
Institutionen för naturgeografi 
och kvartärgeologi

EU:s gemensamma jordbrukspolitik 
och dess effekter på lantbrukares 

beslut samt landskapet

En fältstudie i Bettna, Södermanlands Län

Jenny Eriksson

Examensarbete avancerad nivå
Geografi, 30 hp

GA 30
2014



 
 
 
 
 

 

 

 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förord 
 
 
Denna uppsats utgör Jenny Erikssons examensarbete i Geografi på avancerad nivå vid 
Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet. Examensarbetet 
omfattar 30 högskolepoäng (ca 20 veckors heltidsstudier). 
 
Handledare har varit Annika Dahlberg, Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, 
Stockholms universitet. 
 
Examinator för examensarbetet har varit Ingrid Stjernquist, Institutionen för naturgeografi och 
kvartärgeologi, Stockholms universitet. 
 
Författaren är ensam ansvarig för uppsatsens innehåll. 
 
 
Stockholm, den 10 juli 2014 
 
 

 
 
Lars-Ove Westerberg 
Studierektor 



 
 
 
 
 

 

 

 
 



EU:s gemensamma jordbrukspolitik och dess effekter på lantbrukares beslut samt landskapet 
 

Innehållsförteckning 

SAMMANFATTNING ................................................................................................................ 2	  

TILLÄGNAN ................................................................................................................................ 2	  

INTRODUKTION ........................................................................................................................ 3	  

SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR ................................................................................................ 3	  
AVGRÄNSNINGAR .......................................................................................................................... 3	  
OMRÅDESBESKRIVNING ............................................................................................................... 4	  

METOD ......................................................................................................................................... 5	  

TEORETISKA RAMVERK ....................................................................................................... 8	  

POLITISK EKOLOGI ....................................................................................................................... 8	  
GEOGRAFISK LANDSKAPSANALYS ............................................................................................... 9	  

BAKGRUND .............................................................................................................................. 10	  

DET SVENSKA JORDBRUKET UNDER 1900-TALET ..................................................................... 10	  
EU:S GEMENSAMMA JORDBRUKSPOLITISKA UTVECKLING ..................................................... 12	  
DEN GEMENSAMMA JORDBRUKSPOLITIKEN IDAG ................................................................... 14	  
DEN GEMENSAMMA JORDBRUKSPOLITIKEN I SVERIGE ........................................................... 14	  
EFFEKTER AV DEN GEMENSAMMA JORDBRUKSPOLITIKEN ..................................................... 16	  
DET SVENSKA JORDBRUKSLANDSKAPET ................................................................................... 17	  
DEN EUROPEISKA LANDSKAPSKONVENTIONEN – LANDSKAPETS ROLL I EU ........................ 17	  

RESULTAT ................................................................................................................................ 17	  

STYRMEDEL OCH POLICYS ......................................................................................................... 19	  
GÅRDSSTÖD .................................................................................................................................. 19	  
MILJÖERSÄTTNINGAR .................................................................................................................. 21	  
TVÄRVILLKOR .............................................................................................................................. 23	  
ANDRA DELAR AV DEN GEMENSAMMA JORDBRUKSPOLITIKEN ................................................... 23	  
RÄTTVISEASPEKTER ................................................................................................................... 24	  
IDENTITET - JORDBRUKARE, BONDE, LANTBRUKARE .............................................................. 25	  
FRAMTIDEN ................................................................................................................................. 27	  
LANDSKAPET ............................................................................................................................... 28	  
VAD BETYDER LANDSKAP? .......................................................................................................... 28	  
LANDSKAPSFÖRÄNDRINGAR ........................................................................................................ 29	  
MAKT ATT PÅVERKA LANDSKAPET .............................................................................................. 31	  

DISKUSSION ............................................................................................................................. 32	  

EFFEKTER AV EU:S GEMENSAMMA JORDBRUKSPOLITIK ........................................................ 32	  
LANTBRUKARES BESLUT .............................................................................................................. 32	  
LANDSKAPET ................................................................................................................................ 34	  
RÄTTVISA OCH MAKT ................................................................................................................. 36	  



Jenny Eriksson 

 
 

2 

FRAMTID ..................................................................................................................................... 37	  

SLUTSATSER ........................................................................................................................... 37	  

REFERENSER .......................................................................................................................... 38	  

TRYCKTA KÄLLOR ..................................................................................................................... 38	  
MUNTLIG KOMMUNIKATION ..................................................................................................... 41	  

BILAGA 1. INTERVJUFRÅGOR ........................................................................................... 42	  

 
De fotografier som finns med i uppsatsen är tagna av författaren. 

Sammanfattning 
Sverige har varit medlemmar i EU sedan 1995. Sedan dess har stora förändringar skett 
både i EU:s gemensamma jordbrukspolitik (GJP) och inom Sveriges jordbruk. Tidigare 
studier har undersökt de ekologiska och ekonomiska effekterna av GJP med kvantitativa 
metoder och modellering. Denna studie undersöker hur GJP har påverkat lantbrukares 
beslut i deras jordbruksverksamhet samt hur detta påverkar landskapet i samhället 
Bettna, Södermanlands län. Empirin som ligger till grund för uppsatsen har samlats in 
genom semistrukturerade intervjuer med boende i Bettna som är involverade i 
jordbruket som heltids- eller deltidslantbrukare. De slutsatser som har framkommit är 
att GJP inte haft särskilt stor påverkan på lantbrukarnas beslut i hur de driver sin 
jordbruksverksamhet. Detta trots att majoriteten av heltidslantbrukarna och vissa 
deltidslantbrukare var ekonomiskt beroende av stöden. Landskapet i Bettna har till viss 
del förändrats till följd av GJP, dels genom att det förs ett mer extensivt jordbruk med 
ökad vallodling, samt restaurering av betesmarker. 

Tillägnan 
Till min underbara mormor och morfar som har gett mig möjligheten att få uppleva 
fantastiska somrar på Lilla Bogsten! Vill också tacka mina föräldrar för all hjälp i 
skrivandet av denna uppsats och Annika som har varit en mycket inspirerande och 
engagerad handledare. Arbetet skulle inte ha fungerat utan alla trevliga respondenter 
som ställde upp med sin tid, så ett särskilt tack till dem.   
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Introduktion 
Sveriges jordbruk har genomgått stora förändringar sedan början av 1900-talet och 
genomgår idag en omvandling. Efter att Sverige gick med i EU 1995 så är det den 
gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) som ligger till grund för de styrmedel som är 
aktuella i den nutida omvandlingen av jordbruket. Målet med GJP är att skapa 
förutsättningar för att producera bra livsmedel, att lantbrukare kan försörja sig på sin 
näring, minska miljöeffekterna av jordbruket samt ha en levande landsbygd. Sedan 
2003 har det finansiella stödet till jordbruket i EU varit frånkopplat produktion. Detta 
var en av de senaste stora reformerna som GJP har genomgått under 1900-talet slut och 
2000-talets början. Effekter av GJP har diskuterats inom flera vetenskapliga områden 
och med olika fokus som landskapsvård, ekologiska effekter och hållbarhet. Med några 
få undantag är dessa studier inte fokuserade på de som faktiskt gör arbetet med 
jordbruket på marknivå, alltså lantbrukarna.  
 
Denna studie ämnar därför bidra till den vetenskapliga diskussionen kring GJP genom 
att se hur GJP har påverkat de som är aktiva i jordbruket i en liten del av Södermanland. 
Genom att intervjua heltids- och deltidslantbrukare som är aktiva inom såväl 
djurhållning som växtodling, eller bara har en liten betesmark, ämnar denna studie att 
inkludera de som lever av eller med jordbruket och GJP:s effekter varje dag samt deras 
relation till landskapet.  

Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur olika styrmedel inom EU:s 
gemensamma jordbrukspolitik påverkar och har påverkat lantbrukares beslut i sina 
verksamheter, samt hur dessa påverkar och har påverkat landskapet. Genom detta ämnar 
studien bidra till forskning om hur landskapet omformas, hur detta kan relateras till 
samhällsförändringar på lokal till internationell nivå, där skillnader i synsätt, kunskap, 
värderingar och makt är i fokus. Följande forskningsfrågor ska besvaras:  
 

• Hur påverkar EU:s politiska styrmedel och policys lantbrukares beslut i hur de 
har brukat, brukar jorden idag och i framtiden samt hur de ser på sin roll som 
lantbrukare?  

• Ser påverkan olika ut för lantbrukare beroende på storleken och typen av 
jordbruk?  

• Hur har landskapet påverkats?  
 

Avgränsningar 
Den geografiska avgränsningen för uppsatsen är baserad på postadressen 64033 Bettna i 
Flens kommun. Den geografiska avgränsningen går att hitta i kartan på s. 5. 
Tidsmässig avgränsning är 1995-2013 då detta är den period där EU:s GJP har varit 
aktuell jordbrukspolitik. Alla respondenter har inte varit aktiva under hela den perioden 
utan detta är en översiktlig avgränsning för hela projektet. Ytterligare en avgränsning 
har varit att respondenterna är aktiva i området vid studiens tidpunkt, då detta 
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förenklade kontakten. En av respondenterna hade några veckor innan studien sagt upp 
sitt arrende och lagt ner sin jordbruksverksamhet, men var aktiv under hela 
studieperioden, så han hamnade ändå inom avgränsningen. Området har valts för att 
exemplifiera ett typiskt jordbrukslandskap på svenska landsbygden där det inte oftast 
inte är jordbruket som är hushållets enda inkomstkälla.  

Områdesbeskrivning 
Bettna är en tätort som ligger i Flens kommun i Södermanlands län. På figuren nedan 
kan Bettnas relativa läge till Stockholm, Nyköping och Flen. 

 
Figur 1. 1:an visar Bettnas geografiska läge i relation till Stockholm (Eniro, 2014)  

 
I Bettna församling bor 1753 personer enligt den senaste sammanställningen av SCB 
(SCB, 2013). Landskapet kring Bettna kan kategoriseras som typiskt sörmländskt 
landskap med en blandning av sjöar och vattendrag, öppna odlingslandskap och skog 
samt där topografin varierar mellan höjder och sänkor. I SNA Sveriges Geografi ingår 
området i en naturgeografisk region som karaktäriseras som en ”flack sprickdalsterräng 
med lerslättsdalar, barrskog, odlingsbygd” (Wastenson & Helmfrid, 1996:12). 
Berggrunden är en blandning av urgranit och gnejser medan de främst förekommande 
jordarterna är lera-finmo och grovmo, sand och grus med inslag av kalt berg 
(Wastenson & Helmfrid, 1996:26, 30). Bettna ligger i boreonemoral vegetationszon 
(Wastenson & Helmfrid, 1996:40). Två stora vattendrag går igeno studieområdet, 
sjöarna Långhalsen och Yngaren. Enligt Bettna Hembygdsförening härrör namnet 
Bettna från bete eller betesmarker, därför tror de att det är en gammal odlingsbygd, 
trakten har också många fornlämningar från brons- och järnåldern (Bettna 
Hembygdsförening, 2014). Antalet jordbruksföretag i Bettna församling i den senaste 
sammanställningen (2010) var 47 (Jordbruksverket, 2011b). Mellan 1995 och 2010 har 
åkerareal, betesareal och antal kor och får minskat i Bettna församling. 
(Jordbruksverket, 2011a & 2011b). Kartan nedan (Figur 2.) visar utöver studieområdet 
också det varierade landskapet, med en blandning av skog, brukad mark, öppen mark 
och vattendrag.  



EU:s gemensamma jordbrukspolitik och dess effekter på lantbrukares beslut samt landskapet 
 

 5 

 
Figur 2. Karta över studieområdet. Baserad på kartmaterial (Fastighetskarta och 

översiktskarta) från Lantmäteriet och ESRI data.  

Metod 
Empirin för denna uppsats har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med 
lantbrukare, som är aktiva inom den geografiska avgränsningen under den aktuella 
tidsperioden. Denna grupp har valts ut för att kunna visa på hur de som faktiskt arbetar 
på plats och har en relation till marken och landskapet, ser på EU:s gemensamma 
jordbrukspolitik och vad den har haft för effekt. Madsen & Adriansen (2004:495) visar 
att det är viktigt att se till individen för att förstå användningen av rurala rummet. 
Fördelen med en intervjustudie är att det går att få detaljerad information om området, 
medan en nackdel kan vara att det kan minska representativiteten. För att komplettera 
intervjuer kommer även representanter från Länsstyrelsen och Småbrukarnas förening 
att intervjuas. Detta för att få en mer generell bild av jordbruket i Sörmland, samt för att 
få perspektiv från aktörer som är involverade i jordbruket på olika sätt.  
 
Anledningen till att intervjuerna är semistrukturerade är för att tillåta respondenterna att 
till viss del också styra vilka ämnen som diskuteras, samt att ta upp och få reda på vilka 
ämnen som är viktigast för respondenterna, då detta är ett resultat i sig.  
Secor (2010:195) påpekar att vid intervjustudier måste svaren som ges ses i den kontext 
som de ges, samt vilka diskursiva formationer som de tillhör, något som har tagits med i 
analysen av intervjuerna.   
 



Jenny Eriksson 

 
 

6 

Respondenterna har tagits fram från en lista som har gjorts tillgänglig för mig från 
Södermanlands länsstyrelse där de lantbrukare som har sökt och fått EU stöd under 
2013 finns med. Listan kunde organiseras efter postadresser, så som avgränsning 
användes därför postadressen Bettna inom Flens kommun. Då miljöregler för lantbruket 
skiljer sig mellan olika kommuner så har bara de som har postadressen Bettna och bor i 
Flen tagits med i avgränsningen. Detta för att fokus ska kunna behållas på just EU:s 
GJP. Genom att använda postadresserna som avgränsning togs också de som söker stöd, 
men inte är skrivna i Bettna bort. Detta är ett medvetet val för att få respondenter som 
bor och är engagerade i landskapet och samhället. Efter dessa avgränsningar fanns det 
39 verksamheter på listan. Dessa verksamheter delades då in i kategorier efter hur stor 
areal som gårdarna har ansökt stöd för. Kategorierna delades in som följer: Kategori 1 
(4-10 hektar), Kategori 2 (10-50 hektar), Kategori 3 (50-100 hektar) och Kategori 4 
(>100 hektar). Dessa kategorier har varit grunden för urvalet av respondenter. Urvalet 
har gjorts slumpmässigt genom att varje kategori har ordnats efter areal för att sedan 
slumpmässigt blandas med hjälp av en internetsida som heter List Randomizer 
(Random.org, 2014). Sedan har respondenter kontaktats och ombetts delta i studien 
efter den ordningen som List Randomizer genererade. Denna urvalsmetod valdes för att 
få en så stor spridning av respondenter som möjligt inom området, och att för att ge en 
jämn uppdelning mellan mindre och större verksamheter.  
 
I den initiala kontakten lyfte jag fram min egen koppling till trakten, för att vinna 
förtroende och få respondenterna att ställa upp. Mina morföräldrar har landställe i 
trakten och jag har under hela mitt liv spenderat mycket tid där. Detta har också gett 
mig en bakgrundskunskap om trakten. Min koppling till trakten har självklart också 
påverkat mig i min roll som intervjuare. Framförallt har jag märkt att jag i och med att 
visa att jag har ett intresse i Bettna som plats har gett mig ett mycket varmt mottagande 
hos respondenterna och tagit bort en del av spänningar som annars ibland kan 
uppkomma i intervjusituationer.  
 
En liten pilotstudie genomfördes i fält med de första respondenterna från varje 
storlekskategori. Detta gjordes för att testa strukturen på intervjun, se vad som kom 
fram som resultat av detta och vilka aspekter av styrmedel och policys som lyftes fram 
som viktiga av respondenterna. Intervjufrågorna förändrades till viss del efter 
pilotstudien, framförallt för att tydliggöra vad som efterfrågades. De intervjufrågor som 
användes går att hitta i Bilaga 1 på sidan 42.  
 
Under fältstudien har ett visst bortfall skett, då vissa av respondenterna inte har känt att 
de har haft tid att ställa upp. Målsättningen att hitta 19 aktiva lantbrukare har därför inte 
uppnåtts, utan 18 respondenter har intervjuats. Anledningen att bortfallet inte gick att 
ersätta var att vissa kategorier inte var lika stora, en kategori fanns det bara 4 möjliga 
respondenter i och en av dem hade inte tid att ställa upp.  
 
Intervjuerna genomfördes i respondenternas hem, för att respondenterna skulle känna 
sig bekväma och jag skulle få en chans att se landskapet runtomkring gården som vi 
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diskuterade. Intervjuerna tog allt mellan 40 min och 2 timmar beroende på hur mycket 
respondenten hade att säga och hur mycket tid de hade. I ett hushåll där flera av de 
boende var aktiva inom lantbruket har båda intervjuats tillsammans när detta har varit 
möjligt, detta har gett mig en mer övergripande bild av hur verksamheten fungerar. Alla 
intervjuer dokumenterades genom att jag antecknade under intervjuns gång, samt att de 
spelades in med hjälp av diktafon. Anteckningarna skrevs sedan rent så snart det var 
möjligt efter intervjun och inspelningarna användes för att gå tillbaka och kontrollera 
aspekter som var osäkra.  
 
Respondenterna har alla gett sitt godkännande till att refereras till i denna uppsats men 
har lovats anonymitet för att de skulle känna sig bekväma att uttrycka sig fritt. Alla 
respondenter har tilldelats ett nummer och ett alias i form av ett fiktivt förnamn som går 
att se i resultatdelen av denna uppsats. De nummer som tilldelats har använts för att lista 
vilka respondenter som har angivit liknande svar på frågor, men detta kommer inte 
finnas med i den slutliga uppsatsen, då detta bryter upp texten på ett negativt sätt men 
de finns att tillgå genom kontakt med författaren. Storlek på gård, kön och ålder på 
respondenterna har presenterats, samt vilken produktionsgren av jordbruket de har varit 
aktiva i, då detta till viss del kan förklara vissa av deras svar samt visa på likheter och 
skillnader mellan olika grupper av respondenter. Anledningen till att fiktiva namn 
används i resultatdelen är för att få texten att flyta på lite enklare och ge läsaren en mer 
personlig bild av respondenterna.  
 
Det finns flera olika begrepp för de som är arbetar med jordbruk: bonde, jordbrukare, 
lantbrukare, beslutet att använda begreppet lantbrukare i denna uppsats är baserat på att 
det var det begrepp som flest respondenter tyckte var mest representativt av jordbrukare 
och lantbrukare. Vissa föredrog bonde, men det ordet har en så många olika 
konnotationer så valet föll på lantbrukare. Det går att läsa mer om vad respondenterna 
tyckte om de olika begreppen på sida 25. För att förenkla språkbruket har även de 
respondenter som inte räknar sig själva som lantbrukare inkluderats i det begreppet i 
titlar och sammanfattningar.  
 
Det material, som bakgrunden kommer baseras på, är en blandning av akademisk 
litteratur, myndighetsrapporter och informationsmaterial, samt statistik. Den 
akademiska litteraturen har bestått av såväl böcker som artiklar med fokus på EU och 
dess jordbrukspolitik, de teoretiska ramverken och Sveriges jordbrukshistoria. Den 
statistik som finns tillgänglig för jordbruket i Sörmland är uppdelad på församlingar, så 
den stämmer inte helt överens med den geografiska avgränsningen för denna uppsats 
men är ändå intressant för att visa vilken utveckling som har skett i området sedan EU-
inträdet. Statistiken finns sammanställd och presenterad vid för tillfällen under den 
aktuella tidsperioden, 1995 och 2010. Den är organiserad på olika sätt vid de två 
sammanställningarna, så all statistiken är inte helt jämförbar för perioden. Tyvärr finns 
det ingen statisk som visar om det finns några lantbrukare i området som inte söker och 
får EU-stöd. Länsstyrelsen sammanställer sin statisk baserad på de som ansöker om stöd 
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och har därför ingen information om det finns lantbrukare i området som inte ansöker 
och får stöd.  
 
Tyvärr finns det inte så mycket forskning som har samma fokus som den här uppsatsen 
vare sig i Sverige eller andra delar av EU, så den akademiska litteraturen som ligger till 
grund för den tidigare forskningen är relativt bred med den gemensamma nämnaren att 
den behandlar jordbruk och landskap kopplat till EU.  

Teoretiska ramverk 
Det teoretiska ramverks om ligger till grund för hur empiriinsamling och analys har 
designats består av en kombination av olika teorier som använts inom geografi. Då detta 
är en masteruppsats har tid inte funnits för att fullt ut utnyttja alla delar av de olika 
teorierna, men de har legat till grund för hur frågeställningar har ställts samt vilka delar 
av jordbruk som har undersökts.  

Politisk ekologi 
Politisk ekologi är ett teoretiskt ramverk som ofta används för att analysera resurs- och 
markanvändning. En definition av politisk ekologi som ofta används är: 
 

The phrase ”political ecology” combines the concerns of ecology and a 
broadly defined political economy. Together this encompasses the 
constantly shifting dialectic between society and land-based resources, and 
also within classes and groups within society itself.  

 
Blaikie & Brookfield, 1987: 17 

 
Politisk ekologi är ett mycket välanvänt vetenskapligt perspektiv inom vissa delar av 
forskningen, och har under ett par decennier använts för att analysera många olika 
ämnen. Neumann (2005:3) visar hur olika ämnen som politisk ekologi kan appliceras på 
genom att lista titlar som innehåller politisk ekologi följt av olika ämnen: agave, det 
Brittiska konservativa partiet, den moderna bonden. Fokus för politisk ekologi ligger i 
att analysera landskap, miljö och mark- och resursanvändning, inom kontexten för den 
globala politiken och ekonomin och med särskild betoning på förändringar över tid. Det 
finns drag av många olika discipliner inom politisk ekologi, som i sig är intradisciplinärt 
och några av de disciplinerna är: geografi, ekologi, etnografi, antropologi och 
miljöhistoria (Neumann, 2005:7-8). Historia och sociala strukturer är viktigt att se till i 
politisk ekologi, och ofta utförs lokala fallstudier där det lokala sätts in i en regional, 
global och historisk kontext (Widgren, 2012:97-98). Detta kommer även att vara målet 
för denna uppsats. Det finns ingen enskild metod som är typisk för politisk ekologisk 
forskning utan detta beror på var fokus för studien ligger. Det empiriska arbetet i denna 
uppsats kommer framförallt ligga på den kulturgeografiska sidan då fokus för uppsatsen 
är på styrmedlen och hur dessa har påverkat lantbrukares beslut. Så den delen av den 
politiska ekologin som framförallt kommer användas här är analys av det avgränsade 
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landskapet utifrån samspelet mellan social praxis (social practices) och den biofysiska 
miljön och hur dessa förändras över tid, inom kontexten för politiska och ekonomiska 
krafter på olika skalor (Neumann, 2005:157). Ett av de grundområden i politisk ekologi 
är hur natur och teknologi har påverkat agrara ekonomier framförallt i utvecklingsländer 
(Robbins, 2012:235).  
 
En särskild aspekt inom den politiska ekologin som också är viktig som teoretiskt 
ramverk för denna uppsats är environmental Justice. Environmental Justice är baserat på 
en rörelse som började under 70- och 80 talet i USA som en reaktion på den rasism som 
förekom inom miljöpolitiken (Ebbesson, 2009:2). Enligt Ebbesson har rättviseaspekter 
inom miljöfrågor sedan dess vuxit och kan idag ses som en kritisk röst som visar på 
orättvisa konsekvenser av olika miljöfrågor (2009:2). Dessa orättvisor kan diskuteras 
och ses på såväl lokal som regional och global nivå och Ebbesson (2009:16) menar 
därför att environmental justice idag ses som ett kraftfullt koncept för att definiera 
förhållandet i olika maktstrukturer omkring miljöfrågor. Enda sättet att uppnå rättvisa 
inom miljöfrågor är att involvera det lokala samhället i aktuella frågor och bygga upp en 
kapacitet för dem som påverkas att också påverka situationen (Ebbesson, 2009:13, 15).  
Environmental justice har framförallt använts för att analysera miljöfrågor där vissa 
marginaliserade grupper har varit extra utsatta för effekterna av miljöproblemen 
(Hanson, 2007:599). Hanson menar att hon vill vidga forskningen inom environmental 
justice genom att diskutera kommersialiseringen av utsädesproduktion med fokus på 
vilka sociala och miljömässiga rättviseaspekter som har uppkommit som resultat av 
detta både för de som är aktiva i regionen som hon har gjort sin fallstudie på såväl som 
på en större skala. På så vis hoppas hon kunna bredda användningen av begreppet. På 
samma sätt kommer environmental justice användas här, för att se vilka effekter EU:s 
GJP har haft för dem som är aktiva lokalt i Bettna. 

Geografisk landskapsanalys 
Landskapsanalys går ut på att analysera och problematisera landskapet som ett 
dynamiskt och sammankopplat geografiskt rum samt som begrepp (Lindborg et. al., 
2008:215, Stenseke, 1997:16). Landskapet har studerats och diskuterats i stort och smått 
inom geografin och därmed kommit att bli dess huvudbegrepp. Wylie (2007) menar att 
för att analysera landskap måste man se till de motsättningar som finns kring 
landskapsbegreppet. Han har presenterat olika motsättningar som finns kring begreppet 
landskapet. De flesta av dessa motsättningar handlar om relationen mellan observatör 
och landskapet i sig självt och hur man på olika sätt kan se på eller uppleva ett landskap. 
Landskap kan enligt Wylie å ena sidan studerats på avstånd av experter med 
frånkopplad relation till landskapet. Detta görs oftast genom fjärranalys och fokus är på 
olika kvaliteter i landskapet som kan kategoriseras (Wylie, 2007: 5). Å andra sidan 
finns det studier där man studerar landskapet genom att uppleva det och diskutera det 
med de som är aktiva inom landskapet (Wylie, 2008:6). Det är den senare av dessa två 
landskapsanalyser som ligger till grund för denna uppsats. Ytterligare en motsättning 
som diskuteras av Wylie är den mellan natur och kultur, som också är mycket aktuell i 
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en diskussion om jordbruk, där dessa två i kombination blir det landskap som 
lantbrukaren är aktiv i.  
 
Landskapet har diskuterats mycket inom jordbruket och blivit en viktig aspekt i såväl 
svenskt som europeiskt jordbruk. Päiviö (2008:15) menar att bevarande av 
jordbrukslandskapet är ett av de nya uppdragen som jordbruken har. Enligt definitionen 
i Europeiska Landskaps Konventionen (ELC) är det invånarna som ska avgöra vilka 
värden i landskapet som ska bevaras och omhändertas och inte experter (Widgren, 
2012a:118).  

Bakgrund 
Bakgrunden till denna uppsats kommer att behandla hur jordbruket har utvecklats i 
Sverige, med fokus på 1900-talet och framåt, hur EU:s gemensamma jordbrukspolitik 
(GJP) har utvecklats samt hur den är utformad. Effekter av såväl Sveriges som EU:s 
jordbrukspolitik har haft för jordbruket och landskapet samt vad den tidigare forskning 
som har genomförts inom dessa områden säger kommer också att tas upp.  
 
Jordbruk av olika former har idkats i Sverige sedan de första fasta bosättningarna 
anlades 4000 år f. Kr (Päiviö, 2008:23). Under perioden mellan järnåldern (500 f. Kr. -
1000 e. Kr.) och 1750 var sättet som jorden brukades på relativt statiskt, permanenta 
åkrar fanns och ett slutet kretslopp med gödsel från de egna djuren (ibid). 
Markanvändningen utvecklades på flera sätt under perioden men de stora strukturella 
dragen var relativt statiskt. Runt 1700 började den agrara revolutionen, då arbetade 80 
% av den svenska befolkningen inom jordbruket (Gadd, 2000:11). Den agrara 
revolutionen innebar stora grundläggande förändringar i jordbruket som bland annat 
ägandeförhållanden, teknik och vilka växter som odlades samt hur odlingssystemen såg 
ut (Gadd, 2000:11). Olika skiften som påverkade både ägande och landskap 
genomfördes: storskifte, enskifte och laga skifte. Dessa ledde gemensamt till en ökande 
produktivitet som var nödvändig, då denna tidsperiod också var början till den 
befolkningsökning som har fortsatt sedan dess (Gadd, 2000:12). Den agrara 
revolutionen var starten till det mer industrialiserade jordbruket. Det var början till en 
tid av stora förändringar inom jordbruket i Sverige. Under 1900-talet har några av de 
största förändringarna skett, då jordbruket under den perioden har gått från småskaligt 
och arbetskraftsintensivt till storskaligt och effektivt.  

Det svenska jordbruket under 1900-talet 
Under början av 1900-talet fortsatte de nya industrierna i Sverige och resten av världen 
att utvecklas. Simultant med detta intensifierades också jordbruket och det är under den 
perioden som det högsta antalet sysselsatta inom jordbruket samt den största arealen 
brukad åkermark kan hittas. Anledningen till detta var effektivisering av jordbruket 
genom mekanisering och förbättrad växtodling (Myrdal & Morell, 2001). Samtidigt var 
början av 1900-talet starten till minskningen av jordbruksbefolkningen, de tre 
förklaringar till minskningen som Myrdal & Morell (2001:76) ger är emigration, 
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övergång till andra näringar och minskande födelsetal. Perioden karaktäriseras också av 
en transport revolution som öppnade för jordbruket att såväl exportera som importera 
varor från andra länder. Detta skapade även en större konkurrens om att sälja sina varor. 
Fokus för jordbrukspolitiken i början av 1900-talet låg på småbruken, då dessa sågs som 
konkurrenskraftiga trots den minskande jordbruksbefolkningen då småbruken kunde 
drivas av familjen utan anställda. Småbrukspolitiken drevs från början av 1900-talet till 
1930-talet då krisen gjorde att småbruken behövde mycket finansiellt stöd för att hållas 
igång. Efter 1930 började man alltså lämna småbrukspolitiken och öppna upp för nästa 
förändring i Sveriges jordbrukshistoria.  
 
1940-1950 började rationaliseringen och omvandlingen av jordbruket (Flygare, 2004). I 
och med jordbrukets rationalisering och industriernas tillväxt flyttade mycket 
arbetskraft från jordbruket och landsbygden till industrin och städerna, framförallt bland 
den yngre befolkningen (Flygare & Isacsson, 2003:21) I och med rationaliseringen blev 
det också andra krav på storskalig produktion med hjälp av pris- och 
marknadsregleringar (Flygare & Isacsson, 2003: 228, 245). Denna förflyttning av 
arbetskraft och omstrukturering av resurser har varit en del av de processer som har 
bidragit till den förändring som syns i statistiken. Från 1945 till 2000 har 3/4 av 
jordbruken i Sverige har lagts ner (Flygare & Isacsson, 2003:11).  
 
Efterkrigstidens jordbrukspolitik hade ett fokus på kvantitet och att producera mat för 
att vara självförsörjande (Flygare & Isacsson, 2003:228) I slutet av 1980-talet började 
det systemet att spricka när resultatet av regleringarna började synas i så kallade 
mjölkhav och köttberg (Flygare & Isacsson, 2003:247). Det var också under den 
perioden som miljöproblemen kopplade till jordbruket började uppdagas. I kombination 
med överproduktionen leder detta till att en mer nyanserad bild av jordbruket som inte 
enbart är positiv skapas inom såväl politiken som hos allmänheten (Antonson & 
Larsson, 2011). Efter att ha arbetat med att lappa och laga ett system under ett par 
årtionden började så nya idéer läggas fram och få gehör. GATT föreslog under denna 
period en internationell avreglering av jordbrukspolitiken, som slog rot hos politikerna i 
Sverige. Så började då liberaliseringen av jordbruket och den officiella avregleringen av 
jordbruket togs i kraft 1991 (Flygare & Isacsson, 2003:251). Detta innebar att inget 
förutom marknadspriser skulle påverka vad som producerades inom jordbruket. Det 
avreglerade jordbruket hann dock inte mer än inledas förrän prat om en anslutning till 
EU började diskuteras. Anslutningen röstades sedan fram 1994 och trädde i kraft 1995. 
I och med anslutningen tog också den EU gemensamma jordbrukspolitiken plats i 
Sverige. Något som representerade större stabilitet för jordbrukarna och betydde att en 
återreglering av jordbruket skedde (Flygare & Isacsson, 2003:255). Även efter inträdet i 
EU har fler jordbruk lagts ner. Hela 13% av Sveriges jordbruk lades ner under de första 
5 medlemskapsåren (Flygare & Isacsson, 2003:257). Detta kan ha berott på att ansökan 
om ersättning från EU var mycket komplicerad (Antonson & Larsson, 2011:145) men 
kan också varit en fortsättning på den utveckling som började i och med avregleringen 
av jordbrukspolitiken. Under 1990-talet har även det ekologiska jordbruket 
introducerats och vuxit i Sverige (Flygare & Isacsson, 2003:333).  
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EU:s gemensamma jordbrukspolitiska utveckling  
EU:s gemensamma jordbrukspolitik (GJP) lanserades 1962 med två huvudsakliga mål, 
att: ”förbättra jordbrukets produktivitet så att konsumenterna har säker tillgång till 
livsmedel till rimliga priser, [och att] se till så att EU:s jordbrukare kan försörja sig” 
(EU, 2013:3). Dessa syften har sedan dess fått sällskap av andra till följd av 
samhällsförändringar, som globalisering, mer import av livsmedel och ett utökat EU 
medlemskap, som lett till att målen för gemensamma jordbrukspolitiken också har 
förändrats (Hill, 2012:28). Utöver att säkerställa tillgång till mat och försörjning av 
lantbrukare finns det också andra samhällsproblem som kan hanteras genom en 
gemensam jordbrukspolitik. De mål som har tillkommit och kommit att bli viktiga för 
EU:s jordbrukspolitik är en ekonomisk utveckling på landsbygden och att skydda 
miljön (Hill, 2012:29). Utöver dessa övergripande samhälleliga aspekter finns också 
aspekter som är specifika för jordbruket och som därför hanteras i den gemensamma 
politiken. Exempel på dessa är den fluktuerande inkomsten som kan variera mycket från 
år till år, de väldigt låga inkomsterna som är aktuella i vissa sektorer av jordbruket samt 
att inkomsterna inom jordbruket har hamnat på efterkälken jämfört med inkomster inom 
andra näringar (Hill, 2012:33).  
 
 GJP har förändrats en hel del sedan starten 1962. Under GJP:s första 25 år skedde inga 
större förändringar (Burrell, 2010:7). Det var under 1980- och 90-talen som reform och 
förändring började efterfrågas, både inifrån och utifrån unionen. Unionens prioriteringar 
och policys förändrades under den här tiden till att inkludera andra gemensamma 
policys som därmed också skulle få del av budgeten. Samtidigt ökade också 
jordbruksproduktionen, vilket också satte mer press på budgeten. Länder utanför EU 
började reagera på de restriktiva tullar som EU hade, samt att subventionerade 
produkter från unionen påverkade världsmarknadspriserna på ett negativt sätt. Under 
1980- och 90 talen förändrades också medias och allmänhetens syn på GJP och blev 
mer negativ och som följd av detta var det många som krävde förändringar i politiken 
(Burrell, 2010:7). Detta var en liknande utveckling som den som skedde i Sveriges 
jordbrukspolitik som presenterades ovan.   
 
Cairol et al. (2009:270) menar att GJP inte har varit en framgångshistoria, utan att GJP 
under 1990-talet bidrog till en nedgång i inkomst för jordbruksfamiljer, samt till att 
jordbruk lades ner i de mindre produktiva jordbrukslandskapen. I de mer produktiva 
jordbrukslandskapen har GJP å andra sidan lett till en större produktion som alltmer 
karaktäriseras av monokulturer. Minskningen av antal jordbruk har fortsatt efter 1990 
också, Raggi et al (2013:114) visar på att antalet jordbruksföretag inom EU27 har 
minskat med 9 % under perioden 2003-2007. Att GJP inte har varit helt framgångsrikt 
går också att förstå i hur mycket reformarbete som har skett under de senaste 30 åren. 
De stora reformerna som har genomförts kommer nedan att presenteras översiktligt.  
 
Den första stora reformen som genomfördes var ett svar på den kritik som presenterats 
ovan och kallas MacSharry reformen efter kommissionären som föreslog den. 
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Reformen var starten till att gå ifrån stöd till jordbruket som baserades på produktion, 
vilket tidigare varit grunden i EU:s jordbrukspolitik. Det tidigare systemet var uppbyggt 
av olika gemensamma organisationer av marknaden (Common Market Organisations, 
CMO) för olika produkter. Till exempel så fanns en specifik CMO för mjölk, en för 
spannmål, en för ägg osv. Inom dessa gemensamma organisationer arbetade man med 
att bevaka marknaden och säkerställa en säker tillgång till mat för invånarna samt en 
inkomst till lantbrukare. I och med MacSharry reformen ersattes den gemensamma 
organisationen av marknaden för spannmål, oljefrön och proteinplantor med en 
kompensatorisk subvention som baserades på areal (Hill, 2012:276). Målet med 
reformen var att det europeiska jordbruket skulle bli mer konkurrenskraftig utan 
produktionskopplade subventioner. I och med den här reformen skedde också ett skifte i 
prioriteringar inom GJP från stöd till jordbruket och dess produkter till en generell 
landsbygdsutveckling. Den andra pelaren av GJP skapades, den är specifikt till för att 
gynna utveckling på landsbygden. Ytterligare ett mål med reformen var att förenkla de 
styrmedel som fanns samt att decentralisera delar av policyhandläggningen till 
medlemsländerna och på så vis förenkla för lantbrukare och ge medlemsländerna 
möjlighet att anpassa vissa stöd till de regionala förutsättningarna (Hill, 2012:278-279).  
 
Nästa stora reform av GJP påbörjades 1997 i och med arbetet med Agenda 2000. 
Agenda 2000 hade fyra huvudområden för den framtida utvecklingen i EU. Det tredje 
och det fjärde området behandlade en omarbetning GJP samt de regionala policys som 
fanns (Hill, 2012:279). I och med arbetet med Agenda 2000 fick också miljön en större 
betydelse än tidigare (Hill, 2012:44). Agenda 2000 fastslogs 1998 (Hill, 2012:280). 
Målet med Agenda 2000 var att integrera marknaden för jordbruksprodukter med 
prispolicy och landsbygdsutveckling (Trubins, 2013:161). I och med Agenda 2000 
reformen kom det multifunktionella jordbruket in som en guidande princip och ett mål 
inom GJP (Cairol, 2009:272). Multifunktionellt jordbruk betyder enkelt beskrivet att 
jordbruket har flera funktioner än att bara producera livsmedel och fibrer och bidrar till 
samhället genom att också producerar landskap och rekreationsområden. Potter och 
Tilzey (2007) menar att detta till viss del står i motsats till den marknadsliberalisering 
som jordbruket genomgått. Begreppet har blivit mycket politiserat där det å ena sidan 
ses som en protektionistisk ursäkt för EU att subsidiera sitt jordbruk och å andra sidan 
adopterats och använts för att förespråka säker tillgång till mat i utvecklingsländer.  
 
Inom Agenda 2000-arbetet togs Landsbygdsprogrammet fram, och första 
programperioden började 2000 och fortsatte till 2006. Det är det program som 
fortfarande används. Programmet finansierades både av EU:s budget i kombination med 
resurser från medlemsländerna. I och med det uppdelade finansiella ansvaret delades 
också ansvaret för att forma programmen mellan medlemsländerna och EU och 
decentraliseringsarbetet som började i och med MacSharry reformen fortsatte i denna 
reform (Hill, 2012:281).  
 
2003 kom ytterligare en reform som resultat av den Mid Term Review av 
Landsbygdsprogrammet och har därför kommit att kallas MTR reformen 
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(Jordbruksverket, 2007:15). I och med de förändringar som antogs i denna reform kom 
det samlade gårdsstödet (Single Payment Scheme) som används idag. Denna form av 
stöd till jordbruken är helt frånkopplad från produktion (Hill, 2012:281). Istället är 
betalningarna kopplade till olika villkor om miljön, livsmedelssäkerhet, djursäkerhet, 
hälsa och arbetsvillkor samt att jordbruksmarken sköts på ett bra sätt. Dessa villkor 
kallas tvärvillkor. I och med denna reform började också en del av stödet som tidigare 
gått till jordbruket, pelare 1, föras över till landsbygdsutvecklingen och pelare 2 (Hill, 
2012:282). I och med att stödet till jordbruket nu blev helt frånkopplat från 
produktionsaspekter kunde lantbrukare besluta vad och hur mycket de ville producera 
baserat på marknadens signaler (Schmid & Sinabell, 2007:333).  
 
2008 genomfördes en kontroll på GJP som ledde till ytterligare förändringar i styrmedel 
till jordbruket. Då togs beslutet att mjölkkvoterna skulle fasas ut till 2015 samt att det 
skulle bli mindre byråkrati kring gårdsstödet och tvärvillkoren för att förenkla för 
jordbrukarna (Hill, 2012:283). Arbetet med att reformera GJP fortsätter och nästa stora 
förändring förväntas ske till nästa programperiod av landsbygdsprogrammet som börjar 
2015 (EU, 2014).   

Den gemensamma jordbrukspolitiken idag  
Idag motsvarar den första pelaren av GJP ¾ av de totala utgifterna till EU:s jordbruk, 84 
% av den summan går direkt till lantbrukare genom gårdsstödet (Hill 2012:137). Den 
andra pelaren kan kategoriseras i tre olika typer av utveckling. Den första är utveckling 
av jordbruket. Detta består av hjälp med modernisering av jordbruksutrustning, 
finansiellt stöd till äldre lantbrukare, så de kan gå i pension samt till yngre lantbrukare 
för att starta upp sitt jordbruk. Dessa stödformer har som mål att skapa en mindre 
jordbruksindustri, där de kvarvarande aktörerna är konkurrenskraftiga på den 
internationella marknaden (Hill, 2012:156). Den andra delen är att skapa möjligheter för 
aktiviteter som inte är kopplade till jordbruket på landsbygden, så som turism, 
småskalig produktion av såväl livsmedel som andra varor, samt service (Hill, 
2012:156). Den tredje delen är stöd för att få lantbrukare att bruka sin mark för att skapa 
positiva miljö- och landskapseffekter (Hill, 2012:157).   
 
Organisationen kring ett så pass stort policysystem som EU:s GJP är komplicerad, och 
kommer inte att presenteras här, då det inte är relevant för uppsatsen. Hur besluten och 
resurserna sker inom Sverige kan vara intressant för att se då detta är det som kan 
påverka lantbrukare inom studieområdet. I figuren nedan (Figur 3.) går det därför att se 
hur beslut och handläggning av landsbygdsprogrammet fungerar i Sverige och vilka 
myndigheter som är involverade. 

Den gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige 
I och med att landsbygdsprogrammet genomfördes och gårdsstödet blev en del av det 
har den generella strukturen kring stöden sett likadan ut. Under den senaste 
programperioden av landsbygdsprogrammet (2007-2013) har stöden till jordbruken 
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skett via två grenar, gårdsstödet och miljöersättningar. Gårdsstödet delas ut till dem som 
brukar och redovisar jordbruksmark, och uppfyller de aktuella tvärvillkor, som är de 
regler som är uppsatta för såväl verksamhet, som för hur jordbruksmarken sköts 
(Jordbruksverket 2008, Jordbruksverket 2007b). Gårdsstödet är som tidigare nämnts 
helt frånkopplat produktion och är helt baserat på jordbruksmarkens storlek. 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 3. Flödesschema över organisationen kring jordbruksstöden i Sverige (Baserad 
på intervju med Petter Steen, Södermanlands Länsstyrelse, 2014) 

 
Gårdsstödet skiljer sig mellan 5 olika regioner i Sverige. Sörmland ligger i region 3, 
som är mittenkategorin av gårdsstödet (Jordbruksverket, 2008). Miljöersättningarna kan 
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delas ut för olika åtaganden inom jordbruket, som miljöskyddsåtgärder, minskat 
kväveläckage, ekologiska produktionsformer, skyddszoner, såväl skötsel som 
anläggande eller restaurering av våtmarker, skötsel och anläggande eller restaurering av 
betesmarker och slåtteräng samt skötsel av vissa landskapselement i natur och 
kulturmiljöer i odlingslandskapet (Jordbruksverket, 2007a).  
 
Även för miljöersättningarna finns det tvärvillkor som avgör hur stor ersättningen blir 
och om den kommer betalas ut. Vid ett åtagande för miljöersättningar är 
åtagandeperioden fem år, i vissa fall är åtagandet dock ännu längre, exempelvis för 
restaurering av våtmarker ska våtmarken bevaras i minst 20 år (Jordbruksverket, 
2007a). Förändringarna inom GJP är inte över och inför nästa programperiod som 
börjar 2015 förväntas fler förändringar. Tvärvillkoren har en stark koppling till 
miljöaspekterna inom jordbruket och fungerar som ett instrument för att kontrollera 
negativa miljöaspekter från jordbruksproduktion. 
 
Eriksson (2013:51) menar landsbygdsprogrammet att genom att betala ersättningar i 
form av pengar för utvalda handlingar är ”ett ovanligt konkret exempel på hur 
styrdokument […] kan kanalisera handlande”. Det finns två spår inom 
jordbrukspolitiken idag, där ett har som syfte att säkerställa såväl matsäkerhet i Sverige 
och EU som inkomster till jordbruket. Det andra spåret har istället ett fokus på att 
säkerställa ”höga naturvärden och traditionella landskap (Eriksson, 2013:217). Det 
första spåret är kvantitativt och därmed enkelt att mäta medan det andra är kvalitativt 
och inte går att mäta på samma sätt (Eriksson, 2013:217). Stenseke (1997:105) menar 
att man för att utforma en effektiv jordbrukspolitik så behöver ”motiven bakom 
markägares agerande i landskapet” inkluderas. Eriksson (2013) använder begreppen 
policyprocess och politiskt rum för att analysera ”de processer som skapas av den 
gemensamma jordbrukspolitiken i relation till fäbodbruket som praktik och 
fäbodbrukare som politiska aktörer”. 

Effekter av den gemensamma jordbrukspolitiken  
Cong och Brady (2012:1) har visat att gårdsstödet har haft vissa negativa effekter på det 
sociala sammanhanget i EU då stora delar av stöden har gått till rikare regioner och 
lantbrukare. De visar också på att många mindre jordbruk som är mer beroende av 
stöden får en liten del av det totala jordbruksstödet medan ett fåtal större jordbruk får en 
stor del av jordbruksstödet.  
 
Renwick et al (2013:447) har identifierat Sverige som ett av de medlemsländer där det 
är en stor risk att jordbruksmark kommer att överges. Detta skulle vara negativt för 
biodiversitet och biologiskt mångfald. Renwick et al. (2013:455) menar att övergivandet 
av jordbruksmark beror på ett misslyckande att skapa en bred policy inom pelare 1 som 
är inriktad på en mängd av specifika miljömål som tar in det skiftande 
jordbrukslandskapet som Europa är uppbyggt av. Trubins (2013:162) visar på att passivt 
jordbrukande har blivit vanligare sen införandet av gårdsstödet. Han definerar passivt 
jordbruk som jordbruk där all mark ligger i träda och lantbrukaren fortsätter att få 
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gårdsstöd. Trubins (2013:162) kan inte redovisa hur stor del av jordbruket i Sverige som 
är passivt, men tror att det är mer än den jordbruksmark som redovisas som mark i träda 
i markanvändningsstatistik. Även Brady et al (2009:580) menar att stödsystemet med 
gårdsstöd har gett markägare incitament att odla mer vall, framförallt i regioner med 
extensivt jordbruk. Vidare menar Brady et al (2009:580) att detta är negativt för 
landskapsmosaiken i dessa regioner.  

Det svenska jordbrukslandskapet 
Idag förvaltas det svenska jordbrukslandskapet med mycket referenser till historia när 
värden i landskapet diskuteras, såväl biologiska som kulturella (Wästfeldt et al. 
2012:1173). Detta har lett till att många landskap förvaltas framförallt för att bevara 
dessa värden och inte för att framhäva jordbruksproduktion och ett dynamiskt 
jordbrukssamhälle (Wästfelt et al., 2012:1174). Detta speglar utvecklingen inom GJP 
och det multifunktionella tänket som introducerades i och med Agenda 2000. Även 
inom forskningen har det skett ett skifte i förståelsen och analysen av landskap. Jansson 
(2003:13) beskriver landskapsforskningen vid Kulturgeografiska Institutionen på 
Stockholms Universitet där ”samhället, individen och landskapsutnyttjandet […] har 
kommit i centrum, snarare än landskapet och dess former.”  

Den Europeiska Landskapskonventionen – Landskapets roll i EU  
Den Europeiska Landskapskonventionen (ELC) trädde i kraft i Europa och öppnades 
för ratificering för medlemsländerna 2004 (Council of Europe, 2014). I Sverige trädde 
konventionen i kraft 1 maj 2011 efter det att Sverige hade ratificerat den. Det innebär att 
Sverige ”förbinder sig att inarbeta konventionens intentioner i sin nationella lagstiftning 
och politik” (Gren, 2014). Vidare betyder det att Sverige har åtagit sig att ”att skydda, 
förvalta och planera vårt landskap i enlighet med konventionens intentioner” (Gren, 
2014). En av grundbultarna i ELC är allmänhetens deltagande (public participation) 
som inkluderar utomstående såväl som lokalinvånarna, som traditionellt har varit i 
fokus för allmänt deltagande. Detta beror på att landskapet ses som en allmännyttighet 
(common good) i ELC och medborgare och dess värderingar av landskapet ska 
inkluderas i implementationen av konventionen (Widgren, 2012a:118).  

Resultat 
Resultatet av den empiriska undersökningen är uppdelat på teman som följer uppsatsens 
syfte och intervjufrågorna (se s. 4 och Bilaga 1). Först presenteras styrmedel och 
policys med fokus på gårdsstödet, miljöersättningar och tvärvillkor inklusive de 
skillnader som framkommit mellan storlekar på gårdar och typer av jordbruk 
presenteras. Därefter kommer resultaten som berör landskapseffekter och hur värden i 
landskapet har påverkats av styrmedlen.  
 
I tabellen nedan listas respondenter med viss bakgrundsinformation vilket bidrar till en 
förståelse för vilka erfarenheter som beskrivits. Då respondenterna är anonyma har de 
tilldelat ett alias i form av ett tilltalsnamn som används i texten. Kategorierna som 
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respondenterna är uppdelade i är: Kategori 1 (4-10 hektar), Kategori 2 (10-50 hektar), 
Kategori 3 (50-100 hektar) och Kategori 4 (>100 hektar). 
 
Tabell 1. Beskrivning av respondenterna  
Nr Alias Ålder Djur Odlar Kategori Heltid/deltid 
1 Maria & Lukas 40-50 

år 
Hästar och 
kor 

Vall 1  Deltid 

5 Fredrik 80-90 
år 

- - 1 Deltid 

7 Sofia 40-50 
år 

Hästar och 
får 

Vall 1 Deltid 

13 Roland & Elise 70-80 
år 

- hade 
mjölk och 
nöt 
tidigare  

- Tidigare 
spannmål 

1  Har varit 
heltid, men 
deltid idag 

18 Elias 50-60 
år 

- Vall  1 Deltid 

2 Oscar 50-60 
år 

Får Vall 2 Deltid 

12 Axel 60-70 
år 

- hade gris 
tidigare 

Spannmål 2 Deltid 

16 Hugo 60-70 
år 

- Vall 2 Deltid 

14 Oliver & Elsa 60-70 
år 

- Vall 2 Deltid 

17 William & 
Alice 

60-70 
år 

Får  Vall 2 Deltid 

3 Viktor & Alva 60-70 
år 

Mjölk Havre & 
ensilage  

3 Heltid 

6 Emil & Ella 50-60 
år 

Nöt Spannmål 
& vall 

3 Heltid 

9 Alexander 50-60 
år 

Nöt & Får Vall 3 Deltid 

8 Isak 60-70 
år 

- Spannmål 4 Heltid 

11 Theo 60-70 
år 

 Nöt Vall & 
spannmål 

4 Deltid 

10 Dexter 40-50 
år 

Höns & 
Nöt 

Spannmål 4 Heltid 

15 Leo & Agnes 50-60 
år 

Mjölk och 
får 

Vall 4 Heltid för 
båda 

4 Anton 50-60 
år 

Mjölk  Spannmål 
& vall 

4 Heltid 
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Styrmedel och policys 
De styrmedel och policys som har varit i fokus under intervjuerna har varit gårdsstödet, 
miljöersättningar och tvärvillkor. De generella åsikter och aspekter som har tagits upp 
om EU och jordbruksstödet är presenterat i delen om gårdsstöd, då det är det stöd som 
alla respondenter har ansökt och fått.  

Gårdsstöd 
Eftersom alla respondenter har gårdsstöd, har detta till viss del påverkat alla. Stöden har 
påverkat de intervjuade jordbrukarna mycket olika, och här syns en av de största 
skillnaderna mellan heltids- och deltidslantbrukare. Då många av de respondenter som 
har lantbruket som en deltidssyssla eller fritidssyssla och får stora delar av sin inkomst 
från andra källor, så har de svarat att stöden inte påverkar deras beslut i någon större 
omfattning. Tillexempel menar Maria och Lukas att ”stöden har inte påverkat oss i hur 
vi har tagit beslut i vårt jordbruk”. Liknande svar har kommit från flera av 
respondenterna som har jordbruket som en deltidssyssla och inte är beroende av det för 
sin huvudsakliga inkomst. Det är dock vissa deltidsbönder som tyckte att stöden 
påverkat dem, då de gör det ekonomiskt intressant att hålla marken öppen. Skillnaden 
mellan dessa två grupper av deltidslantbrukare är deras intresse för jordbruket. Den 
första gruppen som inte påverkas av stöden har jordbruket som ett fritidsintresse medan 
för den andra gruppen är det en perifer syssla som är en del av att bo på landsbygden. 
Därmed är det ekonomiska intresset viktigare för den senare gruppen som inte har 
samma intresse i jordbruket för att de tycker att det är kul. Ett undantag till detta 
mönster är Alexander som är halvtidslantbrukare och har en relativt stor verksamhet, 
han påpekar att det inte skulle gå att lägga så mycket tid och resurser på jordbruket om 
stöden inte funnits.  
 
För de gårdar där en eller hela hushållet är beroende av inkomsten från 
lantbruksverksamheten har stöden en större påverkan, då de är nödvändiga för att gå 
runt ekonomiskt. Ella, vars man jobbar heltid på deras gård säger ”Stöden har varit helt 
nödvändiga, vi skulle inte klara oss utan dem, men vi skulle hellre vara utan om det 
gick.”. Det är flera heltidslantbrukare som är inne på samma spår. Theo, som jobbar mer 
än heltid på sin gård, menar att ”Det går inte att hålla igång utan stöden”. Även Axel 
och Roland och Elise, där både Axel och Roland har arbetat heltid på gården men bara 
jobbar deltid då studien genomfördes, och Isak, som jobbar heltid, har påpekat att de är 
helt beroende av stöden, för att hålla igång sin verksamhet. Även de heltidslantbrukare 
som inte uttalat sagt att det inte går utan stöden, har berättat att en stor del av deras 
omsättning kommer från stöden, vilket visar på ett stort beroende av stöden. Det fanns 
ett undantag till detta mönster bland de större gårdarna, där stöden inte motsvarade lika 
stor del av omsättningen som hos de andra gårdarna. Dexter, som har den gården tyckte 
sig inte vara påverkad av stöden, vare sig ekonomiskt eller i hur verksamheten drevs. 
Generellt kan det sägas att stöden har bidragit till en ekonomisk trygghet för många 
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aktiva lantbrukare, som är mer eller mindre beroende av inkomsterna från verksamheten 
för sitt uppehälle eller för att kunna driva sin lantbruksverksamhet.  
 
Gemensamt för majoriteten av alla respondenterna när de blir tillfrågade om stöden är 
att de tar avstånd från stöden och visar ett missnöje med att stöden behövs. Flera 
uttryckte att stöden skapar en oro och osäkerhet i hur de ska följa regelverk för att inte 
få bakslag och sanktioner. Det har också framkommit att flera undviker att söka stöd 
eller söker lite mindre än de vet att de kan söka för att vara säkra på att inte få bakslag 
och sanktioner. De har ingen tillit till att de kommer kunna få stöden, utan styrs mer av 
en rädsla för sanktionerna som kan bli resultatet av misstag eller missuppfattning av 
olika villkor för stöden. En annan negativ och oroande aspekt, som många respondenter 
har tagit upp om gårdsstödet, är att det minskat successivt sedan det infördes. Dessutom 
är det många av respondenterna som upplever att simultant med att stöden sjunker, så 
får många respondenter också minskningar för arealen som de får stöd för så gott som 
varje år, när Länsstyrelsen kontrollerar arealen, även om de använder de siffror de fått 
från Länsstyrelsens uppmätning året innan i sin ansökan. Det gäller inga stora 
arealförändringar och ger därför inte några större ekonomiska effekter för 
respondenterna i fråga, men det märks att det skapar en viss irritation och även 
misströstan hos många av dem. En annan aspekt som kan kopplas till att länsstyrelsen 
varje år behöver kontrollera arealen är många tycker att en effekt av stöden och 
apparaten kring dem är att dokumentationen och byråkratin har ökat både för dem 
själva, men också från myndigheternas sida. Glädjen är en annan aspekt som har tagits 
upp i samband med diskussioner om stöden, där många respondenter påpekar att det 
inte är lika roligt längre på grund av stöden. 
 
En effekt av gårdsstödet som många har tagit upp har varit att det är mer mark som 
sköts passivt. Markerna överges inte, men produktionsfokus saknas hos vissa 
markägare.  Ett typiskt exempel som flera respondenter har tagit upp är att åkermark, 
där det tidigare har odlats olika grödor, idag används för vallodling avsedd för hö eller 
ensilage. Som stöden fungerar idag, då de är helt frånkopplade produktion, får en 
markägare som låter marken skötas på detta passiva sätt lika mycket stöd per hektar 
som en lantbrukare som lever av sin mark och försöker utveckla sin produktion. Dessa 
observationer har framförallt framförts från de lantbrukare som är heltidslantbrukare 
och har ett produktionsfokus genom sin yrkesroll samt en syn på hur ett 
jordbrukslandskap ska se ut. Det finns ett förslag på framtida förändringar för stöden, 
ett så kallat förgröningsstöd, där de som har mer än 30 hektar måsta ha minst tre olika 
grödor för att få ut hela gårdsstödet. Dexter, som har ett mycket företagsmässigt 
perspektiv på jordbruket, tycker att en sådan förändring skulle ge ett bättre 
jordbrukslandskap och också vara mer rättvist. Frustrationen över den passivt brukade 
marken ligger alltså både i att landskapet blir mer homogent samt att marken inte 
utnyttjas som den skulle kunna göra. I och med att stöden är frånkopplade från 
produktionen så menar Axel, som har varit aktiv i jordbruket hela sitt liv och har haft 
gården som heltidssyssla en stor del av den tiden, att han har börjat sköta gården mer 
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extensivt på grund av stöden. Det är ingen idé för honom att bruka marken lika intensivt 
som förut.  
 

Miljöersättningar  
De miljöersättningar, som flest respondenter har sökt och fått, är ersättningar för 
slåtteräng och betesmarker. Sedan är det en del respondenter som tidigare har fått eller 
får miljöersättningar, för att de har använt sig av ekologiska produktionsformer och en 
del som har fått ersättningar för miljöinvesteringar. Respondenternas erfarenheter av 
och attityder gentemot dessa miljöersättningar presenteras nedan i samma ordning som 
de presenterats ovan.    
 
De respondenter som får ersättningarna för slåtteräng och betesmark tyckte att det var 
väldigt enkelt med miljöersättningarna och tyckte att det var lika självklart som 
gårdsstödet. Det ska noteras att dessa respondenter har relativt små arealer och 
framförallt betesmarker som kan bidra till att det är enkelt för dem att söka och få dessa 
ersättningar. Det var ingen av dessa respondenter som tyckte att miljöersättningarna 
påverkade deras beslut i verksamheten på något särskilt sätt, mer än att de fick följa de 
villkor som var uppsatta för att de skulle få ersättningen.  
 
De flesta av respondenterna som hade erfarenhet av ekologiska produktionsformer har 
slutat på grund av de komplicerade kraven och reglerna som kommer med att vara krav- 
och ekocertifierad. De tre respondenter som tidigare har varit ekologiska påpekar 
dessutom att kraven och reglerna för ekologiska produktionsformer har ökat väldigt 
mycket. Dexter, vars gård var ekocertifierad när han tog över, hade då krav på sig att 
kratta diken och sköta alléer och han tyckte inte att arbetet var värt stöden så han la ner 
den ekologiska produktionen. Dessa respondenter tyckte alltså att arbetet som ekologisk 
produktion innebar inte var värd de ersättningar som de fick och att kraven var för höga. 
Leo och Agnes har tidigare haft ekologisk mjölkproduktion, men slutade med det när 
tillägget för ekologisk mjölk sjönk så pass mycket att det inte längre lönade sig 
arbetsmässigt med de ökade kraven. De har fortfarande en åtagandeperiod att avsluta för 
spannmål, men kommer inte att fortsätta med ekologisk produktion mer efter att den har 
tagit slut. En respondent, Alexander som har ett relativt stort deltidsjordbruk med 
djurhållning, är fortfarande ekocertifierad vid studiens tidpunkt och han hade inga 
planer på att sluta med den ekologiska produktionen, utan hoppades att de förändringar 
som är på gång inom GJP skulle gynna honom som hade småskalig ekologisk 
köttproduktion.  
 
Två respondenter har restaurerat betesmark, som de har sökt och fått miljöersättning för. 
Dessa två respondenter uppger att ersättningen och dess villkor har påverkat deras 
beslut angående restaureringen. I det första fallet menar Oscar att han inte skulle ha 
gjort restaureringen om inte ersättningen fanns, då det är ett kostsamt och tidskrävande 
arbete att restaurera betesmarker. I det andra fallet berättade Dexter att ersättningen inte 
påverkat att de hade restaurerat betesmarkerna. Det skulle de ha gjort ändå för att öppna 
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upp ner mot vattnet, men på grund av ersättningarna gjorde de restaureringen efter de 
villkor som krävdes. Därför avverkade de helt på betena som restaurerades, istället för 
att gallra som de annars hade gjort.  
 

 
Figur 4. Restaurerad betesmark 

 
Theo har också erfarenheter av miljöersättningarna, men hans erfarenheter har varit 
mycket negativa. Han sökte och fick miljöersättningar för sina betesmarker under en 
femårsperiod men under den perioden så ändrades villkoren för att få 
miljöersättningarna och då fick han betala tillbaka de ersättningar som redan betalats ut 
till honom. Det var definitionen av vad som räknas som betesmark som förändrades där 
det antal träd som Theo hade på sin betesmark, var för många så då definierades den 
marken om till skog och gick inte att få miljöersättning för. Sedan dess har Theo inte 
vågat söka några fler miljöersättningar. Hans erfarenheter är ett exempel på varför 
miljöersättningarna ses som komplicerade och riskabla att förlita sig ekonomiskt på av 
många av respondenterna. Det var även andra som hade liknande historier, om bekanta 
som hade råkat ut för liknande fall. Det var en flera respondenter som också lyfte 
osäkerheten i miljöersättningarna, som att lantbrukaren måste ha en åtagandeperiod på 
fem år men från myndigheternas sida kan de ändra regler och dra tillbaka pengar 
retroaktivt. De uppgav också att miljöersättningar innebär hårdare kontroller och 
sanktioner som de inte ville riskera. 
 
Sammanfattningsvis så har de flesta respondenter som är heltidslantbrukare en relativt 
negativ bild av miljöersättningarna, framförallt på grund av de krav och sanktioner som 
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är kopplade till dem. Det fanns några undantag till denna bild, framförallt bland 
deltidsjordbrukarna, som tyckte att miljöersättningarna för betesmarker och slåtteräng 
fungerade väldigt bra, detta kan bero på att de inte är så ekonomiskt beroende av 
miljöersättningarna och stöden. Alexander var den respondent som stack ut mest från 
mängden och såg miljöersättningarna som mycket positivt och hade bara positiva 
erfarenheter av dem.  
 

Tvärvillkor 
Tvärvillkoren är de villkor som måste uppfyllas för att få gårdsstöd och 
miljöersättningar. Därmed har alla respondenter påverkats av tvärvillkoren och de har 
diskuterats både explicit och implicit under intervjuerna. Hur mycket tvärvillkoren har 
påverkat olika respondenter har skilt sig mest mellan de respondenter som har djur och 
de som inte har det. Generellt så känner sig djurbönderna utelämnade till tvärvillkoren, 
som är komplicerade och förändras mycket, framförallt genom att bli strängare. En 
aspekt som många respondenter har tagit upp angående tvärvillkoren är 
öronmärkningen av djuren och att den har getts mer och mer vikt under de senaste åren. 
Samtidigt som det har blivit viktigt är det lätt att öronbrickorna ramlar av, nu måste de 
ersättas med förtryckta brickor, de får inte skriva egna. Detta är ytterligare en aspekt där 
det märks att en del respondenter känner sig misstänkliggjorda av regler och kontroller.  
William och Alice har till och med uppgett att de känner sig skrämda av utvecklingen 
av tvärvillkoren och tror att de kommer få ställa om sin verksamhet, framöver beroende 
vilka framtida förändringar som kommer. 
 
Ett fåtal respondenter har tagit upp aspekter om tvärvillkoren angående växtodling och 
vallodling. Det har också har blivit striktare regler om hur detta ska skötas. Isak 
berättade att han tidigare alltid hade en stor variation i vad han odlade för grödor, men 
sedan tvärvillkoren blev striktare håller han sig idag till enbart spannmål. Ett annat 
exempel där tvärvillkoren har påverkat en respondent är Alexander, som har fått skaffa 
speciell utrustning för att kunna putsa (klippa gräset på) markerna, som inte hinns med 
att betas, men inte är tillräckligt produktiva för att skördas. Precis som med 
miljöersättningarna och stöden generellt är det framförallt krav och stress orsakade av 
alla förändringar som respondenterna tar upp i samband med tvärvillkoren.  

Andra delar av den gemensamma jordbrukspolitiken 
Fokus för denna uppsats har varit den del av GJP som kallas pelare 1 och är det stöd 
som betalas ut till lantbrukare i form av gårdsstöd och miljöersättningar. 
Landsbygdsstöd som är en del av pelare 2 har därför inte utgjort en så särskilt stor del 
av resultatet. Alla respondenter har tillfrågats om andra styrmedel som har påverkat 
dem och om de har fått eller känner till några insatser som har gjorts i bygden som en 
del av pelare 2 av GJP, men de flesta har de inte kommit på några. De två exempel som 
ett fåtal respondenter kom på var att det ska dras fiberoptik för förbättrad 
internetuppkoppling i Bettna och att det har öppnat ett  gym med hjälp av EU stöd. När 
frågan om andra stöd till landsbygden ställdes var det några respondenter som tyckte att 
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det inte var tillräckligt med stöd till andra delar av landsbygden utan efterfrågade mer 
policy och stöd till landsbygden med olika tankar på hur detta skulle gå till. Lokalt 
företagande och att kommunikationerna på landsbygden ska fungera bättre lyftes fram 
som ett förslag till hur stöd till landsbygden borde utformas.   
 
En synpunkt som har kommit upp ofta, som inte är en del av GJP men upptar mycket tid 
hos många av respondenterna är de kommunala miljöregler som gäller för lantbrukare. 
Detta har inte påverkat några större beslut för respondenterna, men har orsakat en del 
bekymmer för några av dem. Två respondenter, Alexander och Anton, har använt exakt 
samma exempel med lysrör. Lysrören som kommer från bostadshuset får köras till 
soptippen som vanligt, medan de som kommer från lagården måste de skaffa tillstånd 
för att slänga på tippen. Även Sofia uppehöll sig vid miljöreglerna och tyckte att dessa 
borde vara lika överallt, då hon bodde precis vid kommungränsen och därför hade 
annorlunda regler än sin granne.  

Rättviseaspekter 
Alla respondenter fick frågan om de tycker att stöden, som de är och har varit 
utformade, är rättvisa (se Bilaga 1). Vid vissa tillfällen fick jag för att förtydliga ge 
exempel på olika nivåer där de skulle fundera på rättviseaspekterna med stöden. Till 
exempel som mellan olika storlekar på gårdar, mellan olika regioner, mellan olika 
länder i EU eller mellan olika produktionsgrenar i jordbruket medan andra respondenter 
själva hade exempel på saker, som de inte uppfattade som rättvisa.  
 
Den rättviseaspekt som flest respondenter tog upp var att det inte var helt rättvist att 
stora gårdar med bra jordar och stora marker fick mest stöd. Detta svar gavs ofta med 
olika nyanser, till exempel tyckte en respondent att det är så system ofta fungerar och 
han tyckte inte att det var helt rättvist. Att stora gårdar och bra jordar fick mer pengar 
går att hitta på flera skalor. I Sverige går stora delar av jordbruksstöden till 
slättbygderna där jordbruksproduktionen är störst och det finns bördiga marker. 
Respondenterna är aktiva i en mellanbygd där marken inte går att bruka på samma sätt 
som i slättbygden och man har därför inte samma förutsättningar att tjäna lika mycket 
pengar på jordbruk här som på andra platser som är mer gynnsamma för jordbruk. 
Skillnader i detta går också att se mellan olika medlemsländer, men fokus i 
respondenternas tankar var rättviseaspekter i Sverige i denna fråga. Andra regionala 
skillnader som togs upp av en respondent var miljöinvesteringar som kan skilja sig 
mycket mellan olika länsstyrelser, beroende på vad de har för budget och hur många 
som är aktiva i det länet. 
 
Andra rättviseaspekter som har uppkommit mellan medlemsländer har varit angående 
de olika villkoren framförallt när det gäller djurskydd, eftersom Sveriges hårda krav på 
djurskydd gör att det är dyrare att producera mat i Sverige jämfört med andra EU-
länder. En koppling till djurskyddskraven i Sverige var att de står i kontrast med kraven 
som svenska myndigheter har på de livsmedel som de köper via upphandlingar, vilket 
har lett till att det inte alltid är svenskproducerade livsmedel som köps upp av svenska 
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myndigheter. Även inom rättviseaspekterna kommer de passivt brukade markerna upp, 
där Leo och Agnes ifrågasatte om det är rättvist att det ges ut stöd till marker som bara 
ligger i träda.  

Identitet - jordbrukare, bonde, lantbrukare 
Det var många av respondenterna som hade vuxit upp på en gård med föräldrar som 
varit aktiva inom jordbruket och flertalet av dessa hade tagit över sin föräldragård och 
på så vis kommit att fortsätta inom jordbruket. Alla de som har tagit över sin 
föräldragård har varit heltidslantbrukare under större delen av sitt liv, även om vissa av 
dem hade lagt ner delar av jordbruksverksamheten vid studiens tidpunkt. Anledningarna 
att de har tagit över har skilt sig i olika fall, både Theo och Viktor har sagt att de redan 
från början var intresserade av jordbruket och var de som alltid hjälpte till på gården. 
Andra respondenter har gett slumpen mer betydelse, de trivdes inte med det jobb de 
hade tidigare när möjligheten att ta över gården kom. De respondenter som inte har ärvt 
eller tagit över gården från sina föräldrar har hamnat på just den gården av andra 
orsaker, som vad som fanns tillgängligt när de letade fastighet osv. I den gruppen är det 
vanligare att jordbruket är en fritidssyssla eller deltidsarbete, flera av dem som har haft 
liknande skäl till att de har sökt sig till landsbygden och att bo på en gård. För Sofia, 
Maria och Lukas och låg deras djurintresse bakom flytten till gård. De ville kunna 
försörja sig själva med foder till djuren. Dessa respondenter identifierar sig som 
lantbrukare. Sofia arbetar inom jordbruket även utanför sin egen gård. Maria och Lukas 
skulle gärna syssla med jordbruket på heltid, men de har inte tillräckligt med mark för 
att det ska gå runt. Ett flertal respondenter kommer från andra platser i Sverige och har 
sökt sig till Sörmland på grund av landskapet och närheten till Stockholm. För andra 
respondenter är jordbruket en perifer syssla och de lägger inte mycket tid på sin 
jordbruksmark. Deras intresse i att bruka och ha markerna är att hålla dem öppna och 
estetiskt tilltalande, som en del av fastigheten. De flesta som har jordbruket som 
sidosyssla identifierar sig inte som lantbrukare utan jordbruket för dem är en del av att 
bo på landsbygden. Som tidigare har nämnts finns det andra deltidslantbrukare som 
identifierar sig som bonde eller lantbrukare trots att de har andra yrken utanför sin egen 
gård  
 
Det är flera respondenter som har haft djurhållning tidigare, men de har slutat med det 
Det har varit olika djur och olika storlekar på gårdarna men dessa tre respondenter har 
haft många likheter i sin beskrivning av varför de slutade med djurhållningen. Alla tre 
har beskrivit att de hade kommit till en punkt där de antingen skulle investera för att 
förbättra lokaler och utrustning eller lägga ner. Sen finns det självklart andra 
anledningar, som har lett till själva beslutet att faktiskt lägga ner djurhållningen och de 
har varit mer olika. Hugo, som hade kor fram till sent 80-tal, hade ledsnat på att ha djur 
och då var det ingen idé att investera vidare i det. Sedan han lade ner djurhållningen har 
han haft andra inkomster utöver jordbruket. Axel hade också ledsnat. Dessutom hade 
han fått problem med damm och kvalster och så hade han inte heller kvar sin pappa som 
stöd och hjälp som han hade haft tidigare. De tre respondenterna som har lagt av med 
djuren har också åldern gemensamt. De är över 60 år allihop så att sluta med 
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djurhållningen kan bero på åldern och orken. Två av respondenterna verkar ha hittat 
andra identiteter utanför gården, som kompletterar deras jordbrukaridentitet genom att 
involvera sig mer i andra yrken. Medan en av respondenterna har fortsatt att till störst 
del identifiera sig som lantbrukare, eller bonde som han själv föredrog.  
 
Alla respondenterna har tillfrågats vilket begrepp som är de tyckte var bäst att använda, 
lantbrukare eller lantbrukare, eftersom dessa är de begrepp som är vanligast 
förekommande i litteraturen. Resultatet av den frågan delade tydligt respondenterna i 
två grupper, en grupp som tyckte de var helt synonyma eller inte tyckte det spelade 
någon roll och en grupp som tyckte att lantbrukare är bättre eftersom de tyckte att det 
fångade in mer av hela verksamheten, såsom skog, djurhållning, landskapande och 
företagsamhet. Några föredrog bonde. I ett fall hade ett par olika åsikter i frågan, där 
kvinnan tyckte att det var synonymt, medan mannen tyckte lantbruk innefattade mer 
företagsverksamhet. Andra begrepp föreslogs av vissa av respondenterna, Axel har 
hittat på en egen akronym och titel CFD (Common Farmer Devil) och Alexander kallar 
sig själv månskensbonde. Petter Steen på länsstyrelsen fick också frågan om vilket 
begrepp som var bäst lämpat att använda och han berättade att på länsstyrelsen har de 
delvis ett kundperspektiv gentemot lantbrukare, så där presenterades ytterligare ett 
begrepp som kan appliceras på respondenterna, kund.  
 
Respondenterna fick också en fråga om hur de tycker att samhällets syn på jordbruket 
och de som är verksamma inom det har förändrats. Detta genererade flera olika svar. 
Vissa såg en positiv förändring i hur samhällets syn på jordbruket har förändrats. De 
som har sett det som en positiv utveckling har haft olika exempel på denna utveckling. 
Sofia, som arbetar inom jordbruket utanför sin egen gård hade flera olika upplevelser av 
detta å ena sidan såg hon medias rapportering av jordbruket som något negativt. Hon 
arbetade med grisar 2009 när det blev mycket medial uppmärksamhet kring en film som 
Djurrättsalliansen publicerade och tyckte att det var en väldigt ensidig och felaktig bild 
av näringen som media visade. Å andra sidan så tycker hon att på en lokal nivå, så är 
det är många runt omkring henne som ger henne beröm för djuren och tycker att det är 
positivt att ha djur i landskapet. De flesta som tycker att det har skett en positiv 
utveckling av samhällets syn på jordbruket och lantbrukare har varit eller är 
heltidslantbrukare. Ett exempel som har getts som ett tecken på en positiv syn är att 
driva gårdsbutiker i liten skala, i och med att intresset för närproducerat ökar. Emil 
tyckte sig skönja två olika positiva syner på jordbruket, dels som ett pittoreskt inslag i 
landsbygden och dels att det ses mer seriöst.  
 
De som tyckte sig se en negativ utveckling av samhällets syn på jordbruket har gett 
andra aspekter på hur det uppfattas. Denna grupp respondenter var mycket mer 
heterogen än de som skönjde en positiv utveckling och består av såväl deltids- som 
heltidslantbrukare. Anledningarna till att de tyckte att samhället hade en negativ syn 
skiljde sig mellan respondenterna, där vissa menade att det beror på att folk tycker att 
jordbruket inte ger några pengar, medan andra menar att jordbruket ses som en perifer 
grej som stockholmare inte bryr sig om. Just kopplingen mellan stad och landsbygd och 
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relationen människor har till jordbruket är det flera respondenter som har tagit upp, som 
en anledning till den negativa synen på jordbruket. Detta har enligt vissa respondenter 
också lett till en polarisering av synen på jordbruket. Antingen ser folk lantbrukare som 
hjältar, eller att de ses som skurkar. Detta har också tagit bort glädjen i att vara 
lantbrukare. Ett uttalande som Anders Borg, finansministern, gjorde i februari 2014 
kom upp ett par gånger när respondenterna pratade om samhällets syn på jordbruket. I 
det uttalandet (Land, 2014) sa han att han inte trodde att svenskt jordbruk kommer att 
överleva som industri. Han sa i samma intervju att han tycker att det är bra med 
importerade livsmedel och detta är något som många respondenter har känt att de inte 
har regeringens eller politikernas stöd och känner sig bortglömda. Några respondenter 
värderade inte förändringen som negativ eller positiv, utan förklarade bara hur de ser att 
synen har förändrats.  
 
En intressant observation som jag har gjort under intervjuerna är att de flesta 
respondenterna är mer eller mindre negativa till utformningen och systemet kring 
stöden samt utvecklingen som jordbruket har genomgått, men de flesta respondenterna 
har också visat en stor glädje och stolthet i att vara lantbrukare. Det var till och med 
några respondenter som påpekade detta under intervjuerna. Trots att de hade känt sig 
negativa under stora delar av samtalet så trodde de på en bra framtid för jordbruk och de 
respondenter som hade lagt ner delar av sin verksamhet var tydliga med att de inte 
ångrade att de hade haft jordbruksverksamhet.  
 

Framtiden 
Respondenterna tillfrågades vad de trodde om framtiden för lantbruket, både vad de tror 
kommer ske med jordbruket generellt i Sverige och vad de tror kommer hända med 
deras gård. En stor del av respondenterna börjar närma sig pension, eller har redan 
passerat pensionsåldern, så de flesta har tänkt på framtiden inom ramen för vem som 
ska ta över när de inte längre orkar driva gården. En grupp trodde gården skulle finnas 
kvar i familjen. För de flesta av dem skulle de fortsätta 5-10 år innan de kunde tänka sig 
sluta. Det var inte alla som var säkra på att gården skulle fortsätta brukas även om 
majoriteten av respondenterna trodde att fastigheten skulle finnas kvar i familjen. En 
grupp av respondenterna var säkra på att deras barn inte skulle ta över gården. Vissa av 
dem hoppades att det skulle fortsätta drivas jordbruksverksamhet på fastigheten, medan 
andra trodde att det skulle bli sommarboende som många andra fastigheter i trakten har 
blivit. De som visste att deras barn inte skulle ta över trodde att detta berodde på att de 
hade sett hur mycket arbete det är att ha en gård med jordbruksverksamhet. 
 
För jordbruket i Sverige i stort gick det att se tre olika syner hos respondenterna, en 
positiv syn på framtiden, en negativ och en icke värderad. Elias, Axel, Viktor, 
Alexander och Dexter hade alla en positiv bild av framtiden för jordbruket i Sverige. De 
flesta av de som hade en positiv syn på framtiden på jordbruket, svarade också att de 
tyckte sig ha märkt en positiv förändring av samhällets syn på jordbruket. De hade alla 
liknande anledningar, som var att mat alltid kommer att behövas och att det finns ett 
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intresse för jordbruket och dess produkter. Alexander och Elias trodde framförallt att 
intresset för det ekologiska skulle bidra till en positiv framtid för jordbruket, vilket 
också var anledningen till att de tyckte att samhällets syn hade förändrats till det 
positiva Det var en liten grupp som hade en negativ syn på jordbrukets framtid. Alla 
dessa respondenter sa också att de hade sett en negativ utveckling av samhällets syn på 
jordbruket. De flesta menade att anledningen att de såg en dyster framtid för Sveriges 
jordbruk är att det kommer finnas färre aktiva gårdar. Det var flera av de som inte 
värderade sin framtidsprognos som också trodde att det skulle bli färre aktiva gårdar. Ett 
exempel på detta är Maria och Lukas som trodde att mittenkategorin av gårdar skulle 
försvinna. Det som kommer finnas kvar enligt dem är de stora gårdarna och eldsjälar 
som har jordbruket som ett fritidsintresse på mindre gårdar.  
 
Sammanfattningsvis går det att se ett mönster framförallt i att de som såg en negativ 
utveckling av samhällets syn också såg en negativ framtid för jordbruket i Sverige. En 
intressant aspekt med respondenternas syn på framtiden var att trots att många av 
intervjuerna hade en ganska dyster ton framförallt bland heltidslantbrukarna som kändes 
lite uppgivna och trötta på all byråkrati och regler. Så fanns det en glädje som lyste 
igenom.  Många hade också en stolthet över att de var med och bidrog till landskapet 
och matproduktion. Flera respondenter var noga att påpeka i slutet av intervjun att de 
inte var bittra eller så negativa som det kanske framkom i samtalen om EU.  

Landskapet 
Ett av temana som intervjuerna behandlade var landskapet, där respondenterna 
tillfrågades om vad landskap betyder för dem, hur det har förändrats och om de har 
makt att påverka landskapet, samt var makten över landskapet ligger i samhället. Den 
första frågan var helt öppen och löd ”Vad betyder ordet landskap för er?” Detta för att 
få en känsla av vad både ordet och begreppet betydde för respondenterna och ge dem 
möjlighet att associera helt fritt. Eftersom Europeiska Landskapskonventionen (ELC) är 
en konvention som behandlar just hur landskap ska förvaltas och bevaras inom EU 
tillfrågades också alla respondenter om de har hört talas om den. Det var två 
respondenter som trodde att de hade läst något om det, men de visste inte vad den 
faktiskt innebar. Resten av respondenterna visste inte vad ELC var.  

Vad betyder landskap? 
På frågan ”Vad betyder ordet landskap för er?” var det många som gav liknande svar, 
där det öppna landskapet var det första de tänkte. De som inte lyfte fram det öppna 
landskapet fokuserade istället på det varierade landskapet som det som landskap 
betydde för dem, i samband med det var det några som använde begreppet ”det typiska 
sörmländska landskapet” som namn på den sortens landskap. Detta landskaps 
egenskaper beskrevs av Fredrik som en blandning av skog och åker, eller av Axel som 
”varierat med sjöar, skogar, beteshagar och åker, lite av varje och väldigt blandat”. Han 
påpekade också att det var bonden och hans djur som hade skapat det landskapet. Andra 
egenskaper som har kommit fram har varit att landskapet är såväl kuperat som slätt med 
ån emellan eller variation mellan skogen, den odlade marken och icke odlade marken. 
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Ella tycker att urtypen av landskap som det de har omkring sig som är lite sjö, lite skog, 
lite åker och lite bebyggelse, samt att det är mycket att titta på. Variationen i landskapet 
som ger det en betydelse för Theo är ängar, sjöar, skogar och röda stugor. William 
använde frasen kalops på landskap, för att beskriva det varierade landskapet.  
 
Det är några respondenter som har tagit upp djurlivet som en aspekt, både som en viktig 
del i landskapet. Att korna går i hagen tycker Viktor och Alva är en del av det de tycker 
är landskap. Alice tog upp ljuden som vissa vilda djur gör som en del av landskapet och 
att det var något som hade förändrats i landskapet när jag frågade om hur landskapet har 
förändrats, att lommen och paddorna inte hördes lika mycket längre. Dexter tycker att 
hans yrke som lantbrukare har gett honom hans sätt att se på landskap och vad det 
betyder för honom och därför tycker han att ett vackert landskap ska vara påverkat av 
människan med välskötta åkrar, skog och betesmarker.  Landskapet beskrevs också av 
flera som det som man har utanför fönstret eller ser här omkring oss. Det var några som 
har kopplat ihop landskapet med samhällsservice och avfolkning och på så vis också 
sett att de som boende i landskapet är en del av det, precis som skola, postkontor och 
andra delar av ett samhälle. Det var två respondenter, Axel och Elias, som explicit sa att 
det är bonden och hans djur som har skapat det varierade landskapet som de tycker har 
en positiv betydelse. 

Landskapsförändringar 
De landskapsförändringar som respondenterna har upplevt skilde sig till viss del, vilket 
kan bero på det geografiska läget inom studieområdet, som är ca 15 km2. Dessutom har 
vissa respondenter varit aktiva i det landskapet hela sin livstid och kan därför redovisa 
för förändringar som skett över mycket längre tid, medan andra bara har bott och varit 
verksamma i landskapet under de senaste årtiondena. Den exakta frågan som alla 
respondenter fick var: ”Hur ser ni på det landskap som ni är aktiva i? Har det förändrats 
under den tiden ni har brukat jorden?” Sedan bad jag dem också om det gick att värdera 
den förändringen som positiv eller negativ. Det blev en stor spridning i vilka 
förändringar som upplevts mellan olika respondenter.  
 
Att landskapet fort växer igen var något som många tog upp som en negativ förändring 
som följd till att det är färre djur som betar markerna idag. Sofia problematiserade kring 
det och menade att igenväxta marker är negativt ur ett landskapsperspektiv, eftersom 
hon tyckte att öppna marker och brukad jordbruksmark gav en positiv landskapsbild. Å 
andra sidan tyckte hon att det kan det vara positivt ur ett produktionsperspektiv för 
skog. Anton har också sett att marker växer igen, men menade att det är en del av tidens 
gång att landskapet förändras.  
 
Betesmarker var ett av de landskapselement som kom upp oftast i samband med frågan 
om landskapsförändringar. Om det hade skett en positiv eller negativ förändring för 
betesmarkerna rådde det dock skilda åsikter om bland respondenterna, Sofia menar att 
betesmarker har fått en uppryckning genom EU:s jordbrukspolitik medan Axel menar 
att han ser just betesmarkerna som hotade eftersom djuren har minskat så mycket. Han 
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har också upplevt att viss åkermark har fått växa igen och att det är många fler som idag 
sköter sina marker på ett väldigt passivt sätt genom att gräs och vall odlas där istället för 
en variation av grödor. Han tycker detta allt som allt ger en mycket skrämmande 
utveckling för landskapet. Att det har kommit att växa mer gräs och vall har även andra 
respondenter tagit upp som en negativ landskapsförändring.  
 

 
Figur 5. Passivt brukad mark. 

 
En annan aspekt som kommit som svar angående förändringen av landskapet har varit 
avfolkningen av landsbygden och detta har setts som en negativ förändring. De två 
familjer som framförallt har fokuserat på detta är Hugo, Oliver och Elsa som bor nära 
varandra men långt ifrån Bettna.  De har tidigare haft egen skola och butik men båda 
dessa har lagts ner, något som kan förklara deras gemensamma fokus på avfolkningen 
av landskapet. Även Theo har tagit upp just avfolkning som en negativ förändring i 
landskapet, men med ett fokus på att de små gårdarna försvinner eller tas över av 
kapitalstarka människor som inte ämnar bo där. Det var fler respondenter som tog upp 
problemet med att jordbruksfastigheter togs över av människor som inte ämnar bo där 
året runt men inte de andra aspekterna av avfolkning som presenterades ovan.  
 
Som presenterades ovan, så var det några respondenter som tyckte att djurlivet var en 
del av landskapet och en förändring som har skett i landskapet. Ett exempel Alice om 
att ljud från djuren hade förändrats i landskapet. Andra explicita landskapseffekter av 
EU som har tagits upp av några respondenter, har varit våtmarker och deras anläggande. 
Både Dexter och Roland har tagit upp det som en positiv förändring. Fredrik 
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diskuterade förändringar i landskapet i relation till bebyggelse och att landskapet hade 
förändrats främst genom att flera tomter hade styckats av från grundtomten och att fler 
familjer därmed flyttat dit något som han såg som mycket positivt.  
 
Det är en grupp respondenter som har sett de förändringar i landskapet som de själva 
har åstadkommit på sin mark som positiva. Det är framförallt att de har öppnat upp 
mark genom att ta bort skog vid sjökanter som dessa respondenter är nöjda med och 
tycker att det har förbättrat landskapet. En av dessa respondenter har också arbetat med 
att ta bort salix1 (energiskog) som växte på stora delar av marken när han tog över.  

Makt att påverka landskapet 
Som en fortsättning på hur landskapet som respondenterna är aktiva i har förändrats 
tillfrågades de också om de anser att de har makt att påverka landskapet. Jag frågade 
också vilka som har makten att besluta om hur landskapet ser ut. I svaren på denna 
fråga gav så gott som alla respondenter mycket liknande svar att de tyckte att de hade 
makt att påverka landskapet på sin egen mark. Utöver det var det flest respondenter som 
tyckte att makten att påverka i stort ligger hos länsstyrelsen. Detta har dock haft 
variationer hos olika respondenter och hur de tycker att de kan påverka har också skilt 
sig. Alexander påpekar att det är länsstyrelse, jordbruksverket och EU som har makten 
att påverka landskapet genom att bestämma om resurser ska fördelas till jordbruk och 
skogsbruk men att det är bönderna som faktiskt gör jobbet. Leo tycker att det är 
länsstyrelsen, jordbruksverket, och politiken som har makten att förändra, men politiken 
gynnar inte jordbruket som den är utformad idag. Andra instanser eller grupper som 
respondenterna tycker har makten är konsumenter, politiker livsmedelshandeln, 
Jordbruksverket, kommunen och EU. Enstaka respondenter har också nämnt staten, 
marknaden och folk i allmänhet som de som har makten att påverka landskapet. Det är 
ingen som tycker att de har någon makt att påverka landskapet utanför sin egen mark på 
något sätt med ett enstaka undantag i Dexter tycker att han själv ger sig makt genom att 
inte alltid fråga om lov utan att bara göra. Han tycker att myndigheter som har ett fokus 
på bevarande lägger en död hand över verksamheter. Att förvalta kulturarv och landskap 
tycker han att man gör genom att bruka det. Produktionen på hans gård ska ge 
tillräckligt med pengar för att sköta den kulturhistoriska delen i form av husen. 
 
Livsmedelshandeln har tillskrivits som en instans som har makt att påverka landskapet 
av Axel och Isak. Axel förklarade att livsmedelshandeln har makt att påverka 
jordbrukslandskapet genom att de köper in livsmedel från utlandet och säljer dessa 
billigt, samtidigt som de säljer de svenska livsmedlen till högre priser för att kunna 
utnyttja den lilla gruppen konsumenter som har ett intresse för närodlat och deras 
pengar. Han tror inte att skillnaden i pris mellan svenska och utländska varor är lika stor 
som det verkar i butiksdiskarna. Han menar att de på så vis bidrar till att förbuska 
landskapet.  
 

                                                
1 Energiskog 
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Generellt så gav många respondenterna ifrån sig känslan att utanför sin egen mark så 
kände de sig maktlösa och utelämnade till marknadskrafter och politiken som hade 
störst påverkan på landskapet i stort. Det var ingen större skillnad på olika 
respondenters syn på detta beroende på storlek av gård eller produktionsform, alla olika 
storlekar och produktionsformer gav känslan av maktlöshet att påverka landskapet. 

Diskussion 

Effekter av EU:s gemensamma jordbrukspolitik  
Det är uppenbart att EU:s GJP har haft stora effekter på jordbruket vilket redovisas i 
denna studie samt i tidigare forskning (se t.ex. Trubins, 2013; Renwick et. al., 2013).  
Vilka aspekter och frågor som undersöks påverkas av vilket teoretiskt ramverk som är 
grunden. Flera undersökningar om effekterna av GJP har fokuserat på de ekonomiska 
eller ekologiska aspekterna. Effekterna av EU:s GJP har framförallt undersökts med 
hjälp av statistik, modelleringar och karteringar, vilket ger en bra översikt men går inte 
in på vad som ligger bakom besluten (se Brady et. al., 2009; Trubins 2013; Schmid & 
Sinabell 2007; Renwick et al., 2007, Raggi et al., 2013). Det finns avsevärt färre studier 
som fokuserar på människorna, deras relation till marken de brukar och deras rötter i 
landskapet. Det finns självklart studier med ett fokus på människorna, Eriksson (2013) 
har tex ett fokus på fäbodbrukare och ser till påverkan på dem av GJP. I de flesta studier 
har lantbrukarna som tar besluten och arbetar med effekterna med GJP i sin vardag har 
tagits bort från ekvationen.  

Lantbrukares beslut 
Det visade sig att alla respondenter i denna studie hade alla sökt och fått gårdsstöd och i 
vissa fall också miljöersättningar. Så till en viss gräns så har GJP påverkat alla. Hur 
mycket det har påverkat deras beslut har som resultatet visat dock varit olika och det har 
kommit fram många andra aspekter som har varit viktiga för respondenterna i deras 
beslut, som vad som passar de, vilka mål de har med sin verksamhet och deras 
familjeliv. Vissa mönster blev tydliga, t.ex. att de som har jordbruket som en 
fritidssyssla, för att de tycker att det är roligt och har andra inkomster som de lever av, 
menade att de inte påverkades av stöden alls, och de är antagligen den grupp som 
påverkas minst av stöden då de har så små arealer, det ska dock noteras att de till viss 
del påverkas av stöden, då de ändå söker och får stöd. Det fanns också en annan grupp 
av deltidslantbrukarna som angav att de påverkades mer av stöden och menade eller 
visade genom sina svar att stöden till viss del låg till grund för deras beslut. I den 
forskning som har genomförts angående GJP har lantbrukaren generellt inte upptagit så 
särskild stor del av forskningen mer än som en rationell ekonomisk person vars beslut 
går att modellera (Renwick, et al. 2013). I de fall som lantbrukaren har hamnat i fokus 
har det framförallt varit heltidslantbrukare.  Detta är förståeligt då det är ett naturligt 
resonemang att större aktörer har mer inverkan på aspekter som ekonomi, miljö och 
produktion. Stenseke (1997) har visat att deltidslantbrukare kan påverka landskapet lika 
mycket som heltidslantbrukare. I Bettna, där majoriteten av de som är aktiva i 
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jordbruket är deltidslantbrukare gör även de mindre aktörerna stor skillnad i att hålla 
mark öppen, framförallt de som har djurhållning. Dessutom är landskapet inte lika 
förmånligt för stora jordbruksföretag som slättbygderna är, här går det oftast inte att 
använda de största och modernaste skördetröskorna, på grund av åkerholmar och kullar 
som bryter upp åkermarken.  
 
Många av respondenterna har tagit upp och visat att GJP har skapat mycket oro, 
framförallt på grund av föränderligheten av stöden och de komplicerade reglerna. Som 
har framkommit av genomgången av GJP:s utveckling (s. 13) har det genomförts många 
reformer av stöden och det här kommer troligen också fortsätta framöver (Hill, 2012; 
Brady et al. 2009). Det är många som på grund av oron för sanktioner på grund av 
missförstådda regler som många har tagit visst avstånd från stöden och söker så lite de 
kan för att klara sig ekonomiskt, men samtidigt inte riskera att få bakslag i form av 
sanktioner. Detta framkom framförallt hos heltidsjordbrukarna som också visade på ett 
större ekonomiskt beroende av stöden. Detta kan kopplas till Brady et al. (2009) som 
visar på att gårdsstödet är ett ineffektivt system för att uppnå goda miljöaspekter, om 
jordbrukarna är rädda för bakslag och förändringar så de inte får de utlovade stöden ger 
stöden inte den eftertraktade effekten på miljön. Det var framförallt miljöersättningarna 
som respondenterna kände störst osäkerheter kring. Eftersom en respondent faktiskt har 
fått betala tillbaka miljöersättningar i efterhand på grund av förändrade villkor kan oron 
i vissa fall vara berättigad. Osäkerheten kring regler och sanktioner leder till att 
respondenterna avstår från att ansöka om miljöersättningar vilket i sin tur minskar 
effekterna av miljöersättningarna. 
 
Vid en analys av lantbrukares beslut kan människornas relation till sitt hem och sitt yrke 
eller sitt fritidsintresse inte räknas bort. Det är tydligt av resultatet att det inte enbart är 
en ekonomisk rationalitet som motiverar respondenterna i hur de driver sina 
jordbruksverksamheter. De respondenter som har haft djur har visat en väldig kärlek 
och stolthet till sina djur, vilket till viss del är paradoxalt för de som har djur som en del 
av köttproduktion. Det är självklart inte bara GJP som påverkar respondenternas beslut 
inom jordbruket utan andra aspekter av respondenternas liv har också en inverkan på 
deras beslut. Hos nästan alla respondenter som har identifierat sig som lantbrukare har 
det funnits en yrkesglädje och stolthet som har lyst igenom de ganska dystra samtalen 
som frågorna om GJP och EU har gett. Stenseke (1997) har visat att olika drivkrafter 
eller förhållningssätt påverkar lantbrukare i hur de arbetar med jordbruket genom att 
kategorisera lantbrukare i tre kategorier. De tre kategorierna är baserade på deras 
förhållningssätt till jordbruket och ekonomiska aspekter påverkar dem i hur de driver 
sin verksamhet. De tre kategorierna är Företagare (ekonomiskt rationellt 
förhållningssätt), traditionella bönder (livsforms-rationellt förhållningssätt) och 
landskapsskötare (upplevelse-rationellt förhållningssätt). De flesta studier ser alla 
heltidslantbrukare som att de har det första förhållningssättet och att deras beslut drivs 
av en ekonomisk rationalitet, men i denna studie har de flesta av respondenterna de 
andra två förhållningssätten där det inte bara är det som ger mest ekonomisk vinst som 
avgör vilka beslut de tar, utan hur deras beslut påverkar landskapet. Många 
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respondenter har lyft fram landskapandet som en av de aspekterna som har gjort att de 
håller på med jordbruket.  
 
Övergivandet av jordbruksmark är en aspekt som har tagits upp i flera studier om GJPs 
effekter på lantbrukares beslut (ex. Renwick et al., 2013; Raggi et al. 2013). Renwick et 
al. (2013:455) visar att reformer av GJP kommer ha en marginell påverkan på 
övergivandet av jordbruksmark i EU i stort, men att det finns vissa områden där 
övergivandet kommer påverkas drastiskt. Dessa områden karaktäriseras av naturliga 
förutsättningar som inte gynnar ett intensivt jordbruk, och därmed finns det en större 
risk att den marken överges vid reformer. I studieområdet har de aktiva gårdarna 
minskat och en stor del av husen i området har gjorts om till sommar- och helgbostäder. 
Raggi et al. (2013:124) menar att det framförallt är de unga och mer professionellt 
investerade lantbrukare med stora gårdar som troligast säljer gården och investerar sitt 
kapital någon annanstans medan de äldre jordbrukarna med mindre gårdar troligen 
fortsätter äga sin gård när de slutar med jordbruksverksamheten. Det är många av 
respondenterna som är nära pension eller har redan passerat pensionsåldern och planerar 
därför inte att vara aktiva inom jordbruket mer än 5-10 år till. Efter det var det många 
som uppgav att de inte visste vad som skulle hända med jordbruksverksamheten, 
eftersom barnen ofta inte vill ta över verksamheten på grund av andra intressen i livet 
och att arbetet inom jordbruket är så tufft samtidigt hoppas de flesta att bo kvar så länge 
de kan, då de har en nära relation med sin omgivning som har byggts upp under deras 
aktiva år som lantbrukare. De kan tänka sig att sluta bruka marken är en sak, men om 
man har bott på en plats och brukat marken där kan det ta emot att flytta därifrån, även 
om man inte brukar marken. Wästfelt et al. (2012:1179) lyfter fram relationen mellan 
lantbrukaren och landskapet han/hon lever i på ett mycket bra sätt i följande citat:  
 

[…]it should be recognized (and acknowledged) that farmers’ lives and 
landscapes are held together as wholes that are in a state of constant 
becoming as they pragmatically and emotionally live through situations as 
they unfold. 

 
När jordbruk läggs ner på grund av att lantbrukaren är för gammal och det inte 
finns någon som tar över påverkar detta landskapet, i Bettna finns exempel på 
nedlagda gårdar såväl som gårdar som sköts mycket extensivt.  

Landskapet 
Den landskapseffekt av GJP som har kommit upp mest under denna studie är 
betesmarkerna. Det har dock varit två separata meningar som har presenterats om 
betesmarker, där en grupp respondenter menar att de har ökat på grund av GJP och den 
andra menar att de är hotade av den minskade jordbruksaktiviteten och färre betande 
djur, något som inte kan kopplas till GJP på samma sätt.  Betesmarker och delvis 
naturliga gräsmarker är också ett landskapselement som har diskuterats inom 
litteraturen. Lindborg et al. (2008:217) menar att minskat betestryck på delvis naturliga 
gräsmarker ses som den främsta orsaken till den minskande biodiversiteten på 
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jordbruksmarker något som inte går att koppla direkt till GJP utan också beror på andra 
samhälleliga förändringar. De har också sett positiva effekter på delvis naturliga 
gräsmarker av GJP. (Lindborg et al 2008:218). En del av de positiva effekterna av 
delvis naturliga gräsmarker beror på att mer jordbruksmark ligger i träda, som i en 
social kontext kan ses som ett tecken på att marken är övergiven, om det inte är tydligt 
att det är del av växtföljden (Lindborg et al, 2008:219). Det är just den kontexten som 
har framkommit i denna studie där några av respondenterna har uttryckt frustration över 
de passivt skötta markerna och att lika mycket gårdsstöd ges till de fälten som till 
produktiva fält. De andra landskapsförändringarna som respondenterna har upplevt, 
som avfolkning och igenvuxen jordbruksmark går inte att härleda till GJP lika enkelt 
utan kan också bero på andra samhälleliga processer som urbanisering.  
 
Wästfelt et al (2012:1179) menar att det fokus som GJP har nu, där det är vissa 
landskapsvärden och element som är i fokus, riskerar att ge en snedvriden syn på 
bevarande av landskap. Historiska landskap kan komma att prioriteras medan lokala och 
regionala variationer ges begränsat utrymme. Wästfelt et al (2012:1179) anser att stöden 
förespråkar en idé om hur det europeiska landskapet ska se ut istället för den 
multifunktionella diversitet som är målet för GJP. För att uppnå en långsiktig hållbar 
landskapsutveckling och förvaltning och undvika ett ensidigt bevarande perspektiv är 
lantbrukare och lokala institutioner de viktigaste delarna (Wästfelt et al. 2012:1179). I 
Europeiska landskapskonventionen (ELC) är medborgares medverkan en av 
grundpelarna för landskapsvård och förvaltning. Detta är en utveckling från tidigare då 
landskapsförvaltning framförallt baserats på expertutlåtande och haft tydliga top-down 
karaktärsdrag (Stenseke, 2009:215). Något som är intressant att notera med detta är 
dock att det var ingen av respondenterna som på rak arm visste vad ELC var, och de få 
som kände igen det visste inte helt vad det var ändå. Så arbetet med ELC verkar inte ha 
kommit ner till gräsrotsnivå och medborgarmedverkan än.  
Renes (citerad i Widgren 2012a:118) motsätter sig Wästfelts citat ovan och tycker att 
det är ovanligt att medborgarna har haft så stor inverkan på landskapet:  
 

In old history writing and in modern planning, there is much nostalgic 
thinking about local people being heavily connected with their surrounding 
landscapes and therefore being the best suited for shaping the future of their 
landscapes. This idea of a long-standing local population as partner is, at 
least partly, romantic wishful thinking. People living in a landscape they 
shaped themselves, are the exception, not the rule.  

 
Renes (2011)kan ha rätt i att medborgare i stort kanske inte alltid har så stor inverkan på 
landskapet de lever i, men denna studie visar på att lantbrukare till viss del känner att de 
kan påverka det landskapet de lever i, framförallt på sin egen mark och den mark de 
brukar. Däremot kände de inte att de hade någon makt att påverka landskapet utanför 
sin egen mark. Bara för att någon äger och brukar mark betyder det inte att de är 
experter på landskapsvård, men resultatet visar tydligt på en stark koppling mellan de 
boende och att de tycker att landskapet och att ta hand om det är en viktig del av att vara 
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lantbrukare. Och även de som inte identifierade sig som lantbrukare utan hade 
jordbruket som en sidosyssla motiverades just av att skapa ett trivsamt landskap att bo i. 
Flera av respondenterna, både heltid- och deltidslantbrukare har varit mycket tydliga i 
att de vill förbättra landskapet de bor genom att vara verksamma inom jordbruket. 
Stenseke (1997:13) visar också att ”Det är de som verkar i landskapet som till syvende 
och sidst kan åstadomma en omläggning av markanvändningen”. Hon menar också att 
det inte bara är de stora jordbruken som påverkar landskapet utan att deltidslantbrukare 
har en lika stor inverkan på landskapet som heltidslantbrukare (Stenseke, 1997:106). 
Detta är alltså inte en nostalgisk vy av att respondenterna i denna uppsats är experter i 
landskapsvård, men de har visat en stor omtanke om det landskap de lever i och därmed 
är de som bör involveras i hur detta landskap ska förvaltas.  

Rättvisa och makt 
Envionmental justice har tidigare framförallt använts för att analysera orättvisor i 
relation till effekter av miljöproblem och att marginaliserade grupper ofta har utsatts 
mer för olika miljöproblem än andra samhällsgrupper. I den här uppsatsen har inga 
specifika miljöproblem tagits upp, men environmental justice kan ändå bidra till en 
analys av jordbrukspolitikens påverkan på lantbrukares beslut. I och med 
respondenterna i den här uppsatsen till olika grad bidrar till att skapa ett landskap som 
efterfrågas av olika politiska institutioner, och ersätts för de genom gårdsstöd och 
miljöersättningar kan environmental justice användas för att analysera om 
ersättningarna är tillräckliga och om de distribueras på ett rättvist sätt. De distributiva 
aspekterna går att analysera på flera olika skalnivåer, från lokalt till globalt men även 
mellan olika produktionsgrenar inom jordbruket och mellan olika storlekskategorier av 
jordbruk.  
 
På en global skala har GJP setts som ett sätt att skydda jordbruket, den sociala och 
miljömässiga hållbarheten på landsbygden i det utvecklade väst på bekostnaden av den 
fattiga rurala befolkningen i utvecklingsländer (Potter & Tilzey, 2007:1291). Regionalt 
har distributiv rättvisa mellan olika regioner både inom EU och inom Sverige har tagits 
upp av några respondenter, där de upplever att det har uppstått orättvisor. Det är 
framförallt de respondenter som är aktiva inom djurhållningen som tycker att det blir 
underligt när de ska konkurrera på den interna marknaden i EU när de som svenska 
lantbrukare har större krav på djurhållningen genom svensk lagstiftning jämfört med 
andra medlemsländer i EU. De vill inte minska kraven på svensk djurhållning men de 
hårda kraven som finns på svensk livsmedelsproduktion uppfattas som orättvisa när de 
svenska myndigheter som köper in mat inte har samma krav vid upphandlingar utan 
ofta då köper billig mat från utlandet.  
 
Även respondenternas känsla av makt att påverka landskapet de lever i kan analyseras 
utifrån environmental justice. De flesta kände som nämnts tidigare att de kunde påverka 
landskapet på sin egen mark, men annars tyckte de att makten att påverka landskapet låg 
utanför deras grepp. Det finns därmed en diskrepans mellan ELC och dess mål att 
involvera medborgarna i landskapsförvaltningen.  
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Framtid 
Hur framtiden för jordbruket i Bettna, Sverige och EU beror delvis på hur GJP 
utvecklas och reformeras framöver. Eftersom jordbrukarna, både deltids och 
heltidslantbrukare, har sagt att de till viss del är ekonomiskt beroende av stöden så 
kommer den framtida designen av dessa påverka dem i deras verksamhet. Brady et al. 
(2009:582) menar att de fortsatta reformerna borde leda till att ersätta gårdsstöden med 
mer inriktade stöd då stöden som de är designade idag är ineffektiva. Detta är något som 
många av respondenterna också har kommenterat på, att systemet inte är effektivt.  
  
Respondenternas syn på framtiden för jordbruket påverkas av hur länge de har varit 
aktiva och deras livssituation i stort. I och med att många av respondenterna är i 
pensionsålder eller över det såg de en framtid där de inte kommer att driva sitt jordbruk 
själva. Som visades i resultatdelen var det inte självklart för alla att gården skulle finnas 
kvar i familjen, och även där respondenterna tror att gården kommer finnas kvar i 
familjen så tror de inte att barnen kommer fortsätta jordbruket.  

Slutsatser 
EU:s gemensamma jordbrukspolitik (GJP) har inte haft någon större påverkan på 
lantbrukares beslut i studieområdet. Dels för att det är andra aspekter som påverkar 
deras beslut, som deras familjeliv och var i livet de befinner sig. Samtidigt är det flera 
av respondenterna som är ekonomiskt beroende av stöden och hos dem råder det en stor 
osäkerhet angående GJP och dess stödsystem som det är designat idag. En effekt som 
GJP har haft hos många heltidslantbrukare har varit att de känner sig misstänkliggjorda 
av alla regler och kontroller. Osäkerheten kring regler och villkor är inte lika stor kring 
deltidslantbrukarna som har mindre mark, de är generellt mer positivt inställda till 
stöden, men påverkas inte i sina beslut till någon större grad. Det har framkommit att 
GJP har haft vissa effekter på landskapet, framförallt att det sker mer vallodling och 
extensivt jordbruk i studieområdet på grund av GJP som frustrerar vissa lantbrukare, 
men är positivt för biodiversiteten på delvis naturliga gräsmarker. Det är också vissa 
betesmarker i studieområdet som har restaurerats som en effekt av GJP.  
 
 
  



Jenny Eriksson 

 
 

38 

Referenser 

Tryckta källor 
Antonson, H. & Larsson, A., 2011. ”Bidrag, stöd och ersättningar: 

försörjningsskapande, produktionshöjande och miljöförbättrande åtgärder inom 
jord- och skogsbruket?” i Antonson, Hans & Jansson, Ulf (red.): Jordbruk och 
skogsbruk i Sverige sedan år 1900: studier av de areella näringarnas geografi 
och historia. Stockholm: Kungl. Skogs- och lantbruksakademien. s.133-150. 

Bettna Hembygdsförening, 2014: Start. <http://www.bettna-hembygdsforening.se/> 
Senast besökt: 2014-03-25.  

Bignal, E. M., 1998. Using an ecological understanding of farmland to reconcile nature 
conservation requirements, EU agricultural policy and world trade agreements. 
Journal of Applied Ecology 35, 949-954.  

Brady, M.; Kellermann, K.: Sahrbacher, C. & Jelinek, L., 2009. Impacts of Decoupled 
Agricultural Support on Farm Structure, Biodiversity and Landscape Mosaic: 
Some EU Results. Journal of Agricultural Economics 60 (3), 563-585. 

Burrell, A., 2010. The CAP: ”Looking Back, Looking Ahead” i Skogstad, Grace & 
Verdun, Amy (red.)The Common Agricultural Policy – Policy Dynamics in a 
Changing Context. Abingdon, Oxon, UK: Routledge. s. 6-24. 

Cairol, D.; Coudel, E.; Knickel, K.; Caron, P. & Kröger, M., 2009. Multifunctionality of 
Agriculture and Rural Areas as Reflected in Policies: The Importance and 
Relevance of the Territorial View. Journal of Environmental Policy & Planning 
11 (4), 269-289.  

Cong R-G. & Brady M., 2012: How to Design a Targeted Agricultural Subsidy System: 
Efficiency or Equity? PLoS ONE 7(8): e41225. 

Council of Europe, 2014: The European Landscape Convention. 
<http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/landscape/default_en.asp> 
Senast besökt: 2014-05-05. 

Ebbesson, J., 2009. "Introduction: dimensions of justice in environmental law", 
Environmental Law and Justice in Context. 1st ed. Cambridge: Cambridge 
University Press. s. 1-36.  

Eniro, 2014. Kartor, vägbeskrivningar, flygfoto, sjökort & mycket mer på Eniro.se    < 
http://kartor.eniro.se/?q=Bettna> Senast besökt 2014-05-14 

Eriksson, C., 2013. Fäboden som politiskt rum - Att vara fäbodbrukare i den 
gemensamma jordbrukspolitiken. SLU: Uppsala 

EU, 2013. Insyn i EU-politiken – Jordbruk. Luxemburg: Europeiska unionens 
publikationsbyrå. <http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/sv/agriculture_sv.pdf> 
Senast besökt: 2014-05-21 

EU, 2014. The Common Agricultural Policy after 2013. 
<http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/> senast besökt: 2014-05-21.  

Flygare, I., 2004. Öppna landskap – det agrara landskapet i efterkrigstidens riksdags-
debatt. Bebyggelsehistorisk tidskrift 47, 30–48.  



EU:s gemensamma jordbrukspolitik och dess effekter på lantbrukares beslut samt landskapet 
 

 39 

Gadd, C-J., 2000, Det svenska jordbrukets historia. [Bd 3], Den Agrara Revolutionen: 
1700-1870. Stockholm: Natur och kultur/LT i samarbete med Nordiska museet 
och Stift. Lagersberg. 

Gren, L. 2014: Europeiska landskapskonventionen – Riksantikvarieämbetet 
<http://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/vart-internationella-
arbete/europaradet/europeiska-landskapskonventionen/> Senast besökt: 2014-
05-05.  

Hanson, L.L., 2007. Environmental Justice across the Rural Canadian Prairies: 
Agricultural Restructuring, Seed Production and the Farm Crisis. Local 
Environment 12 (6), 599–611.  

Hill, B., 2012. Understanding the Common Agricultural Policy. London: Earthscan. 
Isacson, Maths & Flygare, Iréne, 2003: Det svenska jordbrukets historia. [Bd 5], 

Jordbruket i välfärdssamhället: 1945-2000. Stockholm: Natur och kultur/LT i 
samarbete med Nordiska museet och Stift. Lagersberg 

Jones, M., 2007. The European Landscape Convention and the Question of Public 
Participation. Landscape Research 32 (5), 613-633.  

Jordbruksverket, 2007a: Miljöersättningar 2007. 
Jordbruksverket 2007b: Tvärvillkor 2007. 
Jordbruksverket 2008: Gårdsstödet 2008.  
Jordbruksverket, 2011a: 04 Södermanlands län, År 2010 Jordbruksföretag, ägoslag och 

husdjur. 
<http://statistik.sjv.se/Database/Jordbruksverket/Historisk%20statistik.%20Jord
bruket%20i%20siffror%201866-
2007/Socken_F%C3%B6rsamlingsstatistik/04%20S%C3%B6dermanlands%20l
%C3%A4n/04%20S%C3%B6dermanlands%20l%C3%A4n.asp.> Senast besökt: 
2014-03-25.  

Jordbruksverket, 2011b: 04 Södermanlands län, År 1995 Ägoslag, markanvändning och 
husdjur. 
<http://statistik.sjv.se/Database/Jordbruksverket/Historisk%20statistik.%20Jord
bruket%20i%20siffror%201866-
2007/Socken_F%C3%B6rsamlingsstatistik/04%20S%C3%B6dermanlands%20l
%C3%A4n/04%20S%C3%B6dermanlands%20l%C3%A4n.asp> Senast besökt: 
2014-03-25 

Lindborg, R.; Bengtsson, J.; Berg, Å.; Cousins, S. A.O.; Eriksson, O.; Gustafsson, T.; 
Hasund, K. P.; Lenoir, L.; Pihlgren, A.; Sjödin, E. & Stenseke, M., 2008. A 
Landscape Perspective On Conservation Of Semi-Natural Grasslands. 
Agriculture, Ecosystems and Envrionment 125, 213-222.  

Madsen, L. M., 2004. Understanding the use of rural space: the need for multi-methods. 
Journal of Rural Studies 20, 485-497 

Myrdal, Janken & Morell, Mats (red.) 2001. Det svenska jordbrukets historia. Bd 4, 
Jordbruket i industrisamhället : 1870-1945. Stockholm: Natur och kultur/LT i 
samarbete med Nordiska museet och Stift. Lagersberg 

Neumann, R. P., 2005: Making Political Ecology. London: Hodder Education 



Jenny Eriksson 

 
 

40 

Potter, C. & Tilzey, M., 2007. Agricultural multifunctionality, environmental 
sustainability and the WTO: Resistance or accommodation to the neoliberal 
project for agriculture? Geoforum 38, 1290-1303.  

Päiviö, E-L., 2008: Det agrara landskapet på vinst eller förlust: biologiska och 
historiska värden inom lantbrukets nya uppdrag. Diss. Uppsala : Sveriges 
lantbruksuniversitet.  

Raggi, M.; Sardonini, S. & Viaggi, D., 2013, The Effects Of The Common Agricultural 
Policy On Exit Strategies And Land Re-Allocation. Land Use Policy 31, 114-
125.  

Random.org, 2014: List Randomizer. <https://www.random.org/lists/> Senast besökt: 
2014-05-02 

Renes, J., 2011. European landscapes: continuity and change. i Roca, Z., Claval, P., 
Agnew, J. (Eds.), Landscapes, Identities and Development. Ashgate, Farnham, 
UK. s. 117-136. 

Renwick, A.; Jansson, T.; Verburg, P. H.; Revoredo-Giha, C.; Britz, W.; Gocht, A. & 
McCracken, D., 2013. Policy Reform And Agricultural Land Abandonment In 
The EU. Land Use Policy 30, 446-457. 

Robbins, Paul. 2012: Political Ecology. Chichester, UK: Wiley-Blackwell 
SCB, 2013: Folkmängden per församling 2013-12-31 enligt indelningen 2014-01-01. 

<http://www.scb.se/Statistik/BE/BE0101/2013A01/be0101tab5forsaml13.xls> 
Senast besökt: 2014-05-21.  

Schmid, E. & Sinabell, F., 2007. On The Choice Of Farm Management Practices After 
The Reform Of The Common Agricultural Policy In 2003. Journal of 
Environmental Management 82, 332-340.  

Secor, Anna J. ”Social Surveys, Interviews, and Focus Groups” I Gomez, Basil & Jones 
III, John Paul, 2010. Research Methods in Geography. Chichester, UK: Wiley-
Blackwell. s. 194-206. 

Sjöblom, J., 2014. ”Jordbruksindustrin överlever inte” Land - Lantbruk & Skogsland < 
http://www.lantbruk.com/lantbruk/jordbruksindustrin-overlever-inte> Senast 
besökt 2014-05-14 

Stenseke, Marie. 1997: Bonden och landskapet: ägares och brukares relationer till 
markerna och förutsättningarna för en uthållig markanvändning. Diss. Lund : 
Univ. 

Stenseke, Marie, 2009: Local Participation In Cultural Landscape Maintenance: 
Lessons From Sweden. Land Use Policy, 26: 214-223.  

Trubins, R., 2013. Land-Use Change In Southern Sweden: Before And After The 
Decoupling. Land Use Policy 33, 161-169.  

Wastenson, L. & Helmfrid, S. (red.) 1996: Sveriges nationalatlas. Sveriges 
geografi.Vällingby: Sveriges nationalatlas (SNA) 

Widgren, M., 2012a. Landscape Research In A World Of Domesticated Landscapes: 
The Role Of Values, Theory, And Concept. Quarternary International 251, 117-
124.  

Widegren, M., 2012b. ” Resilience thinking versus political ecology: understanding the 
dynamics of small-scale, labour-intensive farming landscapes” I Plieninger, 



EU:s gemensamma jordbrukspolitik och dess effekter på lantbrukares beslut samt landskapet 
 

 41 

Tobias & Bieling, Claudia (red.): Resilience and the cultural landscape: 
understanding and managing change in human-shaped environments. 
Cambridge: Cambridge University Press s. 95-110. 

Wylie, J., 2007. Landscape. Abindon, Oxon, UK: Routledge  
Wästfelt, A.; Saltzman, K.; Gräslund Berg, E. & Dahlberg, A., 2012. Landscape care 

paradoxes: Swedish landscape care arrangements in a European context. 
Geoforum 43, 1171-1181.  

Muntlig kommunikation 
Respondent 1, Lantbrukare deltid, 2 respondenter, 19 februari 2014 
Respondent 2, Lantbrukare deltid, 1 respondent, 19 februari 2014 
Respondent 3, Lantbrukare heltid, 2 respondenter, 11 mars 2014 
Respondent 4, Lantbrukare heltid, 1 respondent, 11 mars 2014 
Respondent 5, Lantbrukare deltid, 1 respondent, 17 mars 2014 
Respondent 6, Lantbrukare heltid, 2 respondenter, 17 mars 2014 
Respondent 7, Lantbrukare deltid, 1 respondent, 18 mars 2014 
Respondent 8, Lantbrukare heltid, 1 respondent, 27 mars 2014 
Respondent 9, Lantbrukare deltid, 1 respondent, 27 mars 2014 
Respondent 10, Lantbrukare heltid, 1 respondent, 28 mars 2014 
Respondent 11, Lantbrukare deltid?, 1 respondent, 28 mars 2014 
Respondent 12, Lantbrukare deltid, 1 respondent, 1 april 2014 
Respondent 13, Lantbrukare deltid, 2 respondenter, 1 april 2014 
Respondent 14, Lantbrukare deltid, 2 respondenter, 1 april 2014 
Respondent 15, Lantbrukare heltid, 2 respondenter, 2 april 2014 
Respondent 16, Lantbrukare deltid, 1 respondent, 2 april 2014 
Respondent 17, Lantbrukare deltid, 2 respondenter, 9 april 2014 
Respondent 18, Lantbrukare deltid, 1 respondent, 16 april 2014  
Petter Steen, Funktionschef för EU Stöd, Södermanlands länsstyrelse, 19 februari 2014 
Håkan Nyström, Ordförande för Småbrukarnas Riksförbund i Sörmland, 3 mars 2014 
 
  



Jenny Eriksson 

 
 

42 

Bilaga 1. Intervjufrågor  
Bakgrundsinformation 

1. Hur länge har du/din familj (släkt) varit aktiva med att bruka jorden här? 
2. Är det er heltidssyssla? (har detta förändrats?) 
3. Hur mycket tid i veckan lägger ni ner på ert arbete? 
4. Hur delas tiden upp mellan olika arbetsuppgifter, administrativt att vara ute på er 

mark. Varierar detta mellan åren? 
5. Äger ni all mark ni brukar? 

a. Hur stor areal äger ni/arrenderar ni? 
b. Hur många djur håller ni? 
c. Vad odlar ni? 

6. Äger ni skog också?  
a. Hur mycket?  
b. Hur kombinerar ni detta med jordbruket, ekonomiskt och tidsmässigt? 

7. Är någon av er mark skyddad på något sätt?  
a. Hur fungerar det?  

 
Styrmedel/policys?  

1. Hur påverkar politiska styrmedel och policys era/dina beslut i hur ni/du har 
brukat jorden och brukar jorden idag? 

a. Gårdsstöd? 
b. Miljöstödet? 
c. Landsbygdsprogrammet? 
d. Andra policys? 

2. Vilka förändringar har ni sett i jordbrukspolitiken från 1995 (EU?) 
3. Hur har det påverkat er i hur ni driver ert jordbruk?  
4. Hur fungerar kontakten med de ansvariga myndigheterna? Och mellan 

myndigheterna? 
5. Hur ser ni på dagens jordbrukspolitik samt hur den har utvecklats? I 

kombination med skogsbruk och miljöskydd.  
6. Tycker ni att politiken och styrmedlen idag är rättvisa? Hur? På vilket sätt? 
7. Hur mycket stöd får ni? Hur mycket drar ni in genom jordbruket? Hur påverkar 

det er säkerhet inom er verksamhet? 
 
Landskap 

1. Vad betyder ordet landskap för er?  
2. Hur ser ni på det landskap som ni är aktiva i? Har det förändrats under den tiden 

ni har brukat jorden? 
a. Positivt/Negativt? 

3. Vet du/ni vad den europeiska landskapskonventionen är och innebär? 
4. Vilka är med och beslutar om hur landskapet ser ut? Har ni makt att påverka det 

landskap ni lever i? 
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Lantbrukarens roll 
1. Vad fick dig/er att ge er in i jordbruket? 
2. Hur ser du på din roll som lantbrukare? Har detta förändrats? 
3. Hur tycker du samhället ser på din yrkeskategori? 
4. Gör storlek på gård och vad lantbrukare odlar/vilka djur man har skillnad i hur 

lantbrukare ser på varandra? 
5. Vill du kallas lantbrukare eller jordbrukare? Spelar det roll? 

 
Framtiden 

1. Hur ser ni på er framtid inom jordbruket?  
 
 


