt mindre näring ut i naturen än för tio år sedan, även om frågan i sig inte är löst.129     

                

 

För att bruka jorden krävs vatten till de grödor som odlas. Jordens vattenresurser är 

begränsade och på sina ställen runt om i världen har överutnyttjande av vattenresurserna 

genom bl.a. konstbevattning till jordbruket bidragit till stora problem med uttorkning, 

försaltning mm.128 I Sverige är tillgången på vatten ett relativt litet problem, här handlar 

problemen mer om vattenkvalité. Sedan åttiotiotalet talas det om övergödning i de svenska 

vattendragen, algblomning och förhöjda pH-värden orsakade bl.a. av fosfor- och 

kväveläckage från lantbruket är ett av de största problemen. Medvetenheten om problemet 

tillsammans med aktivt arbete med att minska utsläppen har gett resultat och idag läcker

En av orsakerna till världens tillstånd  

Historikern J. Donald Hughes menar i sin bok Världens miljöhistoria att den växande 

marknadsekonomin är en av de faktorer som bidrar mest till den antropogena 

miljöförstöringen. Han anser att detta främst beror på att handeln ständigt stimulerar den 

ekonomiska tillväxten, vilket skapar det faktum att efterfrågan mer eller mindre alltid 

tillgodose. ”Efterfrågan i en viss del av världen kan tillfredställas genom att människor i en 

annan avlägsen del av världen agerar på ett sätt som påverkar miljön.”130 Han menar att 

avståndet mellan konsumenterna och resursernas källor utgör hinder för ekologisk 

medvetenhet eftersom insikten om förhållandet mellan de båda parternas omintetgörs. ”När 

människor var beroende av vad de lokala ekosystemen kunde tillhandahålla märkte de om 

miljön skadades, och blev angelägna om att hejda en sådan utveckling”131 Orsak och verkan 

helt enkelt. Jag som konsument saknar insikt av mitt handlande och kan därför inte motverka 

det. Produktion separerad från konsumtion ser vederbörande med andra ord som problematisk 

                                 

od, water for life: a comprehensive assessment of water management in 
ndon s.9 ff  

127 Laurell (2008) s.33 
128 D. Molden, red. (2007) Water for fo
agriculture, Earthscan, Lo
129 Laurell (2008) s.36 ff. 
130 Hughes (2005) s.299 
131 Hughes (2005) s.299 
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och orsaken bakom stora delar av våra miljöproblem. Hughes ger även konsumenten en viktig 

en 

änniskor verkar ha börjat förstå vikten av en sådan eftersom allt fler blir 
133

Minskad energikonsumtion är bara till viss del en lösning 

r oss, det krävs andra insatser också.134 EU strävar efter att minska utsläppen av växthusgas 

finns flera alternativ till energiproduktion i liten skala, 

                                                

roll, dennes insikt om sitt handlande påverkar miljön.132  

De gröna näringarna som energiproducent 

Miljöproblemen på vårt klot står i fokus och den absolut största boven i dramat är utsläppen 

från vår energiproduktion. Allt fler rapporter och forskning visar att det måste ske 

förändring och vi m

medvetna om vår miljö.  Den ökande miljömedvetenheten innebär nytänkande och ökad 

efterfrågan på förnybar energi, ett område där de gröna näringarna har mycket att erbjuda.  

 

Sverige präglas av hög energianvändning. Orsaken till detta är bl.a. skiftande klimat och 

industri med hög energiintensitet. 

fö

med 30 % fram till år 2020, vilket innebär press på EU:s medlemsländer att satsa på 

miljövänliga energikällor.135  

 

Det är framförallt en sak som står i fokus i den nya energiproduktionen - klimatpåverkan. 

Energiproduktionen skall påverka klimatet så lite som möjligt vilket innebär krav på att den är 

förnyelsebar och dessutom inte ger ifrån sig några utsläpp.136 SVT-programmet 2020 

spekulerar tillsammans med experter om framtidens energiproduktion. 2020 menar att 

framtidens lösning är många små energiproducenter istället för som i dagens Sverige, ett fåtal 

stora.137 Inom det området har de gröna näringarna mycket att bidra med. LRF, SAL och SLU 

menar i sin avstämning Gröna framtider 2008 att bioenergin från jord- och skogsbruket har en 

nyckelroll i denna process. Det 

exempelvis gårdsbaserad vindkraft, småskalig vattenkraft, odling av bioråvara, 

biogasproduktion och solenergianläggningar.  

 

 
132 Hughes (2005) s.299 ff. 

133 www.naturvardsverket.se 081210 Sökord: Vem är och hur agerar konsumenten? 
134 Alvstam & Jervas (1997) s.17 ff. 
135 www.regeringen.se 081210 Sökord:2020 
136 www.edu.fi 080120 Sökord: Förnyelsebar energi 
137 2020 – Program 1 om Energi som sändes 081110 www.svt.se  
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Som jag skrev tidigare binder skog och gröda koldioxid, vilket gör dem till bra energikällor. 

Koldioxiden frigörs när bioråvaran138 används i energiproduktionen men nettotillskottet till 

atmosfären är noll. Denna process är dock en balansgång. Det krävs att uttaget och tillväxten 

v skog och grödor är i samklang för önskad effekt. Är tillväxten i skogen högre än uttaget 

bidrar skogen till sänkning av koldioxidhalterna.139 De senaste årens kraftiga prisstegring på 

effekterna har ökat efterfrågan på koldioxidneutral energi. 

vsaknaden av regler och den fria strukturen i den kvalitativa forskningen gör att metoderna 

Jag har valt den kvalitativa intervjun med fenomenologiskt perspektiv som metod eftersom 

a hur individens åsikter och handlande kring produkter och 

ommunikation utgör en av grunderna för vår verklighet, vår livsvärld, enligt Berger och 

och metod är ett tydligt tecken på att den kvalitativa forskningen vunnit mark i 

                                                

a

oljeprodukter och fokus på klimat

Den ökade efterfrågan har resulterat i högre priser för miljövänlig energi.140    

 

5 Metod och material 
A

och arbetssätten varierar kraftigt. Här nedan ämnar jag förklara hur jag har arbetat med, 

strukturerat och genomfört den här studien. Jag kommer att presentera mitt tillvägagångssätt, 

urval av informanter och genomförande. 

 

jag är intresserad av att studer

effekter från det svenska jordbruket ser ut, samtidigt som vill jag undersöka individens egen 

uppfattning om huruvida dennes handlande och roll har konsekvenser.  

Samtalet som forskning 

K

Luckmann. Samtalet är en grundläggande form av kommunikation,141 ”en form för mänskligt 

samspel” som psykologi professorn Steinar Kvale skriver. Han menar att forskningsintervjun 

därför är viktig och fyller en funktion utifrån den aspekten.142 

 

Kvale är inte ensam i sin uppfattning om att den kvalitativa forskningen har en viktig plats att 

fylla i vår värld. Marianne Winther Jörgensen och Louise Philips rad ”Diskursbegreppet är på 

modet, och har varit det under åtminstone de senaste tio åren”143 i Diskursanalys som teori 

 
138 Bioråvara är samlingsnamnet för produkter från energiskog och skog som används i energiproduktion.  
139 Laurell (2008) s.30 
140 Laurell (2008) s.130 
141 Berger och Luckmann (1998) s. 177 ff. 
142 Kvale (1997) s.13 
143 M. Winther Jörgensen & L. Philips (2000) Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, Lund s.7 
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vetenskapsvärlden under de senaste årtionden. Diskursanalysen fokuserar på de sociala 

processer som skapar vår commonsense-värld och arbetar tvärvetenskapligt. Som Winther-

Jörgensen och Philips själva säger: ”diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen 

(eller ett utsnitt av världen),”144 en mening som i sig presenterar deras syn på den sociala 

världens uppbyggnad. Professor Jan Trots, vars metodbok Kvalitativa intervjuer145 jag 

använder mig av senare, är även han av åsikten att den kvalitativa forskningen är av värde. ”I 

ånga läroböcker i metod framstår kvalitativa studier som lämpade enbart som förstudier till 

 som går att mäta och räkna anses bättre eftersom det är kontrollerbart.147 

teinar Kvale tycker att kvalitativa och kvantitativa metoder skall ses som verktyg, viktiga 

ar, synen på vetenskapen som absolut; ”Vetenskaplig data måste kunna 

rövas och reproduceras intersubjektivt”149, menar kritikerna. Med andra ord upprepade 

vitetens 

atur snarare än det faktiska förhållandet. Problematiken blir således enligt Kvale att 

                                                

m

’riktiga’, dvs. kvantitativa. Den sortens uppfattning är vanlig och är icke desto mindre 

fullständigt galen”146, skriver han.  

 

 I vetenskapen är dock den kvalitativa intervjuns plats inte självklar. De sedan länge 

återkommande kraven inom modern samhällsvetenskap är att vetenskap är kvantitativ, mätbar 

helt enkelt. Jan Trots menar att den kvalitativa intervjun ofta ifrågasätts för att den anses för 

spekulativ, det

S

sådana, som var för sig och tillsammans utgör en helhet i arbetet med att försöka förstå vår 

verklighet.148  

 

Den kritik som framförallt riktats mot den kvalitativa forskningen har att göra med påstådd 

avsaknad av objektivitet, en åsikt som troligen har sin grund i naturvetenskapen och som 

Trots och Kvale men

p

observationer, tester eller försök av samma fenomen av skilda forskare bör ge samma eller 

liknande resultat.150  

 

Kvale ifrågasätter dock kritiken om den kvalitativa intervjuns avsaknad av objektivitet. Han 

menar att objektivitet framförallt diskuteras i sammanhang av polaritet; objektiv/subjektiv, 

offentlig/privat, intersubjektiv/privat osv., vilket han anser speglar synen på objekti

n

 
144 Winther Jörgensen & Philips (2000) s.7 
145 Trots, Jan (2005) Kvalitativa intervjuer, 3:e uppl. Studentlitteratur, Lund 
146 Trots (2005) s.13 
147 Trots (2005) s.8 
148 Kvale (1997) s.69 
149 Kvale (1997) s.65 
150 Kvale (1997) s.65 ff. 
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definiering av ”objektivitet” skiljer sig åt, med andra ord är subjektiv, och därför kan den 

kvalitativa intervjun inte objektivt karaktäriseras som varken objektiv eller subjektiv.  

 

Genom att ansluta mig till den fenomenologiska världsbilden frånser jag kritiken mot den 

valitativa forskningen problematik och menar tillsammans med Kvale, Winther-Jörgensen, 

dens subjektiva 

gler och standardtekniker är en styrka som 

ingar intervjuaren till reflektion över sina metodval, vilket Kvale anser vara av stor vikt. En 

tervjumetoder inte har. Det handlar framförallt om 

öjligheten att upptäcka objektiv fakta hos individen som sedan kan kvantifieras och 

ll en objektiv, yttre verklig värld eller andra subjektiva 
155

det dolda inneboende som är belöningen för slitet. Jag skulle vilja säga att 

itt arbete karaktäriseras av det sistnämnda synsättet. Jag vill bringa de intervjuades åsikter i 

k

Philips och Trots m.fl. inom den samhällsvetenskapliga forskarkåren att indivi
151livsvärld är en viktig del i förståelsen av vår gemensamt skapade värld.   

 

Den kvalitativa forskningens förståelseform och möjligheter 

Den kvalitativa forskningsintervjun strävar som sagt efter att förstå den enskilda individens 

subjektiva livsvärld och hennes relation till den.152 Syftet med den kvalitativa 

forskningsintervjun är att ”försöka förstå de centrala teman som den intervjuade upplever och 

förhåller sig till,”153 skriver Steinar Kvale. Han menar att styrkan med den kvalitativa 

intervjun är dess öppenhet. Avsaknaden av re

tv

engagerad och förberedd intervjuare ger bättre utfall och intervjuarens egen kunskap, insikt 

och intuition utvecklas i en positiv riktning.154  

 

Den fria strukturen i den kvalitativa intervjun skapar förutsättningar och ger möjligheter som 

standardiserade och mer regelstyrda in

m

jämföras och ställas i relation ti

världars inre autentiska erfarenheter.   

 

Intervjuaren och intervjun 

Kvale urskiljer två typer av intervjuare där avsikten med intervjun är avgörande. Han talar om 

resenären och malmletaren. I resenärens fall är det resan som är målet och i malmletarens är 

det upptäckten av 

m

                                                 
151 Kvale (1997), Winther Jörgensen & Philips (2000), Trots (2005) 
152 Kvale (1997) s.34 ff. 
153 Kvale (1997) s.34 ff. 
154 Kvale (1997) s.81 ff. 
155 Kvale (1997) s.11 
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dagen för att synliggöra deras möjligheter. Min utgångspunkt är således att hitta 

malmblocken.156  

 

Jag tycker som Steinar Kvale att öppenheten är en av den kvalitativa intervjuundersökningens 

styrka och har därför låtit de intervjuades uttalanden styra frågeordningen. Det finns 

naturligtvis de som ifrågasätter det förfarandet men jag menar i likhet med Jan Trots att den 

gångar lättast tydliggörs så och därmed blir lättare för mig att koppla 

tionen te sig något kaotisk. Det finns 

ock hjälp att få - intervjuguiden. En intervjuguide har som syfte att vara till hjälp för 

en intervjuguide. Han skriver först och främst att innan arbetet med 

uidens konstruerande börjar är det mycket viktigt, mer eller mindre självklart, att den som 

enar att man hellre ska ta med för lite än för mycket.160 Stora frågeområden 

                                                

intervjuades tanke

samman.157 

Intervjuguide 

Eftersom mina kvalitativa intervjuer inte har några frågeformulär med i förväg formulerade 

frågor som skall besvaras kan den tänkta intervjusitua

d

intervjuaren under själva intervjun. Den guidar intervjuaren genom intervjun för att 

säkerställa att samtliga frågeområden kommer med.158  

 

Jan Trots påpekar att intervjuguiden skall finnas i ryggmärgen.159 Han forskar inom 

sociologin samt socialpsykologi och har själv arbetat och genomfört en rad kvalitativa 

intervjuundersökningar. I sin bok Kvalitativa intervjuer gör han en ingående genomgång av 

arbetet med att utforma 

g

skall genomföra undersökningen är väl insatt i det ämnesområde som skall behandlas samt 

undersökningens syfte.  

 

Intervjuguiden kan se olika ut från person till person, det viktiga är att intervjuguiden passar 

den som skall använda den. Vi är olika och därför bör också våra intervjuguider vara olika. 

Trots varnar för något som kallas horror vacui, vilket är en tendens som framförallt tillskrivs 

ovana intervjuare. Horror vacui innebär att intervjuaren vill få med allt och gör en allt för 

detaljerad intervjuguide, vilket resulterar i enorma mängder material. Han pekar på sina egna 

erfarenheter och m

 

.51 ff. 

, Kvale (1997) s.81 
f. 

156 Kvale (1997) s.11 
157 Trots, Jan (2005) s
158 Trots, Jan (2005)  
159 Trots, Jan (2005) s.50
160 Trots (2005) s.50 f
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och förhållandevis få är således det vinnande konceptet. Jan Trots påpekar även att det efter 

upp de ämnen och frågeområden som är föremål för undersökningen. 

uiden för den typ av diskuterande halvstrukturerade intervju som jag använder mig av bör 

spänningar som kan föreligga. Sedan följer ett antal öppnare 

associationsfrågor rörande det svenska lantbruket där informanten får tala mer fritt om ämnet. 

 delas frågorna in i olika teman - livsmedel och mat, energi och natur. Intervjuguiden 

öna näringen eller lever tillsammans med någon som är eller har varit 

et. Därefter är mina informanter valda med strävan efter att fånga en så bred informantgrupp 

 

oner i åldrar mellan 24 och 82 år. Deras härkomst och 

-post och blev därigenom informerade om 

ndersökningens karaktär och innehåll. Senare kontaktades samtliga informanter via telefon 
                                                

den första genomförda intervjun kan vara bra att se över intervjuguiden, och om så krävs 

korrigera den.161 

 

En intervjuguide tar 

G

innehålla en översikt över de ämnen som skall täckas samt förslag på frågor, ibland även 

ordningsföljden.162   

 

Inom fenomenologin är det den enskilde individens upplevelse som står i centrum, det finns 

således inget rätt och fel eller mer eller mindre lämpligt svar.163 Därför försökte jag tänka fritt 

och utgick från min egen kunskap när jag utformade min guide. Själva intervjuguiden utgår 

från konsumenten, syftet med det är att få informanterna införstådda med att det är deras 

upplevelser och handlande som står i centrum. Intervjuerna inleds med lite bakgrundsfrågor 

för att lätta på eventuella 

Därefter

finns i sin helhet i bilaga 1. 

Urval 

Jag styrdes av ett kriterium i mitt urval, nämligen att mina informanter själva inte var eller 

varit aktiva inom den gr

d

som möjligt. Jag har i största möjliga mån arbetat med att få spridning i ålder och bakgrund 

hos mina informanter.  

Informantgruppen består av fem pers

boendeort varierar, så även deras utbildning och sysselsättning.  

Intervjuernas genomförande 

Informanterna kontaktades först via telefon eller e

u
 

161 Trots (2005) s.51 
162 Kvale (1997) s.121 
163 Kvale (1997) s.54 ff. 
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för att bestämma tid för intervjun och få mer ingående information om undersökningens 

genomförande och hur den kommer att användas. 

 

Metoden valdes för att få fram varje enskild persons egna erfarenheter och uppfattningar. 

Informanterna blev intervjuade i någon form av konferensrum på en neutral plats och 

tervjuerna genomfördes under december månad 2008. Intervjuernas längd varierade mellan 

n. För att informanterna skulle komma in i intervjun och 

te känna sig helt oförberedda började jag varje intervjutillfälle med att diskutera mitt 

ns syfte, spridning, 

eventuella risker med deltagandet i studien, intervjuförfarande samt bearbetning. Syftet är att 

l säga att de skall vara medvetna om att deras 

eter och skillnader samt upptäcka eventuella mönster eller 

ammanhang i informanternas uttalanden. Jag genomförde en meningskoncentrering av 

                                                

in

16-69 minuter och spelades in, det inspelade materialet transkriberades och analyserades 

därefter. 

 

Själva intervjuerna inleddes med en kort presentation av mig själv, min studie och de etiska 

riktlinjer som föreligger för intervju

in

forskningsområde kort tillsammans med informanten. Jag förklarade även att det är deras 

egen upplevelse som är det viktiga. 

 

Jag utgick ifrån Steinar Kvales etiska riktlinjer i mitt arbete. Den viktigaste aspekten av de 

etiska riktlinjerna är att informanternas skall medvetandegöras om studie

få informanternas samtycke till intervjun, det vil

medverkan sker på frivillig basis och hur deras svar kommer användas.164 

Bearbetning och analys av intervjuer 

Den fenomenologiska undersökningens intresse ligger i att undersöka och identifiera 

innebörder av de intervjuades uttalande. Redan under själva intervjuernas genomförande 

började jag göra en analys av det informanterna sa, som Jan Trots påpekar: ”En stor del av 

bearbetningen av ens material sker vanligen utan att man själv märker att man ägnar tid åt 

det”.165 Den aktiva bearbetningen av intervjuerna inleddes med att jag skrev ut alla intervjuer 

ordagrant. När samtliga intervjuer var transkriberade började jag arbetet med att aktivt tolka 

och bearbeta dem. Först läste jag igenom dem rakt igenom och sedan mer systematiskt och 

konkret för att uppmärksamma likh

s

 
164 Kvale (1997) s.106 ff. 
165 Kvale (1997) s.171  
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respektive intervju som jag sedan använde som stöd vid meningstolkningen och 

presentationen av undersökningen. 

 

I analysen av mitt material använder jag mig av en kombination av meningstolkning och 

meningskoncentrering. Meningstolkning innebär att man tränger djupare i 

forskningsmaterialet och försöker se bortom de direkta innebörderna. Forskaren har kunskap 

om studiens perspektiv och tolkar intervjuerna utifrån detta. Meningen är att utveckla och 

synliggöra strukturer, relationer och sammanhang som inte omedelbart framträder.166 Jag 

menar i likhet med Jan Trots att nyfikenhet och kreativitet är de viktigaste verktygen inom 

kvalitativ forskning och har genom dessa två försökt sätta mig in i mina informanters 

nkebanor och komma åt det som ligger bakom de direkta uttalandena.167 Trots påpekar i 

vänds för att presentera mina informanter. 

tsagorna i sin helhet kommer inte att presenteras men utgör grunden för presentationerna av 

                                                

ta

likhet med Berger och Luckmann vikten av försiktighet i detta arbete så att materialet inte 

övertolkas.168 

 

Meningskoncentrering går ut på att kort och koncist formulera intervjupersonernas uttalande i 

syfte att få fram den väsentliga innebörden av det de uttrycker.169 Jag utgår från en modell 

presenterad av Steinar Kvale, vilken består av fem steg. Först läser forskaren igenom hela 

intervjuerna för att få en uppfattning om helheten. Sedan fastställs ett antal meningsenheter, 

meningen i informanternas uttalanden sållas fram och förtydligas och efter det formuleras ett 

antal teman som dominerar meningsenheterna, alltså diskurser som intervjupersonerna 

återkommer till. Dessa teman betraktar jag som ursprunget till deras handlande. Steg fyra 

består sedan i att ställa frågor till meningsenheterna med utgångspunkt i studiens specifika 

syfte, för att sedan knyta ihop intervjuernas centrala teman med en ”deskriptiv utsaga” som 

synliggjorts genom frågorna till meningsenheterna.170 Jag tolkar alltså intervjuerna och 

skriver ihop dem till en helhet som sedan an

U

mina informanter i resultatredovisningen. De kommer dessutom att fungera som stöd för mig i 

arbetet med att tolka informanternas uttalanden. 

 

 
166 Kvale (1997) s.174, 182 ff. 
167 Trots (2005) s.126 
168 Trots (2005) s.130 
169 Kvale (1997) s.174 ff.  
170 Kvale (1997) s.177 
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Uppfattningar har dessutom dekontextualiseras, lyfts ut ur och frikopplas från sitt 

sammanhang, för att lättare kunna systematisera och göra jämförelser mellan de självständiga 

uppfattningar som människorna har. När man dekontextualiserar uppfattningarna blir det 

öjligt att ta de resultat man får fram och jämföra med andra resultat från andra empiriska 

källor. Resultaten blir därmed användbara i andra sammanhang.  Jag använder mig främst av 

sammanhang mellan mina informanters olika uttalanden 

t synen på sig själv som konsument. 

För att tydliggöra vad som är informanternas uttalanden är samtliga citat lyfta ur den löpande 

 finns den ställda frågan med för att synliggöra sammanhanget. 

formant A (August)  

August är fem n jobbar som 

operatör på ett större företag. August uppger själv att han inte har någon kontakt med det 

venska lantbruket idag men hade som ung vänner på landet som han hälsade på ibland. 

som hade djur o… o bodde en bit utanför Lule så jag träffa kossor o så… 
*skratt* 

 

ugust är ingen aktiv konsument och även om han är med och handlar är det frun som tar 

Det är inte ofta jag handlar, det är frun som handlar, jag kör *skratt*. Jag 
drar vagnen och frun plockar i den 

 
 

m

dekontextualisering i syfte att visa 

och teoretiska perspektiv.  

 

6 Resultatredovisning 
I detta avsnitt redovisar jag den empiri som inhämtats genom de intervjuer jag genomfört. 

Först följer en presentation av de fem informanterna, där respektive informants värderingar 

med grund i den genomförda meningstolkningen framförs. Därefter redovisas informanternas 

gemensamma åsikter om de olika ämnesområdena i samma temaföljd som i intervjuguiden - 

Synen på det svenska lantbruket, mat, energi, natur sam

texten. I de fall där det krävs

Uttalandena av informanten är då markerade med begynnelsebokstaven i det fingerade 

namnet exempelvis A och S står för intervjuaren, Sara. 

In

barnsfar och bor i radhus i en mellanstor stad i Götaland. Ha

s

  
Ja det är väl inte mycket. Då vi… då jag var ung hade vi ett par kompisar 

A

beslut rörande livsmedelsinköpen. När han handlar är det pris och smak som avgör: 
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Jag upplever A d. Han påvisar vid flera tillfällen 

under intervjun att han är medveten men inte handlar som han tänker att han borde. 

A: Visst är jag lite slarvig i den delen att vara ordentlig med 

 
 

 
August gillar n  med: 

 

t ta båt och fara ut. 
S: Men det är framförallt skärgården du vistas när du är i naturen? 

nja visst kan vi gå ut i skogen här också, men det… 
 men det är inte så ofta. 

S: Hur värdesätter du naturen skulle du säga? 

ella är uppvuxen på landet men bor numera tillsammans med sin sambo i hyresrätt i en 

större stad i lanering i en 

organisation k av ekosystem 

och miljö. Jor cket kring de 

processer geno  våra livsmedel framställs. 

 

. 

 det kommer mer och mer kravodalt men det känns 
som de flesta ändå inte har råd och… råd att satsa på mer miljövänliga 

tor och tyckte: - Men gud vad billigt!  
Men sedan när jag kollade på varifrån de kom så kom de från Kenya och det 
är så bisarrt att nåt som har åkt flygplan över halva världen är så 
fruktansvärt billigt. 

ugust som relativt medveten men mindre bryd

  

komposteringen och allt sånt där. Det kan jag erkänna… …jag struntar i 
det, just att det hänger inte på mig 
S: Men känner du att du har en möjlighet att påverka? 
A: Visst, tänker alla så att man struntar i det… visst blir det sämre. 

aturen men tycker det är svårt att hinna

A: Jo visst är det fint med naturen där uppe hade vi ju stuga ute i 
skärgården, både mor och farföräldrar så att… det har vi ju varit mycket på 
och det är ju underbart at

A: Ja visst, 
Visselskogen

A: Visst är det ju jättevärdefullt… för alla… att naturen finns. 
S: Skulle du vilja utnyttja den mer än du gör idag eller? 
A: Jao, jag vet inte, vi har ju fullt upp ändå så att, med… med andra grejer 
så att det hinns inte… 

 

Informant B (Bella)  

B

mellansverige. Hon jobbar med layout, evenemang och p

nuten till ett universitet. Bella älskar naturen och är intresserad 

dbruket ser hon som en viktig del av naturen men funderar my

m vilka bland annat många av

Naturen är väldigt, vädligt viktig för mig… jag mår inte bra om jag inte har 
närhet till skog och mark. Jag behöver komma ut för att känna att jag är 
riktigt, riktigt lycklig. Det ger mig lugn och ro och tid… ja att tänka efter 
och… ja jag tycker det är alldeles underbart att bara få gå omkring och 
känna dofter och lyssna… Skogen är mitt naturliga element. Min religion 
nästan, det är där jag hämtar kraft
  
Ja, jag lever nog i den uppfattningen att jordbruket…eller ja jordbruket som 
egentligen skulle vara en, vänligt, naturlig del är en ganska stor 
miljöförstörare. För att… Ja…visst det har kommit mer miljövänliga 
bekämpningsmedel och

metoder för man har inte råd att förlora en skörd eller låta hönsen gå ute… 
eller ja… låta skogen bli urskog. 

 
Jag stod igår och skulle köpa sockerär
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Bella är en m t handlar hon 

inte alltid som

 

e kunna stänga av den. Behöver jag 
duscha…sådär jättelänge, sådär jättevarmt? Nej det kanske jag egentligen 

 Ja det är ju bara ren 

Hennes kvalite on kan se och 

känna på det h åvaran och att 

närproducerat 

     

ch 

 där och säljer och det är ju alltid… alltid, för att använda det 
ensamt skratt* 

S: Vad är det du värdesätter när du åker till en gårdsbutik? 
B: Nej men då kan man ju prata med den som har framställt varan… fråga 

 det i den? Hur gör ni?... alltså du ser fälten… du ser ofta 
a det luktar lite kobajs och det är lite äkta liksom…  

m och jobbar med 

nktionshindrade. Som liten bodde hon på landet och har idag sommarstuga i Småland. 

Cecilia är en  Hon handlar 

edveten konsument som ser hela livsmedelskedjan. Men trots de

 hon upplever att hon borde.  

Jag pratar nog i det fallet…om.. jag sätter det i relation till hur mycket då 
egentligen jag behöver av allt det där. Behöver jag alltid ha datorn på? Nej 
det gör jag ju givetvis inte jag skull

inte behöver göra… och jag kanske skulle kunna sätta på mig ett par varma 
tofflor och en extra tröja istället för att dra upp elementen på max och så 
svårt är det ju egentligen inte att släcka lampan efter sig. Så jag sätter det 
nog i relation till mig själv… …Vad jag borde förbättra och vad jag kanske 
någon gång har funderat på att: Ja varför gör jag sådär?
lathet egentligen…ren bekvämlighet. 

 

tsideal handlar mycket om miljö och kvalité, det är viktigt att h

on köper. Bella menar att billighet medför minskad respekt för r

och kravmärkt skapar ett mervärde för henne. 

Ska jag köpa… grönsaker… så tittar jag ju gärna på var det kommer ifrån i 
kombination med pris… och kvalitet. Kvalitén framförallt… man vill 
uppleva att…det ska kännas som det är god kvalité på… på frukt och grönt 
och likaväl kött… det tittar man ju på hur det ser ut. Om det är fin färg… 
om det ser fräscht ut… att saker ser fräscht ut är nog väldigt viktigt och att 
det är förpackat på ett sätt så jag ser vad det är. 
 
B: Det ultimata är ju att kunna åka ut till en gårdsbutik och handla det man 
ska ha… 
Och det vet jag ju att det finns på flera ställen i [närområdet], där finns det 
ju gårdsbutiker och där kan man ju åka och handla allt från saft till bär o
mjöl och grejer och pryl.. o sedan står typ bondens fru där lite traditionellt o 
…eller barnen
hemska vuxenordet ’trevligt’…*gem

om den. Vad är
maskinpark och … j
S: Men det är lite anknytningen till produkten, närheten till den, som 
tilltalar dig? 
B: Ja, det tror jag återigen att det är. 

 

Informant C (Cecilia)  

Cecilia bor tillsammans med sin man och sina två barn (7 månader och 4 år) i en hyresrätt, 

även dom i en större stad mellansverige. Hon är utbildad sociono

fu

mycket medveten konsument som ser hela livsmedelskedjan.
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framförallt uti oga med vad 

arorna innehåller. ”Naturlighet” är ett nyckelord genom hela intervjun: 

 

Det blir inspirerande om man känner att det är bra… och att det inte är en 

anhänder är 
ju borta. Och det tycker jag är viktigt… det ska kännas lite bättre när man 
handlar.   

 

Cecilia upplev h uttrycker vid 

flera tillfällen e tänka på så 

mycket. Hon a on inte hittar det hon söker. 

 

 var öco-
texmärkta… fast jag skulle ha en röd… och ja men du vet… men måste jag 
köpa en grön nu då eftersom det inte fanns en röd som var öco-texmärkt. 

r på konsumenten nu… för mycket för att man skall 
kunna sortera allt. För du har hela spektrat från skit till jättebra. 

 

Cecilia känner n upplever att 

miljöprobleme cker att det är 

problematiskt 

 

 
 

från ett miljöperspektiv när hon väljer sina produkter och är n

v

 
Ja men att man förädlar så mycket att det inte blir naturligt längre… man 
glömmer vissa steg på vägen. Man tänker att produktionen… hmm… att 
man inte tänker på miljöns bästa utan man tänker bara på slutprodukten på 
att: Jag ska ha så mycket som möjligt i slutändan. Då kan jag stänga in en 
kossa och göda den. Ja men att man bara tänker ekonomi och…” 

 

massa förpackningar tycker jag är bra. Där (åsyftar den lokala marknaden 
med närodlade och KRAV-odlade produkter) tar jag så mycket jag vill ha… 
Då tycker jag det känns bättre att handla där för att man slipper att dra hem 
en massa plast som jag inte behöver. *skratt* Det känns ju bättre att handla 
där, det känns ju som att kedjan är snäppet kortare där. Alla mell

er ofta det som besvärande att vara så medveten som hon är oc

 under intervjun frustration över att hon som konsument måst

vstår från att handla om h

C: Nej jag blir alldeles galen ibland…bara att man… Ja men jag skulle ut 
och köpa bodys till Eva och sedan så fanns det några som

Och då önskar jag bara att : - Oh… Ja men om jag inte visste allt…  
S: Så det blir problematiskt? 
C: ja men det blir ju… så… för nu kan ju jag inte köpa den, för att den var 
ju inte bra och då vill ju jag inte ha på henne den… nej det blir ju… 
Ja men mycket ligge

 

 sig även frustrerad över att inte alla förstår det allvar som ho

n är. Hon menar att en del inte har förstått sammanhanget och ty

och frustrerande: 

Men även många, vi hade nåt på dagis… det är många som inte vet… vilka 
märkningar man ska titta på eller vad de betyder eller sådär… även yngre 
då. Sedan tycker många att - Nej men jag har inte råd med det!… och någon 
på jobbet sa: - Nej men jag handlar inte SÅNT! Och jag blev alldeles 
stum… vaddå SÅNT liksom… -Nej men ekologiskt och sånt. Det liksom 
berörde inte henne.. och då blev jag liksom så: Men oj hur kan någon som 
är 35 säga så! 
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Ja, jag känner ju att det måste vara fler som… det är fortfarande väldigt 
många som inte vet hur mycket det påverkar och när man börjar… pratar 
man för mycket blir man mest jobbig… 
Nej men man blir inte alltid populär när man liksom: Varför har inte du 
ekologisk mjölk? Det är inte så... att man blir jättepopulär *skratt* Och 

 
 
Cecilia har en oberoende och 

mer närhet till ssigt.  

 
g var väldigt mycket i ladugården när jag var liten och sådär och gick och 

 självförsörjande… om man säger…  
 
 Ja alltså man är ju väldigt beroende av el… i allting. Alltså blir det 

r man ju inte mycket. Inte när man lever så som… i 
mdagen var vi ute på landet i ett gammalt hus från 1800-

talet… och dom eldar ju i kakelugnar och har värmeljus alltså…blir det 

David jobbar som en bor nu 

tillsammans m far var bonde 

ar David ingen direkt kontakt med det svenska lantbruket. Han trivs i naturen och vistas där 

ikter rörande jordbruket som framkommer vid flera tillfällen 

under intervjun. Han ser lantbruket 

bör präglas av ten, han köper 

gärna lokalt pr in, men främst 

är det kvalitet 

 

många tror ju fortfarande inte på det… 

 idyllisk bild av landsbygden och tror trots allt att den erbjuder 

processen vilket Cecilia tycker skulle kännas bra och mindre stre

Ja
pratade med bonden och hoppade i hö och sådär … så jag har en liten 
idyllisk bild av det där. *gemensamt skratt* Så och ja… jag har ju saknat 
det ända sedan vi flyttade därifrån…så flyttade vi in till stan och jag har ju 
alltid saknat det där med att bo på landet och sådär. Sen… Så det är väl 
mera så… och sedan har vi en stuga… nere i Småland… Det är också såhär 
landet liksom… inte produktion och sådär, men jag har någon bild av att 
man skulle kunna leva och vara hyfsat

strömavbrott gö
lägenhet. Häro

strömavbrott där är det ju nästan ingen skillnad men hemma hos oss så… vi 
kommer ju knappt in igenom dörren utan portkod… utan el…*skratt*… 
man är ju beroende av det hela tiden. 

 

Informant D (David)  

 ekonomiadministratör. Han är uppvuxen i en storstad m

ed sin sambo i hyresrätt i en mellanstor stad. Även om hans far

h

regelbundet, framförallt i skogen och i skärgården: 

 
JA! Skönt att komma bort från stan… byta tempo… framförallt sommartid 
är det ju ganska mycket skönare att sitta… någonstans i skogen eller i 
skärgården eller så… än på 27 kvadratmeter inne i stan… 

 

David har starka politiska ås

som ett företag, vilket som helst, och menar att det därför 

 ekonomitänkande. Även Davids handlande utgår från den aspek

oducerade produkter med syfte att stärka den regionala ekonom

och ”det trygga valet” som präglar hans kvalitetsideal. 
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Jag menar… så fort du industrialiserar en sådan process … så blir det ju… 

namn på alla sina kor men jag 
or att de är få… utan de flesta har väl ett märknummer och sedan har de 

drag så att de inte klarar 
sig utan…utan…. Jag hade inte haft någonting problem med om säg, 

. 

all jag har provat två färdiga soppor från ett märke och de var jättegoda så 

 

Som konsume . Han försöker 

att bilda sig en

i allmän bemärkelse en ganska 
ålmedveten konsument… det är… jag kan definitivt impulshandla, men 

ju 
ganska kul eftersom den är ju egentligen ute och säger att någonting är 
farligt utan säger ju bara det här äter du är du medveten om det?, den typen 
av litteratur kan jag tycka är ganska intressant att ta till mig. Det känns som 
att… Det är ändå någon som har lagt ner tid… att… det är väldigt mycket 

väldigt mycket mer möda att skriva en bok, du kan självklart 
 vill men det är fortfarande någon som vill förmedla 

någonting… en tidning då vill man sälja några extra lösnummer… och i 

Informant E

Elin är pensio landsbygden i 

södra delarna i Skåne. Trots 

detta hävdar ho ket: 

jag menar det är ju mer eller mindre en fabriksuppfödning av djuren och… i 
fall man går omkring och tror att det ska vara liksom… fyra glada kor på en 
åker och att det är någon som skall överleva på det så… så är man ju liksom 
fel ute… utan det är ju en industri och den blir ju steril på det sättet… Det 
finns säkert fortfarande några bönder som har 
tr
samma sjå som alla andra industrier med att hålla koll på… hitta… ja 
kvalitetssäkra, effektivisera… 
 
Det är fel att hålla verksamheter igång med hjälp bi

skattesubventioner på svenskproducerat eller liknande, men det måste ju 
ändå… det yttersta företaget, alltså själva lantbrukaren måste ju… ändå ha 
en skala på det… så att man klarar sig på det
 
If
är ju chansen att nummer fyra och fem också är ganska goda… 
medan…och då tar man gärna det trygga valet. Jämfört med att kanske ta 
något annat som man aldrig har hört talas om… 

nt beskriver David sig själv som målmedveten och svårpåverkad

 egen uppfattning om det han köper: 
 
D: Det är väl en… ifall man kolla 
m
jag impulshandlar aldrig saker jag inte vet vad det är. Det låter kanske lite 
motsägelse fullt men… jag… ifall jag går ner på stan behöver jag inte ha 
bestämt mig för ifall jag ska köpa det men… jag köper sällan någonting jag 
inte har koll på och det tror jag genomsyrar i princip allt mitt handlande. 
Som konsument är jag ganska principfast… 
S: Och vad innebär det? 
I: Att jag skaffar mig en uppfattning och det är ingen som i affären som 
kommer kunna ändra den uppfattningen. 
 
…däremot tycker jag att… det… det finns ju den här boken som är ganska 
nyligen släppt… den hemliga kocken, det hemliga köket… som är 

mer tid och 
vinkla den hur du

tidning så lägger jag ju även in Internet egentligen eftersom det är främst 
tidningar på Internet som ger den… där man kanske söker information… 

 

 

 (Elin)  

nerad lärare och bor tillsammans med en väninna i eget hus på 

av Sverige. Hon är uppvuxen i en mindre ort på landsbygden 

n till en början att hon inte vet någonting om det svenska lantbru
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Jag har inget förhållande alls… därför att jag kommer inte från sådana… ja 

landsbygden… så därför fanns ju lantbruk runt om… Min syster var gift 
d en bonde också förstås… Jag har varit med och hässjat hö och sådana 

där saker… men jag har aldrig mjölkat en ko till exempel… inte någonting 

 
lin tycker om att vistas i naturen och ser jordbrukets påverkan på landskapet som något 

a vara öppna landskap ja… 
ch betar… faktiskt… 

Säger att nu finns i alla fall framtiden… 
 

Elin beskriver n det som är 

nödvändigt. H n menar att 

svenskproduce
 

utländskt kött. Det 

besprutade utomlands, 
 som man måste ha… 

… man tror det i alla 
 väl sådant man läser 

om att… Det är bara för att vara på den säkra sidan 

Priserna ja… Men det är ju klart det beror ju på vad det är för sort… men 
det är ju klart man köper ju… man tar ju inte helt och hållet det som är det 

 

Elin kopplar e og men har svårt att förstå hur 

et funkar. 
Sånt har man ju åkt förbi många gånger på väg norrut…och jag kan ju inte 

i någon energi av de där smala pinnarna… det ser så 
ag fattar det inte…men det heter ju så… men man 

min morfar var faktiskt både smed och lantbrukare men… inte något 
annat… inte inom familjen eller någonting. Det är bara det att jag bodde lite 
på 
me

sådant… men plockat in ägg har jag också gjort, och tvättat ägg och så där 
men inte några större saker… 

E

mycket positivt. 
 

JA, det är väl att jordbruket finns kvar. Att det sk
Det… Man glädjs åt att när man ser kor ute som går o

 sig själv som en normalkonsument som inte handlar mer ä

ennes handlande utgår från smak, kvalité och pris. Ho

rade varor inger en känsla av trygghet:    

E: Ja… det är klart när det gäller kött vill jag ju inte köpa 
köper man ju svenskt kött så långt det går… Men… för övrigt tycker jag… 
men det är klart så är det ju likadant med frukten man vill ju gärna ha den 
svenska frukten… Man känner att de är mer 

tifrån… jag tror det. Men sedan finns det ju en delu
jag menar bananer varenda dag och dom är kanske inte heller helt fria från 
sådant där… Apelsiner är väl också sprutade och dem vill man ju också 
ha…så man kan inte vara riktigt konsekvent. 
S: Nej… men du sa kött också vad tror du är skillnaden? 
E: Ja man vet väl mer hur det svenska köttet hanteras
fall … att det hanteras på ett annat sätt… och… det är

 

billigaste utan det ska ju vara kvalité också tycker man… som när man till 
exempel går och köper… köper pölsa… då måste det vara en speciell sort 
för att den är goast. Man tänker mycket på smaken…  

nergiproduktion till jordbruket genom energisk

d

förstå att det kan bl
väldigt lite ut så j
funderar ju på jämt på vad det blir av det. Men det är ju klart om det kan 
ersätta istället för säd så tycker jag ju att det är bättre…  
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Jämförande granskning 

Bella, Cecilia et har funnits 

i deras omgiv llande för det 

mindre jordbr ket i enlighet 

Marianne Sten la och Elin har 

med det sig s gd och bättre 

förutsättningar för ekologisk mångfald medan Cecilia menar att det är bättre för miljön. 

 

ppna… odlings- och beteslandskap… och just den sortens 
lantbruk har jag väl ett litet ja en förkärlek till. Alltså jag tycker väldigt 

pna… odlings eller betesmarker 
och ängar och sådant försvinner och det tycker jag är väldigt tråkigt. (B) 
 

 

avid föresprå an använder sig av Stenekes 

 

på 
svenskproducerat eller liknande, men det måste ju ändå… det yttersta 

 

Under intervju  lantbruket? 

amtliga informanter svarade kött, grönsaker, frukt, spannmålsprodukter och mjölk. Ingen 

r, mjölk. 
 alla 

spannmålsprodukter, allt från havregryn till vetemjöl. Grönsaker…hmmm. 
Sen vet jag inte riktigt hur man skall räkna... det produceras ju skog och 
saker som görs av det också med, om det går ihop med lantbruk eller om det 

och Elin har ett närmre förhållande till det svenska lantbruket då d

ning på nära håll. Samtliga av dem föredrar eller uttrycker gi

uket med blandad verksamhet, det livsformsrationella jordbru

eke uppdelning. Orsaken till varför de föredrar det är skilda. Bel

edan barnsben och menar att det skapar en trevligare landsby

Det svenska lantbruket när jag tänker på det tänker jag på små gårdar 
hemma…  och ö

mycket om det, jag tycker det är väldigt viktigt. Men sedan tycker jag när 
jag tänker på lantbruk tänker jag ofta på att det är tråkigt att de små 
gårdarna försvinner. … Sen är jag själv intresserad av det här, ja… det här 
med lite ekologiska frågor och skog och artrikedom och så och där ser man 
ju att det påverkas väldigt mycket när öp

Jag tycker det skulle vara skönt om det var det här lite mindre också… För 
annars går ju många ihop, för att de får sälja sitt för att det ska bli stordrift 
och då försvinner de här små som man skulle vilja ha kvar… Då blir det lite 
här och där. (E) 

kar det ekonomiskt rationella, storjordbruket om mD

och Göran Djurfeldts definitioner. David tycker inte det är försvarbart att driva jordbruk där

bidrag är en avgörande faktor för dess fortlevnad: 

 
Jag hade inte haft någonting problem med om säg, skattesubventioner 

företaget, alltså själva lantbrukaren måste ju… ändå ha en skala på det… så 
att man klarar sig på det. Det är väl fullt möjligt....det känns som om man 
att man… att man väldigt mycket håller en tradition vid liv… med hjälp 
utav… alltså…olika former utav bidrag och stöttande… (D) 

erna ställde jag frågan: Vilka produkter knyter du till det svenska

S

svarade direkt något som kan knytas till energiproduktion. Bella svarade: 

 
Mmmm…Ja men jag menar det första jag tänker på är ju matråvaro
Och allt som görs av det och kött. Eee… och sedan kommer ju
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är skogsbruk eller så. Men framförallt tänker jag ju på mat, matvaror i olika 
former. (B) 

 

 Först när jag frågade efter produkter utanför livsmedelssfären kopplade en av de tillfrågade, 

August, ihop energiproduktion med lantbruk. Senare i intervjun under kategorin energi och 

rdbruk knöt fyra av informanterna energiproduktion till jordbruket.  

 

Samtliga infor och väljer det 

framför impor Cecilia gör det 

ramförallt utif et regionala och 

 kött. Det innebär inte att han väljer bort 

venskt kött men inte heller att han väljer det enbart för att det är svenskt. Fyra av fem 

föredrog grön a var mindre 

besprutade. Samtliga informanter föredrar att köpa svenskproducerade råvaror och 

livsmedelsprod t och Elin gör 

det för att det stemet och ser 

det som en avg

 
tt är det alltid svenskt vi tar… … Det ska ju låta att det ska 

vara bättre, att det är… noga uppkollat och sånt. (A) 

 ser till att den följs… så att det känns som 
man… är hyfsat safe med hur saker och ting sköts… ifalla det är 
svenskproducerat. …sedan har jag väl inte kanske inte någon… en bild av 

jo

manter har en positiv upplevelse av svenskproducerade livsmedel 

terade. Bakgrunden till varför de gör det valet varierar Bella och 

rån miljöaspekter medan David och Elin gör det för att gynna df

nationella: 

 
Ja men jag tycker man ska bevara svenskheten… man är mån om sitt land… 
och jag är väldigt mån om att lantbruken skall vara kvar. Trots att jag inte 
kommer från något sådant så tycker jag det är så underbart att det verkligen 
lever att det verkligen finns… …som lyser upp det svenska samhället 
alltså… Jag tycker om att se det… synen av vajande sädesfält och kor som 
går och betar och allt det här… det är ju så underbart vackert. Men så tänker 
man ju på framtiden också… man hoppas ju att det ska få vara kvar… (E) 

 

De produkter som ansågs viktigast att de kom från det svenska jordbruket var kött, mjölk och 

grönsaker. Samtliga informanter var överrens om att mjölk skall vara svenskt. Fyra av dem 

föredrog kött från svenska lantbruket. Den som inte gjorde det, David, motiverade det med att 

kvalitet är första prioritet för honom när han köper

s

saker från Sverige och menade att de svenska grönsakern

ukter. Orsaken till varför de gör det varierar dock. David, Augus

”känns tryggt”. De har en gemensam bild av det svenska regelsy

örande anledning till sitt handlande. 

Jo, då det är kö

 
Ja… självklart blir det ju en kvalitetsmärkni… kvalitetsmärkning vet jag 
inte men… man har ändå någon tilltro att… vi har en hyfsat stark 
lagstiftning kring det mesta, och att vi…har i alla fall ett hyfsat nätverk som 
ser efter den lagstiftningen och

att i Sverige är allting perfekt och det är så mycket bättre än i alla andra 
länder men… det känns ändå som att vi har en ganska vettig statlig apparat 
kring det.”(D) 
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Cecilia skiljer sig från de övriga då hon ställer sig något skeptiskt till den svenska statens 

kommendationer och regelverk och menar att en gammal förlegad bild finns kvar fast den 

inte stämmer ö

 

 

Bella och Ce  är bättre ur 

iljöperspektiv. Det de tänker på då är framförallt transporter.   

pper att dra hem en 
massa plast som jag inte behöver. *skratt* Det känns ju bättre att handla 
där, det känns ju som att kedjan är snäppet kortare där. Alla mellanhänder är 

 

I ovanstående  Ola Feurst 

presenterar so edvetna om 

livsmedelsked lia är mycket 

edvetna om den och föredra

llt o …eller barnen där och säljer och det är ju alltid… alltid, för 
t använda det hemska vuxen ordet ”trevligt”…*gemensamt skratt*…då 
an man ju prata med den som har framställt varan… fråga om den. Vad är 

 

Tre informante  ”det smakar 

godare”. Augu  han tänker på 

besprutning fr nskproducerat 

kontra KRAV-
 

re

verens med verkligheten: 

Och tidigare har väl staten varit så styrande att liksom… vi tror på att det är 
bra saker vi får och så är det inte det nu… men vi tror ändå det… (C) 

cilia handlar gärna svenskt och närproducerat eftersom det

m

 
Hmm… att det ser trevligt och fräsch ut… jag menar på [på det lokala 
torget] är ju bara ett nöje att handla. Det är ju bara mysigt… Det blir 
inspirerande om man känner att det är bra… och att det inte är en massa 
förpackningar tycker jag är bra. Där tar jag så mycket jag vill ha… Då 
tycker jag det känns bättre att handla där för att man sli

ju borta. Och det tycker jag är viktigt… det ska kännas lite bättre när man 
handlar. (C)  

 citat är synliggörs även att Cecila är medvetna om det som

m ”livsmedelskedjan”. Samtliga informanter i studien är m

jans existens men förhåller sig olika till den. Bella och Ceci

r en så kort kedja som möjligt.  m

 
Det ultimata är ju att kunna åka ut till en gårdsbutik och handla det man ska 
ha… Och det vet jag ju att det finns på flera ställen i [landskapet], där finns 
det ju gårdsbutiker och där kan man ju åka och handla allt från saft till bär 
och mjöl och grejer och pryl.. o sedan står typ bondens fru där lite 
traditione
at
k
det i den? Hur gör ni?... alltså du ser fälten… du ser ofta maskinpark och … 
ja det luktar lite kobajs och det är lite äkta liksom… (B) 

r förespråkar KRAV med motiveringen att ”det känns bättre” och

st är skeptisk till om det är någon skillnad men uppger ändå att

amförallt. David har ett mycket intressant resonemang kring sve

märkt. 

Alltså det är ju upp till henne ifall hon vill handla ekologiska bananer… 
hmm vissa produkter har jag ingenting emot. Bananer var ett dåligt exempel 
för det är en produkt där jag till och med kan vara okej att köpa 
kravmärkt… kan till och med tänka mig att handla… vad heter det… 
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fairtrademärkt… Däremot… kravodlade svenska tomater eller vanliga 
svenska tomater… känns inte som en jättestor skillnad. Det… självklart 

 

Ola Feursts väl synlig i 

intervjustudien ing: 

 

 Ja, det har spelat en jättestor roll…både att det alltid har odlats saker i min 

e tidigare var det ingen av informanterna som direkt kopplar ihop det svenska 

jordbruket me  energiproduktion. Först efter att jag förtydligat det kopplingen kom 

ergi. Han tycker att 

essa är betydligt mer tilltalande än energiskog eftersom de går att utveckla och anpassa på ett 

 ställer energifrågan i ett 

jöperspektiv, de diskuterar alltså frågan utifrån miljöproblematiken.   

 

finns det jobb att göra i Sverige också men det känns som det är mindre 
skillnad mellan en svensk tomat och en svensk kravodlad tomat och vad det 
kanske är mellan en svensk tomat och en tomat… från Spanien. Det är väl 
snarare så att jag försöker välja svenskproducerat snarare än att jag försöker 
välja ekologiskt. (D) 

modell för påverkansprocessen som presenteras tidigare är 

. Alla informanterna tar själva upp att de påverkas av sin omgivn

… det finns ju den här boken som är ganska nyligen släppt… den hemliga 
kocken, det hemliga köket… som är ju ganska kul eftersom den är ju 
egentligen ute och säger att någonting är farligt utan säger ju bara det här 
äter du är du medveten om det? Den typen av litteratur kan jag tycka är 
ganska intressant att ta till mig.(D) 
 

närhet… jag menar den potatis vi inte kunde odla själva plockade vi på en 
närbelägen gård varje höst… vi köpte alltid kött… från en närbelägen gård 
och då köpte man ett helt djur och sen så styckade och slängde in i frysen. 
Vi har alltid plockat svamp, vi har alltid fiskat och vi har alltid varit ute 
mycket i skog och mark, min pappa är väldigt intresserad av miljöfrågor, 
främst rörande ekologi.  
Så min uppväxt på… i en lantlig miljö med de föräldrar jag har haft har 
givetvis påverkat mig JÄTTEmycket. Och det kan jag märka på min sambo 
som är uppvuxen i stan med föräldrar som inte har det intresset det mina 
föräldrar har… han… han uppskattar inte närproducerat och kravmärkt på 
det sättet jag gör. (B) 

 

Som jag nämnd

d

uttalandena. Tre av informanterna talar om energiskog i sammanhanget och en om vindkraft. 

Två av informanterna, Elin och David, som pratar om energiskog, tycker inte att det känns 

som någon bra lösning och har svårt att förstå att det satsas på det. David menar att finns 

andra bättre gröna alternativ och nämner solenergi, vindkraft och vågen

d

helt annat sätt. 
 

Cecilia tycker det är svårt att ha en uppfattning om energiproduktionen då hennes ”lampa 

lyser likadant” oavsett vilken elbolag hon väljer. Samtliga informanter uppger dock att de 

tänker på sin energikonsumtion och tre att de vill förändra den. Alla

mil
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Även i frågor rörande jordbruket och naturen utgår informanterna ifrån ett miljöperspektiv. 

änniskors uppfattningar om sig själva 

om konsumenter, deras roll och möjligheter samt undersöka deras värderingar kring 

gränsade jag min studie till tre ämneskategorier - mat, energi och natur. Dessa 

at: Råvaror och livsmedel från det svenska lantbruket vilket innefattar produkter som 

at helt enkelt. Råvaror 

ån skog eller till annan produktion än livsmedel kommer inte att tas upp specifikt i min 

nergi knuten till lantbruket med betoning på energiproduktion. 

atur: Skog, landskap, naturen som plats att vistas i. Tanken med denna kategori är att 

 på relationen mellan naturen och jordbruket. 

 

Tre av de tillfrågade pratar om jordbrukets effekter i termer av miljöproblem. Kopplingen till 

landskapet görs av fyra men diskuteras inte i vidare mening. Tre av informanterna, Elin, Bella 

och Cecilia uttrycker dock glädje över det jordbruket medför för landskapet och 

sammankopplar framförallt jordbruket med ”öppna landskap” 

    
Det ska vara öppna landskap ja… Det… Man glädjs åt att när man ser kor 
ute som går och betar… faktiskt… Säger att nu finns i alla fall 
framtiden…(E) 

7 Analys och diskussion 
Syftet med denna studie var att synliggöra ett antal m

s

produkter och effekter av det svenska jordbruket. Genom ett antal intervjuer undersökte jag 

fem enskilda individers livsvärldar för att syndliggöra deras uppfattningar och värderingar 

kring produkter och effekter knutna till det svenska jordbruket. Eftersom ämnet i sig är 

otroligt stort av

är mina utgångspunkter genom hela studien och det är dessa områden jag har intresserat mig 

för i mina informanters livsvärldar. För att ytterligare förtydliga vad de innefattar gjordes en 

definition av det tre ämneskategorierna enligt följande. 

 

M

mjölk, ägg, spannmål, frukt & grönt samt kött, produkter knutna till m

fr

undersökning. 

Energi: E

N

fokusera på de intervjuades relation till och värderingar kring möjligheten att vistas i skog och 

mark, samt hur de ser

 

De centrala forskningsfrågorna i studien är:  

 

Vilka värderingar har de tillfrågade om effekterna och produkterna från det svenska 

jordbruket? 
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Hur ser informanterna på sig själva som konsumenter i förhållande till produkter från det 

Svenska jordbruket? 

 

Vad bygger informanternas värderingar kring livsmedel, energi och naturen på?  

 

Informanternas värderingar om effekter och produkter från det svenska jordbruket utgår från 

en mycket komplicerad och mångfasetterad struktur med många aktörer och dimensioner. 

Problematiken kring själva jordbruks- och konsumtionsapparaten är mycket invecklad och det 

är svårt att få en översikt över dess uppbyggnad och sammansättning.  

 

För att får en någorlunda överblick över informanternas situation som konsumenter har jag 

e generella värderingar de tillfrågade har kring det svenska jordbruket i stort är mestadels 

a menar att 

venskproducerade varor inger en känsla av trygghet och härleder det resonemanget till att vi i 

använt mig av Ola Feursts modell för påverkansprocessen. Jag tycker att den på ett klart och 

tydligt sätt synliggör aktörerna i de processer som ligger till grund för informanternas 

handlande kring de ämneskategorier jag är ute efter. Feurst använde sig av modellen i 

livsmedelssammanhang men jag har använt mig av den i studiens samtliga ämneskategorier 

då jag menar att den är applicerbar även på energi och naturkategorierna. I fallet med natur 

försvinner dock företag som en aktör men i övrigt fungerar modellen på samma vis. 

 

D

positiva. Det är dock tydligt att frågornas komplexitet förvirrar och försvårar informanternas 

val. Flertalet av dem uttrycker att det är ”svårt att vara konsekvent” i sina handlingar. ”Det 

krävs mycket av konsumenten”, som Cecilia uttrycker det. En intressant sak som jag vill 

påpeka är att nästintill alla de diskussioner och uttalanden som gjorts i denna studie på något 

sätt är berörda av eller berör den miljöproblematik som är så aktuell idag. Samtliga 

informanter förhöll sig till den på något vis, de var väl medvetna om dess existens. 

 

När det gäller mat, livsmedel och råvaror från det svenska lantbruket talar samtliga 

informanter positivt om svenskproducerade varor. De väljer svenskt framför importerat och är 

av uppfattningen att svenskproducerat håller god och hög kvalité. Fler

s

Sverige har ett väl fungerande statligt regelsystem som kontrollerar och lagstiftar kring vår 

råvaruframställning och livemedelsproduktion. Det faktum att informanterna resonerar så 

tyder på att de har förtroende för det statliga systemet. Trots detta så uttryckte några av 

informanterna en viss skepsis mot regelverket och antydde att det kanske trots allt inte är så 
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bra, åsikter som jag genom sammanhangen uttalandena sker i kopplar till mediesfären och de 

debatter rörande djurhållning mm. som med jämna mellan rum blossar upp där.  

 

Flera av de tillfrågade nämner i samband med svenskproducerat sina funderingar kring de val 

de gör. Det är framförallt valen mellan KRAV-odlat, närproducerat och svenskproducerat som 

diskuteras. Informanterna uppger att de tycker det är problematiskt och svårt att veta vilken 

vara som är att betrakta som bäst samt upplever det som svårt att se vilka konsekvenser de 

olika valen har. Det är främst ur ett hälso- och miljöperspektiv som denna fråga tas upp och 

flera olika resonemang synliggörs. David anser att det svenska regelverket för konventionell 

produktion och det ekologiska regelverket ligger så nära varandra att det egentligen inte är 

någon skillnad på produkterna och att valet mellan dem därmed inte spelar någon roll ur vare 

sig miljö- eller hälsoperspektiv. Cecilia tycker det är svårt att veta om utsläppen från de 

venska växthusen är värre än utsläppen från de fordon som forslar hit produkterna vid import 

re av informanterna tar specifikt upp närproducerat och menar att närproducerade produkter 

nt iakttagelse jag gjorde i mitt material var att även om studien innefattade både 

varor och livsmedel knutna till det svenska jordbruket fokuserade informanterna på 

s

och menar därför att det ur miljösynpunkt kan vara bättre att välja kravodlade tomater från 

Spanien istället för svenska konventionellt odlade tomater. Materialet visar ingen entydig 

tendens i detta fall utan synliggör snarare olikheterna än likheterna hos informanterna vilket 

jag menar speglar komplexiteten i frågan. Att veta vilken produkt som är bäst ur hälso- 

miljösynpunkt är väldigt svårt och handlar till mångt och mycket om att känna till 

omständigheter och processer kring produktionen.  

 

T

inger en bättre och mer genuin känsla. Jag menar att detta resonemang har att göra med det 

faktum att det känns bättre att veta varifrån varan kommer, vilket även flera informanter 

bekräftar. Det är din omgivning som påverkar dig som individ mest, från dina närmaste och 

din närhet inhämtar du dina åsikter, ditt handlande och dina referensramar. Utifrån det 

resonemanget är det inte svårt att förstå varför produkter från din närhet uppfattas som bättre 

än sådana med okänt eller mindre välbekant ursprung.    

 

En intressa

rå

råvarorna. Till en början nämnde samtliga informanter produkter av båda slagen men de 

processade varorna, livsmedlen, tenderade att försvinna ur diskussionen därefter. Två av 

informanterna gör dock tydliga uttalanden om livsmedel i nära anknytning till bonden och 

visar därmed att de även ser kopplingen mellan denne och dessa produkter. Materialet visar 
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tydligt att informanterna är mer benägna att koppla samman lantbruket med råvaror än med 

livsmedel. 

 

Utifrån detta funderade jag kring hur informanterna ser på det svenska lantbruket i förhållande 

till processindustrin som förädlar råvaror till livsmedel. Jag menar att det faktum att 

informanterna faktiskt skiljer på producenten som i bonden och producenten som i förädlaren 

synliggör deras insikt och förståelse av livsmedelskedjan. De visar genom att de särskiljer de 

båda sin förståelse för livsmedelskedjan och de olika aktörerna och funktionerna inom den. 

Den insikten medför att komplexiteten i deras värderingssystem ökar. Materialet visar att 

formanter med stor insikt om aktörernas inverkan på deras valmöjligheter föredrar en 

v de fem personer jag intervjuade är det två som är tydligt medvetna konsumenter, deras 

in

kortare livsmedelskedja där mellanhänderna är färre och kontakten mellan producent och 

konsument närmre. Jag menar att individer som inte ser livsmedelskedjan och förstår dess 

komplexitet är mindre benägna att göra det aktiva valet att förkorta den eftersom de inte 

förstår eller reflekterar över kedjans konsekvenser och inverkan på dem själva. Sådana 

individer blir mindre medvetna eftersom de inte kopplar samman sig själva och sitt eget 

handlande med produktionen. 

 

A

konsumtionsbeteende rörande mat utgår främst från miljö- och hälsoaspekter. De är väl 

medvetna om livsmedelskedjan och handlar aktivt inom dess ramar för att förbättra sina egna 

villkor eller mål. Båda informanterna upplever frustration över andra konsumenters dåliga 

insikt i den miljöproblematik som till stor del är den bakomliggande orsaken till deras 

handlande. Den frustration som de båda informanterna uttrycker är en tydlig yttring på 

kommunikationsproblem mellan olika individer i vår gemensamma commonsense-värld.   

 

De övriga tre informanterna i studien är så kallade smartshoppare vars konsumtionsbeteende 

är inkonsekvent och avgörs av olika faktorer beroende på vara och situation. De gör sina val 

ibland utifrån pris, ibland utifrån kvalitet och ibland utifrån andra aspekter. Dessa tre 

smartshoppare är dock medvetna på det viset att de ser livsmedelskedjan och är införstådda 

med en hel del av de problem som kan knytas till vår råvaruframställning och 

livsmedelsproduktion. Jag anser att samtliga informanter i studien är medvetna om såväl 

livsmedelskedjan som de problematiker som finns runt den. Det som skiljer de båda 

grupperna åt är i vilken grad de ser dessa problematiker, låter dem inverka på sina handlingar, 

eller tar till sig problematikerna. De medvetna konsumenterna väljer att till större delen 
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handla utifrån de insikterna kring miljö och hälsa de förfogar över medan smartshopparen 

väljer att låta andra aspekter inverka på deras val. Huruvida det är ett medvetet val av 

martshopparen att bortse från problematikerna för att följa sina kvalitetsideal eller det är en 

ppla samman jordbruket med energiproduktion menar jag 

r svårt. När kopplingen synliggjorts för informanterna ser samtliga positivt på det faktum att 

formanterna uttrycker att de skulle vilja välja grön el i 

amtiden men ingen har det idag.  

likadant”, ett uttalande som jag tycker på ett bra sätt styrker Donald J Hughes teori om att 

s

konsekvens av hans eller hennes bristande insikt i hur systemet fungerar varierar. David gör 

valet att bortse från miljöproblematiken i sitt konsumtionsbeteende rörande kött. Han 

uttrycker då att han är medveten om aspekten men att han på grund av sitt kvalitetsideal väljer 

att handla annorlunda. Han gör alltså ett medvetet val och handlar mot en insikt han besitter 

eftersom han värdesätter sitt kvalitetsideal högre. Något som jag tycker är mycket intressant 

och stödjer ovanstående resonemang. 

 

Informanterna ställer sig frågande till jordbruket som energiproducent. Sammanhanget mellan 

dessa två områden är inte självklar för dem, något som jag anser ha sin bakgrund i det 

tillfrågades syn på lantbruket. Den bild av jordbruket som dominerar informanternas 

livsvärldar är det småskaliga, livsrationella jordbruket som sysselsätter en familj eller 

liknande. Att utifrån denna bild ko

ä

det svenska jordbruket är energiproducent. Flertalet av informanterna uttrycker dock en viss 

tveksamhet till energiskog och processerna kring den. De kritiska åsikter som kommer fram 

handlar om bidragssystemet och produktionsförhållanden och går att härleda till debatter i 

media. Vindkraft och solenergi anses som betydligt bättre och mer utvecklingsbara metoder 

för energiproduktion. Flera av in

fr

 

Samtliga av de tillfrågade uppger att de reflekterar över sin energikonsumtion och tre försöker 

minimera den. Två av informanterna gör det aktiva valet att handla mot sina insikter när det 

gäller energi, de väljer att handla tvärtemot hur de uppfattar de borde göra. De uppger själva 

att de väljer att bortse från sina insikter på grund av bekvämlighet. Det handlar främst om att 

låta elektronik och lampor stå på. 

 

Det empiriska materialet visar att flera av informanterna tycker det är svårt att vara 

konsument i energisammanhang. Detta menar jag beror på att de tillfrågade upplever att 

processen och besluten som fattas rörande energiproduktionen ligger på en så hög nivå att den 

inte är nåbar för dem. Cecilia säger; ”Det är ju ingenting som jag märker min lampa lyser ju 

  



52 

avståndet mellan konsumenten och resursernas källor är ett stort hinder för ekologisk 

medvetenhet. Avståndet mellan konsument och producent är i detta fall avgörande för 

onsumentens uppfattning om sig själv som betydelselös. Detta kan även jämföras med 

 är det lättare för honom 

ller henne att införa ett miljöperspektiv i sitt handlande.   

ormanterna vistas även regelbundet i naturen, 

skogen framförallt. Jag menar att de genom detta är konsumenter av naturen. Informanternas 

informanterna är även aktiva konsumenter av 

aturens produkter och tar del av det den har att ge i form av svamp, bär och julgranar. 

k

livsmedelskedjan där de informanterna som förstår hela kedjans sammansättning väljer att 

korta ner den för att öka sin möjlighet att påverka. De förstår att en kortare kedja gör deras val 

mer betydelsefulla vilket bekräftar Hughes teori ytterligare. Jag håller helt med och menar att 

om konsumenten ser och förstår konsekvenserna av sina handlingar

e

 

Ovanstående iakttagelse visar också att jordbruket och bonden som mångsysslare inte slagit 

igenom i vår gemensamma commonsense-värld. Ingen av de tillfrågade i denna studie kunde 

direkt se jordbruket som energiproducent. Orsaken till detta är, enligt mig, att informanternas 

bild av det svenska jordbruket inte innefattar produktion av energi.   

 

Samtliga av de tillfrågade uppfattade den svenska naturen som något bra och tyckte det var en 

mycket viktig del i deras liv. Fyra av de fem inf

i 

inställning till jordbrukets effekter på naturen och landskapet är tvådelad, dels tas jordbrukets 

negativa inverkan på naturen i form av utsläpp med mera upp och dels talades det om 

jordbruket i positiv bemärkelse som skapare av det öppna odlingslandskapet i Sverige. Elin 

och Bella knyter direkt jordbruket till det öppna landskapet och menar att det är tur för floran 

och faunan att det svenska lantbruket fortlever. 

 

Att så många av informanterna tillskriver naturen en viktig roll i sitt liv kan kopplas till Titti 

Olssons idé om att naturen tillför oss trygghet. Informanterna uttrycker själva att de ger sig ut 

i naturen för att söka tröst och lugn. Flera av 

n

Varifrån informanterna har fått sin relation till naturen är svårare att avgöra då det inte riktigt 

går att sätta in konsumtionen av naturen i något direkt system. Att tyda av de uttalanden 

informanterna gjort har det mycket med vana att göra. De informanter som uttrycker att de 

vistas mycket i naturen uppger även att de gjort det som barn och att deras föräldrar tillbringat 

mycket tid i eller i nära anslutning till naturen. 
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Materialet i sin helhet visar hur nära koppade de olika områdena som behandlas i denna studie 

är, de går ständigt in i varandra och möts. Hela studien genomsyras av ett miljöperspektiv som 

ständigt gör sig påmint och inte går att komma ifrån. Det faktum att samtliga informanter klart 

uttrycker medvetenhet om den miljöproblematik som finns men handlar olika visar tydligt på 

individens insikt och förmåga till reflektion är viktig för hennes handlande. Den frustration 

om Bella och Cecilia uttrycker över oförstående medkonsumenter förkroppsligas i August, 

skornas situation. Informanterna 

 

s

hans handlande är motsatsen till Cecilia och Bella vilket ser som ett tecken på att den 

gemensamma verkligheten uppfattas olika och medför olika handlingar. August är medveten 

om den miljöproblematik som är bakgrunden till de två andra informanterna frustration men 

väljer att handla annorlunda. Jag tror inte att August skulle handla likadant som Bella och 

Cecilia även om han besatt exakta samma insikter som dem beroende på att hans referenser är 

annorlunda vilket resulterar i skilda handlingar. 

 

Den sociala omvärlden är viktig för förståelsen av medmänni

i studien som hade nära kontakt med producenten eller har förståelse för dennes situation 

uppvisar större intresse för dennes livsvärld och är därmed mer benägna att tänka på hans eller 

hennes väl och ve. Jag menar att informanternas bakgrund tillsammans med deras sociala 

omvärld är helt avgörande i faktorer i det handlandet. De individer som på något sätt hade en 

närmre anknytning till landbygden var mer benägna att tänka på vilka konsekvenser deras 

konsumtion hade för producenten. Bristande kontakt mellan konsumenten och producenten 

leder därmed till minskad förståelse för den andre parten. 

Val, informanternas val, är ständigt återkommande och en central del i den här studien. Jag 

menar att de val konsumenterna gör till större delen sker obemärkt då denna process har med 

den enskilde individens livsvärld att göra. Den enskilde individens uppfattningar och 

erfarenheter skapar hennes vanor och beteende, konsumtionsbeteendet är en del av våra vanor

och vårt beteende. Konsumtionsbeteendet blir således en del av individens vardag och därmed 

något som vi inte reflekterar över så ofta. Vanor och beteenden är något som går att påverka 

men det krävs både aktivt deltagande av individen och förmåga till reflektion över sig själv 

för att individen skall bli medveten om sitt handlande och vilka möjligheter han/hon besitter. 

Denna process är något som blir synligt hos Bella och David då de väljer att handla mot sitt 

vetande i energisammanhang. Trots att de uppfattar att de borde ändra sin energikonsumtion 

gör de det inte, det är medvetna om sitt beteende men arbetar inte aktivt för att förändra sig.   

Individen är en väldigt viktig del av den här studien, hela arbetet är uppbyggt kring att 

individens åsikt är av vikt för förståelsen av vår vardag och verklighet. Studien visar också 

  



54 

klara tecken på att individen spelar roll. Jag menar att det är en realitet att individens val 

påverkar systemen och gör gällande att alla har en plats att fylla och möjlighet att påverka. 

Flera av informanterna uttryckte dock att de upplever att deras handlingar inte gör någon 

skillnad och känner frustration över det. Frustrationen i sig sätter jag i förbindelse med Alfred 

Schütz idé om att våra handlingar skapas och ges mening genom social rationalitet. 

rustrationen är uttryck för social rationalitet och skapas för att ge mening åt vårt handlande. 

smedelskedjan bör ses utifrån 

 

F

Det faktum att informanterna inte ser sina möjligheter att påverka eller känner hopplöshet i 

sitt handlande är allvarligt menar jag eftersom individens uppfattning om sitt 

självförverkligande påverkar hennes handlande. Jag anser att det är av stor vikt att individen 

inser att denne spelar roll och att dess val är avgörande och betydelsefulla för systemet. Utan 

den insikten är det mycket svårt att förändra något, miljöproblematiken, 

livsmedelsproduktioner osv.  

 

Feursts livsmedelskedja visar sig upprepade gånger under studien var en mycket viktig 

komponent i mitt arbete. Även om den härstammar från tidigt 90-tal så är det ett fullt 

fungerande system. Informationssamhällets intåg har dock gjort att förhållandena för den och 

mekanismerna inom den har förändras. Jag menar att liv

aspekten att den verkar inom ett samhälle där informationen och påverkan från olika ständigt 

ödar. Jag anser därför att modellen i sig bör placeras i informationssamhället och det gör jag 

nom att utanför ramen med produktionsstruktur och idéströmningar lägga till en ruta som 

ymboliserar informationssamhället. Orsaken till att jag vill göra det är för att allt idag sker i 

kugga et runt. Informationssamhället 

åverkar inte bara oss konsumenter utan hela produktionskedjan och samtliga aktörerna inom 

lacera modellen i sin helhet i en ruta. 

fl

ge

s

s n av ett ständigt informationsflöde som omger oss dygn

p

den, varför jag valt att p
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Figur 7:1 Modifiering av Feursts modell för livsmedelskedjan171 

Metoddiskussion 

Jag har i min studie valt att använda mig av kvalitativ metod inspirerad av kunskapssociologi, 

på grund av att jag undersöker individers uppfattningar. Jag anser att den metodologiska 

ansatsen stämmer väl överrens med undersökningens syfte, att synliggöra konsumentens 

åsikter och värderingar kring effekter och produkter från det svenska lantbruket samt deras 

syn på sig själva som konsumenter i förhållande till dessa produkter.  

r att läst in mig på materialet beslöt jag att 

neskategorierna; mat, energi och natur som jag kände låg relativt nära 

arandra, närmre än vad jag anade från första början. Urvalet och antalet informanter är ett 

sultat av samtal med min handledare och riktlinjer från LRF. Det kan diskuteras om fler 

formanter hade påverkat resultatet i min uppsats. Jag tror inte det. Möjligen hade fler 

intervjuer ytterligare förstärkt insikten om områdets komplexitet och den enskilda individens 

pfattningars avgörande roll. 

 

                                                

 

En central del i mitt arbete med denna studie har varit de två instanser under vars inflytande 

jag arbetat, min uppdragsgivare, LRF och Linköpings Universitet. Dessa två har gett mig 

vissa riktlinjer, av skiftande karaktär, att förhålla mig till och därmed skapat de yttersta 

ramarna för denna studie. Det faktum att det har funnits två instanser att förhålla sig till 

upplever jag som både svårt och lärorikt.  

 

Det var svårt att avgränsa undersökningen. Jag upplevde det som problematiskt att ämnet var 

av så stort och hade så skiftande karaktär. Efte

fokusera på de tre äm

v

re

in

up

 
 

 
171 Ursprunglig figur se Feurst (1991) s.64 
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Bilaga 1 

Att ta upp innan intervjun 

t känns bra. 

 den sedan. 
nonymiserar mina informanter i min uppsats. 

jun kommer vi byta fokus ibland och det kommer jag att tala om. 

r 
ska lantbruket? 

ad vet du om det svenska lantbruket? 
r knyter du till det svenska jordbruket? 

 handlar du? 
ar? - varför 

ad är viktigast för dig när du handlar? 
ig om när du handlar mat?  

Brukar du förbereda dig? Hur förbereder du dig? 
Hur tänker du vid dina inköp? 
Hur väljer du dina produkter?   
Är det något särskilt du tänker på när du väljer produkter? - vad är viktigt? 
     - varför? 
 
Märkning av produkter    - Vilka märkningar känner du till? 

- Hur använder du märkning av 
produkter 

 
Reflekterar du över det du handlar?   - Om ja, hur, vad, varför?  

- Om nej, hur, vad och varför 
 
Hur ser du på mat/livsmedel? 
Livsmedel du knyter till det svenska lantbruket… 
Är det någon eller några produkter som du anser är viktigare än andra?  - Varför? 
 
Vad har du för tankar (hur tänker du) kring svenskproducerade livsmedel och råvaror? 
Spelar producenten ngn roll… i så fall vilken? 
Hur ser du på producenten? 
 

Tack för att du vill delta. 
Frivilligt att delta. 
Kan när som helst avbryta intervjun om du inte tycker de
Linköpings universitet 
LRF och konsumentdialogen 
Bandar intervjun och transkriberar
A
I interv

Intervjuguide 
 

iationeInledning – öppna assoc
örhållandet till det svenF

V
Vilka produkte
Jordbruk och natur 
Jordbruk och energi. 
 
Mat 

ur oftaH
V
 
V
Kan du berätta för m

  



 

  

Energi eller el. 
Kan du beskriv din energikonsumtion. 
Tänker du på din energikonsumtion.   - hur? 
    - varför? 
 
Har du aktivt valt elleverantör?   -varför dom? 
 
Om vi pratar om att producera energi vad tänker du då? 
Tänker du på energiproduktion? 
Kombinationen lantbruk som energi. 
Lantbruket som energiproducent. 
 
 
Natur 
Vad betyder naturen för dig? 
Kan du beskriva hur du vistas i naturen? 
Vilken typ av natur föredrar du?  - varför? 
Lantbruket och naturen. 
 
 
Konsument. 
Hur ser du på dig själv som konsument? 
Upplever du att du har någon möjlighet att påverka. – Hur 
 
Avslut! 
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