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PROBLEM:  Brukbar mark är en begränsad resurs och jordbruket bidrar till 

några av de allvarligaste miljöproblemen. EU:s jordbrukspolitik är 
hårt kritiserad och bygger till stor del på principer som 
understödjer ett ohållbart exploaterande av olika former av 
ekosystemtjänster. En omställning till andra produktionssätt är 
därför nödvändig. 

 
SYFTE:  Syftet i denna uppsats är att genom en studie beskriva de faktorer 

som särskiljer det hållbara jordbruket från det ohållbara. Resultatet 
ska sedan användas för att undersöka om och hur EU arbetar med 
en omställning till en hållbar jordbruksnäring och analysera vilka 
förutsättningar som finns för ett sådant arbete. 

 
METOD: Vi har använt oss av abduktiv metod och har en hermeneutisk 

grundsyn. Den empiriska undersökningen är av kvalitativ karaktär 
och baseras på fyra intervjuer samt litteraturstudier. 

 
RESULTAT: Ett hållbart jordbruk bygger på ekologiska premisser som lättare 

tillvaratas i ett småskaligt, funktionellt, integrerat och 
kretsloppsbaserat jordbruk. Jordbrukets fossilberoende och 
överutnyttjande av marken måste upphöra och köttkonsumtionen 
minskas. EU:s jordbrukspolitik grundar sig i en världsbild som är 
produktionsoptimerande och tillväxtorienterad och denna måste 
förändras. Viss positiv förändring sker inom EU, men 
beslutsprocessen är långsam och byråkratisk och kapitalstarka 
lobbyister har i realiteten för mycket inflytande och makt. 

 



ABSTRACT 
 
 
Cultivable land is a limited resource and agriculture contributes to some of the most serious 
environmental problems facing the planet like, global warming, eutrophication and loss of 
biodiversity. The specialized, industrial agriculture with monoculture and extensive input of 
external energy, commercial fertilizer, and chemical pesticides are all essentially 
unsustainable. An adaptation to other methods of production is necessary to preserve the 
environment for future generations. The aim of this study is to describe the factors that 
distinguish sustainable from unsustainable agriculture. The results will be used to examine if 
and how the European Union (EU) works in order to create a more sustainable agricultural 
industry and to analyze the preconditions for such development. We have used a method 
based on abduction and we have a hermeneutic and ecological economic approach. The 
empirical survey is of a qualitative nature and is based on four interviews and literature 
studies. The results of this study shows that a sustainable agriculture should be build on 
ecological premises, which is easier to achieve in small-scale, functional, integrated and 
cycle-based farming. Modern farming’s dependence of fossil fuel and pesticides and the 
excess use of land must cease. Furthermore, there is an urgent need to decrease our 
consumption of meat products. EU’s agricultural policy is based on a worldview that relies on 
production optimization and is growth-oriented and these approaches must be changed. 
Certain positive changes have occurred within EU, but the decision-making process is slow 
and bureaucratic. Financially strong lobbyists have too much influence and power, compared 
to the rest of society. This makes it difficult to work for change and attain actual 
sustainability. 
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1. INLEDNING 
 
 
Det finns exempel på miljöförändringar som uppstått på grund av mänsklig aktivitet långt före 
modern tid, som exempelvis mammutarnas utdöende, avskogning i Kina, resursbrist och 
jordförstörelse i Västeuropa med mera. Stora miljöförändringar började människan orsaka 
först vid Europas expansion och kolonisation av andra delar av världen. Dels bar vi oavsiktligt 
med oss där tidigare okända sjukdomar och dels förflyttade vi ovetandes om konsekvenserna 
växter och djur som inte naturligt fanns på de ”nya” kontinenterna, samt tog med oss nya 
grödor, som exempelvis potatis, tillbaka till Europa. Vi bredde sedan ut oss och formade 
landet efter våra önskemål och tryckte därmed undan de naturliga biotoperna. Den koloniala 
expansionen gick hårt åt miljön när regnskogen började skövlas till förmån för odlingar. 
Sedan kom den industriella revolutionen – och med den möjligheten att i större skala släppa ut 
föroreningar både av tidigare kända och nya miljöskadliga ämnen. Än så länge var det dock 
fortfarande främst lokal påverkan det handlade om.1 
 
Det är först på 1900-talet, och framför allt den senare halvan av 1900-talet, som människan 
orsakat miljöproblem med verkligt globala proportioner, som exempelvis klimatförändringen 
och ozonförtunningen. Också människans förbrukning av ändliga resurser, undanträngningen 
av vildmark och naturliga biotoper och hotet mot den biologiska mångfalden har 
intensifierats.2 Inom jordbruket har det skett tekniska framsteg som gjort det möjligt att 
producera mer per hektar med hjälp av storskaliga industriella metoder, kemiska 
bekämpningsmedel och handelsgödsel. Den största delen av ökningen har emellertid inte skett 
på grund av modern odlingsteknik, utan beror på ständigt utökade odlingsarealer. Den 
industriella produktionen har orsakat en särkoppling där den naturliga balansen mellan 
jordbruk och ekosystem brutits3, vilken i sin tur leder till ohållbara jordbrukssystem. 
 
Jordbruket bygger på det biologiska systemet och är beroende av olika ekosystemtjänster, 
såsom mikroorganismer och vattnets kretslopp, och påverkar i sin tur naturen på flera sätt. 4 
Det största problemet i jordbruket är att andelen odlingsbar mark minskar – på grund av bland 
annat utarmning till följd av allt för intensiv odling, ökenspridning orsakat av 
regnskogsskövling, vattenbrist och klimatförändringar.5 Världen totala landareal är 13,5 
miljarder hektar och av dessa är 8,3 miljarder hektar gräsmark eller skog. 1,6 miljarder hektar 
används för närvarande som jordbruksmark och ytterligare mellan 250 och 800 miljoner 
hektar anses möjligt att exploatera för att möta den ökade efterfrågan på livsmedel, utan 
skadlig inverkan på naturen.6 I stora delar av nordvästra Europa har jordbruket redan nått en 
nivå på gränsen till vad den ekologiska bärkraften klarar av. I Storbritannien, Danmark och 
Holland har denna gräns redan överträtts och Tyskland ligger precis på gränsen.7 
Jordbruksnäringen är av FN:s miljöprogram dessutom kalkylerad att stå för 18 procent av alla 
växthusgaser, vilket är mer än den samlade transportsektorn.8 
 

                                                 
1 Held et al 1999, s 381ff 
2 Ibid. 
3 Borgström, 1976 
4 Lantbrukarnas Riksförbund, Svenska Kyrkan och Svenska Naturskyddsföreningen, 2006 
5 FAO Sverige – Internetsida 
6 FAO – The state of food and agriculture, 2008, s 60-61 
7 Lantbrukarnas Riksförbund, Svenska Kyrkan och Svenska Naturskyddsföreningen, 2006 
8 Eickhout et al, 2009, s 17, 25f 
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1.1 Problembakgrund 
 
EU:s totala budget för 2008 var på ungefär 1300 miljarder kronor vilket motsvarar 1,03 
procent av medlemsländernas sammanlagda bruttonationalinkomst. Av EU:s budget går 40 
procent av alla utgifter till olika former av jordbruksstöd.9 EU:s gemensamma 
jordbrukspolitik är en av de mest ifrågasatta. Alla diskussioner och beslut rörande EU:s 
jordbrukspolitik har lett till högljudda protester och det är då särskilt fördelningen av 
ekonomiskt stöd mellan länder och regioner som skapat stora kontroverser och debatter.10 En 
av de frågor som orsakat hetsiga diskussioner är EU:s alla subventioner och handelshinder 
som anses konkurrera ut jordbruket i fattigare delar av världen och därmed bidra till 
världssvälten och en ohållbar jordbruksnäring.11 
 
Enligt prognoser från FN-organet Food and Agriculture Organisation (FAO) lider ungefär 840 
miljoner människor idag av hunger. De som drabbas hårdast är främst barn, kvinnor och 
sjuka. FAO beräknar att det under de närmaste 25 åren på grund av befolkningsökningen och 
ökad konsumtion kommer att ske en 50 procentig ökning av det totala globala energibehovet. 
Denna ökning kommer i första hand att ske i de redan fattiga länderna. Beräkningen bygger 
på antagandet att andelen svältande kommer att sjunka något, vilket beroende av 
befolkningsökningen i realiteten betyder en stor ökning i antalet undernärda.12 
 
Ekologiskt fotavtryck är en metod för att räkna ut hur stor areal varje individ utnyttjar för att 
stödja sin konsumtion (matproduktion, transporter, avfall, med mera). 13 Denna metod visar på 
att jordens befolkning idag utnyttjar i genomsnitt 2,7 ha per person14, vilket innebär att vi 
redan globalt sett utnyttjar mer resurser än vi har. Med dagens befolkning har vi cirka två 
hektar per person, och detta om vi enbart lämnar tio procent av jordens yta till andra arter.15 
Fördelningen är dessutom mycket ojämn; i västvärlden utnyttjas många gånger större yta än 
genomsnittet, medan till exempel Afrika utnyttjar enbart hälften. Om alla levde som i Sverige, 
skulle vi redan idag behöva mer än två och ett halvt jordklot.16  
 
Ungefär en tredjedel av det globala ekologiska fotavtrycket orsakas av matproduktion i form 
av odlings- och betesmark17 - och då har vi ännu inte räknat med all energi som går åt för att 
transportera och processera livsmedlen innan de hamnar på middagsbordet. 
Livsmedelsproduktionen och jordbruksnäringen har en viktig roll i vår påverkan på miljön 
och spelar därför också en central roll i den nödvändiga omställningen till ett hållbart 
samhälle.  
 
Worldwatch Institute är en av de organisationer som anser att en radikal förändring av 
jordbruksnäringen behöver ske eftersom jordbruket bidrar till några av de mest alarmerande 
miljöproblemen. En förändring som förhindrar svält och restaurerar ekosystemen.18 
 

                                                 
9 Europeiska Unionen - EU i Sverige – Budget - Internetsida 
10 Respons - aha – Modern kunskap för alla, 2004, Band 3, s 108ff 
11 Lantbrukarnas Riksförbund, Svenska Kyrkan och Svenska Naturskyddsföreningen, 2006 
12 Ibid. 
13 Larsson, 2002 
14 WWF- living planet report 2008 
15 Larsson, 2002 
16 WWF- living planet report 2008 
17 Ibid. 
18 Worldwatch Institute, 2002 
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Jordbruksnäringen står inför många svåra utmaningar. I denna uppsats eftersträvar vi att ge en 
överblick av dessa utmaningar utifrån ett i huvudsak europeiskt perspektiv, och klargöra hur 
ett uthålligt jordbruk och en hållbar jordbrukspolitik skulle kunna se ut. 
 
 

1.2 Frågeställningar 
 
Denna studie bygger på följande frågeställningar: 
 

• Vilka övergripande förändringar inom jordbruksnäringen krävs för att uppnå ett 
hållbart jordbruk? 

 
• Vilka hinder och möjligheter finns inom EU, för att ställa om till en hållbar 

jordbruksnäring?  
 

1.3 Syfte  
 
Syftet i denna uppsats är att genom en studie beskriva de faktorer som särskiljer det hållbara 
jordbruket från det ohållbara. Resultatet ska sedan användas för att undersöka om och hur EU 
arbetar med en omställning till en hållbar jordbruksnäring och analysera vilka förutsättningar 
som finns för ett sådant arbete. 
 

1.4 Avgränsning 
 
Studien är avgränsad till att behandla övergripande processer och värderingar och berör därför 
varken detaljerade tekniska beskrivningar, specifika regler och lagar eller exakta siffror och 
gränsvärden. Vidare har vi av logistiska, ekonomiska och kommunikativa skäl begränsat oss 
till svenska respondenter.  
 

1.5 Målgrupp 
 
Målgruppen för denna uppsats är alla som är intresserade av hållbart jordbruk och EU:s 
jordbrukspolitik. Uppsatsen är skriven med en akademisk och vetenskaplig ansats, som vi tror 
kan attrahera både studenter och andra som är intresserade av EU:s arbete, makt, samt 
möjligheterna och hindren för en hållbar omställning av EU:s jordbruksnäring. Uppsatsen är 
skriven med ambitionen att även läsare utan djupare förkunskap inom företagsekonomi, 
ekologi och globalisering ska kunna följa våra resonemang. Vårt mål har dessutom varit att 
inspirera och bidra med den kunskap vi tillägnat oss under uppsatsarbetet till politiker och 
andra beslutsfattare inom och utanför EU. 
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1.6 Begrepp och förkortningar 
 
 
Ekosystemtjänster De livsnödvändiga tjänster naturen tillhandahåller som exempelvis 

fotosyntesen, vattnets kretslopp, vattenrening, mikroorganismer, 
pollinerande insekter med mera 

 
EU Europeiska Unionen, regional, ekonomisk och politisk 

organisation med 27 medlemsländer, också kallat oidentifierat 
politiskt objekt 

 
FAO  Food and Agriculture Organization, FN:s livsmedels- och 

jordbruksorganisation 
 
Försiktighetsprincipen Den princip som föreskriver att alla måste överväga att vidta en 

åtgärd om något enligt vetenskaplig bedömning kan misstänkas 
leda till negativa effekter på miljö och människans hälsa, vilket 
gäller även om riskerna inte skulle vara helt vetenskapligt 
belagda19 

 
GMO Genetiskt modifierade organismer, organismer där man i 

laboratorium förändrat arvsmassan för att få fram önskade 
egenskaper 

 
Handelsgödsel Det gödsel som används vid konventionell odling och innehåller 

kväve, fosfor och kalium och som framställs på konstgjord väg 
genom en mycket energikrävande process 

 
LRF  Lantbrukarnas Riksförbund, intresse- och företagarorganisation 
 
Polluter Pays Principle Principen om att förorenaren betalar, tanken att den som orsakar 

miljöskada ska betala för skadans samhällsekonomiska 
konsekvenser 

 
SNF   Svenska Naturskyddsföreningen, ideell miljöorganisation 
 
WTO World Trade Organization, internationell frihandelsorganisation, 

inom vilken villkoren för internationell handel förhandlas fram 
 

                                                 
19 Bonney, 2004, s 9ff 
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1.7 Disposition  
 
 
Kapitel 1: Kapitlet behandlar uppsatsens problembakgrund och de för uppsatsen preciserade 
problemformuleringarna och studiens syfte. 
 

Kapitel 2: Kapitlet behandlar valda vetenskapliga metoder och det tillvägagångssätt som 
ligger tillgrund för uppsatsen. Vi har använt en kvalitativ metod baserad på intervjuer, tidigare 
forskning och litteraturstudier. 
 

Kapitel 3: Kapitlet behandlar vår teoretiska referensram, ekologisk ekonomi, och den 
förförståelse vi har inom ämnet. Dessutom redogör vi för de teorier som vi anser vara mest 
relevanta för denna uppsats. 
 

Kapitel 4: Kapitlet behandlar det empiriska material som inhämtats vid intervjuer och 
dokumentstudier rörande hållbart och ohållbart jordbruk. 
 
Kapitel 5: Kapitlet behandlar det empiriska material som inhämtats vid intervjuer och 
dokumentstudier rörande EU och EU:s jordbrukspolitik. 
 
Kapitel 6: Kapitlet behandlar vår analys av materialet som presenterats i kapitel fyra och fem, 
utifrån de teorier som har redovisats i kapitel tre. Här sammankopplas således teorier, 
frågeställningar och empiri. 
 

Kapitel 7: Här redovisas de slutsatser som erhållits utifrån det syfte som ligger till grund för 
uppsatsen, samt en vidare diskussion av vad som har framkommit under arbetet med 
uppsatsen. 
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2. METOD 
 
 
I det här kapitlet förklaras hur arbetet gått till och vad som karakteriserar vår 
vetenskapsteoretiska utgångspunkt. Den huvudsakliga empiriinsamlingen har skett med hjälp 
av kvalitativa intervjuer, samt datainsamling om EU, jordbruk och EU:s jordbrukspolitik. Vi 
har även studerat tillämplig litteratur och läst in oss på EU:s roll, makt och inflytande över 
jordbruksfrågor. Det finns en uppsjö av material, information och forskning angående de 
studerade områdena, så uppgiften har snarare varit att sålla än att gräva fram. Den forskning 
som finns är dock ofta väldigt specialiserad eller teknisk, varpå vi såg behovet av en begriplig 
överblick och analys av området, utifrån ett mer holistiskt hållbarhetsperspektiv. 
 

2.1 Val av metod 
 
Vi har i uppsatsen valt att använda oss av en så kallad abduktiv metod, där en växelverkan 
mellan teori och empiri ligger till grund för vår studie av hållbart och ohållbart jordbruk och 
EU:s jordbrukspolitik. Den abduktiva metoden valdes eftersom vi ansåg det otillräckligt att 
endast utgå från teorier för att uppnå en djupare förståelse av de empiriska 
frågeställningarna.20 Metodvalet ligger helt i linje med vår grundsyn, ekologisk ekonomi, där 
pluralism och holism eftersträvas. Induktion utgår från empiriskt material och deduktion från 
teorier. Vid studier baserade på abduktion utgår forskaren från empirisk data precis som i 
induktionen, men avvisar inte de teoretiska föreställningarna och ligger därför närmare 
deduktionen. Många studiebaserade undersökningar använder därför i realiteten abduktion 
som metod. Detta innebär att det enskilda fallet tolkas i ett övergripande mönster. Tolkningen 
bör sedan stärkas genom nya observationer. Metoden blir därmed en slags kombination av 
både induktiv och deduktiv metod. Under forskningsarbetets gång utvecklas successivt dels 
det emiriska tillämpningsområdet, dels justeras och förfinas teorin. Genom att fokusera på 
underliggande mönster skiljer sig därför abduktion från de vanliga förklaringsmodellerna 
induktion och deduktion.21 Vi har i realiteten använt oss av teorin som övergripande 
förklaringar till hur och varför olika åskådningar framhålls och vad som skiljer dem åt. I 
slutsats och analys har teorierna kompletterats med de kunskaper och insikter som kommit 
fram i de två empirikapitlen. 
 

2.2 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 
 
Uppsatsen är skriven utifrån en vetenskapsteoretisk utgångspunkt som bygger på ekologisk 
ekonomisk teori. En grundtanke inom denna är att utveckla och sammankoppla ekologers, 
samhällsvetares och ekonomers syn på människan, samhället och naturen. Det 
tvärvetenskapliga, holistiska och pluralistiska förhållningssättet som är grunden i ekologisk 
ekonomi kan genom samarbete och konstruktiva diskussioner, leda till gränsöverskridande 
kunskaper som sedan ska kunna omsättas i handling.22 
 

                                                 
20 Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006 
21 Alvesson & Sköldberg, 1994, s 41f 
22 Söderqvist et al, 2004, s 11 
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Hermeneutiken och positivismen är två vetenskapsteorier inom epistemologin som i stort sett 
är varandras motsatts. Positivismen domineras av uppfattningen att det går att eliminera all 
inverkan från forskaren, så att resultatet kan ses som en objektiv sanning. Denna 
magisteruppsats bygger istället på en hermeneutisk grundsyn. Hermeneutik betyder 
tolkningskonst eller tolkningslära och till skillnad från positivismen anser förespråkarna för 
detta synsätt att det finns många sanningar som påverkas av bland annat aktörernas personliga 
erfarenheter, förväntningar och lärdomar. En grundtanke inom det hermeneutiska synsättet är 
att vi aldrig möter världen förutsättningslöst. Vi förstår alltid något mot bakgrund av vissa 
förutsättningar (förförståelse, fördomar, trosuppfattning, bakgrund och kontext). Forskare 
måste följaktligen placera in meningsfulla fenomen i en kontext för att kunna utläsa den 
mening de kan ha. Även dubbel hermeneutik förekommer i vår uppsats. Detta innebär att vi 
kommer att tolka det som redan är tolkat av andra sociala aktörer. Det är därför viktigt att vi 
som forskare tydligt beskriver vår förförståelse och gör läsaren uppmärksam på vilka grunder 
och utgångspunkter vi haft, för att dessa sedan ska kunna beaktas i tolkningen av 
undersökningen och resultatet.23 
 
En grundläggande fråga i ekologisk ekonomi är hur resurser och ekosystemen kan brukas på 
ett sätt som är förenligt med hållbar utveckling. I denna uppsats har teorier och modeller valts 
för att åskådliggöra vilka faktorer som är av betydelse för att åstadkomma en hållbar 
jordbruksomställning inom EU. Ett vanligt förfarande är att granska insamlad data utifrån en 
teori. En sådan strategi kan i många fall vara lämplig, men kommer då endast att besvara 
frågor utifrån dessa premisser. En grundtanke inom ekologisk ekonomi är att penetrera 
problemområdet från många håll. Docenten Tore Söderqvist, som är nationalekonom och 
forskare vid Kungliga Vetenskapsakademin, framhåller att flera analysverktyg med fördel kan 
används samtidigt. Utvärderingen av forskningen ska därefter ofta utgöra beslutsunderlag och 
vägledning för beslutsfattarna, och ju mer underlag det finns att utgå ifrån desto bättre.24 
 
Henry Mintzberg, som är en välkänd organisationsteoretiker, menar att alla teorier kräver att 
forskaren gör ”kreativa hopp” och att man som forskare frigör sig från det förväntade 
resultatet. Detta för att kunna beskriva någonting nytt. Han menar att det inte finns någon 
direkt koppling mellan empiri och teori. Data skapar inte teorier, det är endast forskaren som 
skapar dessa. Data kan därför inte heller användas för att bevisa teorierna. Alla teorier är 
således falska eftersom de har skapats ifrån data och förenklingar av den värld som teorierna 
är menade att beskriva.25  Vårt val av teorier handlar därför inte om att välja mellan sanna 
eller falska teorier, utan mer om att välja mellan mer eller mindre användbara teorier.  
 

2.3 Tillvägagångssätt 
 
Vi har använt oss av en abduktiv metod när vi granskat och analyserat intervjuer och 
dokument från olika organisationer, rörande jordbruksnäringen, EU-organisationen, 
globaliseringsfrågor och EU:s politiska styrning. Litteraturstudierna bygger till stor del på 
tidigare studier från till exempel FAO som kan anses vara allmänt accepterad och 
vetenskapligt gjorda. Vidare har vi under studiens gång sökt kompletterande uppgifter ur ett 
antal rapporter och högskolebibliotekets databas samt från några informationssidor på 
Internet. Sökning efter material till studien har skett med hjälp av olika sökord, såsom EU:s 

                                                 
23 Gilje & Grimen, 1992 
24 Söderqvist et al, 2004, s 115ff 
25 Mintzberg, 1979, enl Fisher, 2004, s 309f  
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jordbrukspolitik, hållbart/ohållbart jordbruk, ekologiskt jordbruk med mera. En del av 
materialet har vi dessutom blivit rekommenderade att läsa av respondenterna eller har ingått i 
tidigare kurser. Vi har använt i våra ögon trovärdiga källor med information inom de specifika 
områden vi sökt ökad kunskap om, exempelvis SNF, LRF och KTH för jordbruksfrågor, 
Jonas Tallberg för tidigare forskning om EU som organisation, Djurens Rätt för 
djurskyddsfrågor, vetenskapsmagasin för biodrivmedel och KRAV för kriterier vid ekologisk 
boskapsuppfödning. 
 
För att uppsatsen ska anses vetenskaplig och akademiskt trovärdig behöver allt källmaterial 
redovisas på ett överskådligt vis och i denna redovisning följa antingen Oxford- eller 
Harvardsystemets krav. Materialet bör i den utsträckning som kan anses möjligt i första hand 
utgå från primärkällor och vara så nutida som möjligt. Vi har i den utsträckning det varit 
utförbart följt dessa principer för att kunna presentera ett aktuellt empiriskt material som 
bygger på primärkällor. Referenserna har presenterats löpande i texten med hjälp av 
Oxfordsystemet och hela källan finns presenterad i slutet av uppsatsen. Vilka källor som kan 
anses tillförlitliga är svårt att avgöra, men att utesluta de som bygger på egenintressen från 
företag och andra vinstdrivna organisationer är ett förfarande. Då vi studerar EU:s 
jordbrukspolitik, har vi medvetet minimerat antalet källor från just dem och istället låtit andra 
beskriva och förklara deras arbete. Det för att minska risken för att vinklat material får en 
framträdande position. Respondenterna kan dock naturligtvis ha bidragit med material som 
passar deras personliga eller politiska intressen. Där har vi har å andra sidan haft möjlighet att 
ställa egna frågor och vi har intervjuat människor med olika roller och bakgrunder och vi har, 
liksom i resten av studien, förhållit oss kritiska. 
 
Vid val av teori har vi i första hand utgått från kurslitteratur som ingått i de kurser vi läst inom 
programmet Ekonomi för hållbar utveckling. Ekologisk ekonomi är vår övergripande teori 
och den teoribildning som ligger till grund för vår förförståelse. En fördjupad diskussion kring 
hållbarhet som begrepp har vi ansett nödvändig för att analysera vad som är hållbart jordbruk 
och hållbar jordbrukspolitik. Den knyter an till ekologisk ekonomi samt flera andra 
teoribildningar och diskurser. Politisk styrning beskrivs sedan för att skapa en förförståelse för 
vilka medel som finns till hands för att styra jordbruket i en hållbar riktning, samt vilka för- 
och nackdelar som finns med dessa. Slutligen sätter globaliseringsteorierna EU:s 
jordbrukspolitik i ett större och vidare sammanhang. 
 
Vår egen studie grundar sig huvudsakligen på fyra semistrukturerade, kvalitativa intervjuer 
med personer som är väl insatta i ämnet och de tidigare nämnda rapporterna och artiklarna, 
med vars hjälp vi skapat en kunskapsbas som vi utnyttjat för att på bästa sätt besvara 
uppsatsens empiriska frågeställningar och syfte. När vi utformade intervjufrågorna använde vi 
oss av semistrukturerade djupintervjuer och de resulterade i sammanlagt tre timmar och 
femtio minuters intervju.  
 
Vid intervjuerna använde vi en diktafon för att spela in vad respondenterna sa. Detta 
möjliggjorde att vi senare kunde gå igenom vad som sades i lugn och ro och spola tillbaka om 
något som var oklart. Genom att spela in samtalen var vi även mer fria att ställa följdfrågor, 
när vår fokus inte behövde vara att skriva ner svaren. Intervjuerna transkriberades sedan nära 
på ordagrant, för att sedan skrivas in under olika teman/rubriker. Under den processen var vi 
tvungna att väldigt kraftigt sålla ut de delar som var mer användbara än andra, utifrån syftet i 
uppsatsen och studiens teoretiska referensram. Det betydde i realiteten att mer än 
uppskattningsvis 70 procent av intervjumaterialet inte är presenterat i uppsatsen. Den 
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kunskapen som det borttagna materialet bidragit med, har dock inte gått förlorat utan har gett 
oss en stabil grund att stå på vid analys och slutsats. 
 
Det bör påpekas att de siffror och den statistik som presenteras av respondenterna i empirin 
ibland kan vara ungefärlig, då den är hämtad ur intervjupersonernas minne. Vi har inte sett 
någon anledning att verifiera dessa uppgifter, eftersom vi har förtroende för respondenternas 
kunskaper och då uppsatsen i huvudsak behandlar övergripande processer och därför inte är 
beroende av exakta siffror. 
 
Två av intervjupersonerna bad att få gå igenom den sammanfattade intervjun. Empirin 
skickades därför via mail till dem en dryg vecka före inlämningsdatum för slutseminariet, 
varpå svar med kommentarer skickades tillbaka till oss ett par dagar senare. Vissa 
förändringar gjordes därefter i formuleringar av deras åsikter och några uttalanden togs helt 
bort, efter respondenternas önskemål.  
 
I analysen sammankopplas teorier, frågeställningar och empiri. Då vi använder oss av en 
abduktiv metod har analysen skett i växelverkan mellan teori och empiri. Dessutom har 
empiri till viss del analyserats med empiri, då skillnaden mellan hur en hållbar 
jordbruksnäring bör se ut, och hur jordbrukspolitiken i EU i realiteten ser ut, är av relevans för 
att besvara uppsatsens empiriska frågeställningar. Kapitlet är uppdelat i avsnitt som i första 
hand är baserade på de tre teoriavsnitten hållbarhet, politisk styrning och globalisering. 
Användning av teorierna är dock inte begränsad till att enbart begagnas i respektive avsnitt.  
 
Vi har genomgående haft ett kritiskt förhållningssätt när vi analyserat hållbart och ohållbart 
jordbruk och EU:s jordbrukspolitik, i enlighet med högskolelagens första kapitel: ”Den 
grundläggande högskoleutbildningen ska ge studenterna förmåga att göra självständiga och 
kritiska bedömningar.”26 Slutsatsen utgår från studiens syfte och här har vi sammanfattat vad 
vi i analysen kommit fram till, samt lyft fram de omständigheter vi anser viktigast gällande 
EU:s förutsättningar att ställa om till en hållbar jordbruksnäring.  
 

2.4 Val av respondenter och intervjumetod 
 
Vilka respondenter som är lämpade att delta i studien beror på det empiriska problem vi 
önskar undersöka. Då problemet innefattade både jordbruk, globaliseringsfrågor, politisk 
styrning och hållbarhetsaspekter inom EU, var det således ett krav från oss att våra 
respondenter var väl insatta i dessa frågor. Därför föll valet på personer som var verksamma i 
eller hade stor kunskap om EU och/eller hållbart jordbruk. Valet av respondenter påverkar i 
allra högsta grad resultatet av vår studie, då vi anser att ingen social aktör eller situation kan 
betraktas helt utan förförståelse och kontext. Nedan följer en presentation av respondenterna. 
 
Leif Zetterberg är statssekreterare vid Näringsdepartementet och arbetar där med 
infrastrukturfrågar. Han är centerpartist, bonde, tidigare VD för LRF och mycket mer. 
Zetterberg är uppvuxen på bondgård och har en tvärvetenskaplig universitetsutbildning inom 
ekonomi, juridik, statistik och statsvetenskap. 27 Leif Zetterberg valdes för sin både breda och 
djupa kunskap/erfarenhet om jordbruket/jordbrukspolitiken, där han har stor erfarenhet utifrån 

                                                 
26 Schwartz, föreläsning 2009-03-23 - Högskolelag 1992:1434 
27 Zetterberg, intervju 2009-04-18 
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flera olika roller och perspektiv. Intervjun utfördes i en konferenslokal på hans tomt i Bålsta 
den 18 april 2009. 
 
Carl Schlyter är EU-parlamentariker för miljöpartiet och har en stark miljöprofil. Han har 
tidigare studerat vid KTH, där han läste kemi och genteknik, men han har enligt honom själv 
egentligen alltid varit mer intresserad av miljöfrågor. Carl Schlyter gjorde sitt examensarbete 
på en soptipp i Brasilien, där de utvann metangas ur sopor och de erfarenheterna ledde 
sedermera in på politiken. Han valdes som intervjuperson för denna uppsats, huvudsakligen 
utifrån sina insikter om hur EU faktiskt arbetar med jordbruks- och hållbarhetsfrågor.28 Enligt 
både Leif Zetterberg och Emelie Hansson är Carl Schlyter en av de mest aktiva EU-
parlamentarikerna.29 Intervjun med honom genomfördes via telefon den 23 april 2009, då han 
var i Strasbourg. 
 
Emelie Hansson är utbildad agronom och arbetar idag som jordbrukshandläggare på 
Naturskyddsföreningen.30 Emelie Hansson valdes framför allt utifrån sina kunskaper om vad 
som karaktäriserar ett hållbart/ohållbart jordbruk. Intervjun med henne utfördes på Svenska 
Naturskyddsföreningens kontor i Stockholm den 23 april 2009. 
 
Bengt Johnsson arbetar på jordbruksdepartementets analysfunktion (enheten för 
landsbygdens tillväxt) som departementssekreterare och arbetar där med ekonomiska 
analyser, livsmedelsfrågor, skogs- och fiskefrågor. Bengt Johnsson är utbildad agronom och 
har tidigare arbetat många år på jordbruksverket, där han enligt sig själv arbetade mer 
praktiskt med jordbruksfrågorna.31 Johnsson valdes framför allt för sina kunskaper i EU:s 
jordbrukspolitik. Intervjun med honom utfördes gemensamt med Jonzon på 
jordbruksdepartementets kontor i Stockholm den 5 maj. 
 
Ylva Jonzon arbetar sedan september 2008 på jordbruksdepartementets analysfunktion 
(enheten för landsbygdens tillväxt) som departementssekreterare och arbetar där med 
ekonomiska analyser, livsmedelsfrågor, skogs- och fiskefrågor. Hon arbetar dessutom med, 
jakt och samefrågor. Hon har en examen i miljöekonomi och en som agronom från SLU.32 
Jonzon valdes framför allt för sina kunskaper i EU:s jordbrukspolitik. Intervjun med henne 
utfördes gemensamt med Johnsson på jordbruksdepartementets kontor i Stockholm den 5 maj. 
 
Vi har således valt personer med olika relevanta roller och bakgrunder som kan beskriva och 
förklara sin syn på jordbrukspolitiken och relevanta hållbarhetsaspekter inom 
jordbruksnäringen samt hur EU arbetar som organisation, och därigenom tillsammans bidra 
till vår förståelse för hur EU:s jordbruksnäring kan göras mer hållbar.  
 
Enligt metodforskaren Colin Fisher krävs det mycket planering för att utforma en bra intervju. 
En forskare som inte vet hur respondenten kommer att svara bör därför utforma en 
intervjumetod med öppna frågor och komplettera dessa med slutna frågor där specifika 
detaljer kontrolleras (semistrukturerade intervjuer). Dessutom bör den som söker efter nya 
idéer och lösningar börja med att använda sig av öppna frågor. 33 Då vi inte i förväg visste vad 
våra respondenter skulle svara, utformade vi en intervjumetod med huvudsakligen öppna 

                                                 
28 Schlyter, telefonintervju 2009-04-23 
29 Hansson, intervju 2009-04-23, & Zetterberg, intervju 2009-04-18 
30 Hansson, intervju 2009-04-23 
31 Johnsson & Jonzon, intervju 2009-05-05 
32 Ibid. 
33 Fisher, 2004, s 139ff 
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frågor som kompletterades med specifika frågor som bara ställdes om respondenten inte själv 
besvarade dessa. Intervjufrågorna utformades huvudsakligen efter den intervjumall som följer 
nedan. 
 
Enligt Colin Fisher bör forskaren först34: Övergripande gruppera och lista problemområdena - 
Sammanställa och prioritera frågorna - Överväga metoderna som ska användas för att 
analysera frågorna - Bestämma vilka frågor som ska vara öppna respektive slutna - Sortera 
frågor efter område - Kontrollera relevansen i frågorna i förhållande till det studerade området 
- Skriva ner och formulera om frågorna så de blir lättförståliga - Förbereda ett intervjuschema 
- Bestämma om och hur inspelning/anteckning av intervjun ska gå till - Pröva frågorna på 
någon kamrat och gör nödvändiga förändringar - Bestämma intervjumetod, respondent, tid 
och plats 
 
Under intervjun ska forskaren35: Förklara projektet - Erbjuda anonymitet och möjlighet att inte 
lämna ut känsliga uppgifter - Utföra intervjun - Avsluta med att tacka och ge möjlighet för 
respondenten att korrigera och godkänna det bearbetade intervjumaterialet. 
 

2.5 Styrkor och svagheter i uppsatsen 
 
Styrkor:  
 

• Uppsatsen har ett brett angreppssätt i val av förklarande teorier, vilka utgår från flera 
olika teoribildningar 

• Uppsatsen är utarbetad efter vetenskap och beprövad metod 
• Många olika källor har använts i både teori och empiri 
• Valet av respondenter har tillåtit att flera olika åskådningar kommit fram, då både en 

politiker ur alliansregeringen och en från oppositionen intervjuats. En respondent från 
SNF har bidragit med åsikter och kunskap utifrån sin roll som oberoende 
miljöorganisation och två respondenter från jordbruksdepartementet valdes för att 
åskådliggöra EU:s jordbrukspolitik  

• Analysen bygger på en grundförståelse vilken baseras på mer empiriskt material och 
teoretisk kunskap än det presenterade 

• Uppsatsförfattarna är av olika kön, ålder och ursprung och har därför kanske lite olika 
förförståelse, vilket ger ett bättre helhetsperspektiv 

 
Svagheter: 
 

• Vid urval av det som ingår i uppsatsen kan vissa ståndpunkter blivit utlämnade 
beroende på uppsatsförfattarnas förförståelse 

• Den akademiska strukturen som krävs i en vetenskaplig uppsats leder till att mycket 
fokus hamnar på teori, metod och formella krav - fokus som annars kunde ha använts 
för djupare utveckling av empiri och analys 

• I vår önskan att få med så många sidor och perspektiv som möjligt, kan vi ha fått 
större bredd än djup jämfört med om vi avgränsat oss mer, men å andra sidan anser vi 
att politik och hållbarhetsfrågor än något som bör angripas ur ett helhetsperspektiv 

                                                 
34 Fisher, 2004, s 139ff 
35 Ibid., s 141f 



 12

3. TEORETISK REFERENSRAM 
 
Våra teorival styrs av uppsatsens empiriska inriktning, övergripande syfte och 
problemformuleringar. Teorier vi valt att använda för att analysera empirin grundar sig på 
ekologisk ekonomi, miljöekonomi, globaliseringsprocessen och politisk styrning. Dessa 
teorier är både direkt och indirekt kopplade till hållbart jordbruk och EU:s jordbrukspolitik. 
 

3.1 Ekologisk ekonomi 
 
Ekologisk ekonomi är ett vetenskapligt kunskapsområde som tillkom som en reaktion på de 
alltmer allvarliga miljöproblemen och som kritiserar den dominerande neoklassiska teorin och 
dess verktyg för att hantera miljö- och hållbarhetsfrågor. Tankarna som kom att forma denna 
tvärvetenskapliga disciplin formulerades och började kommuniceras under 60-talet, när 
resursfrågan började uppmärksammas och diskussionen kom igång kring frågan om 
obegränsad tillväxt verkligen är möjligt på en begränsad planet.36  
 
En av 60-talets röster var Kenneth Boulding som formulerade liknelsen cowboy economy och 
spaceman economy, där det förstnämnda beskriver dagens ekonomiska filosofi enligt vilken 
det alltid finns plats att expandera. Ökad produktion och konsumtion är eftersträvansvärt och 
ekonomins framgång bedöms efter tillväxt, det vill säga hur mycket resurser som flödar 
igenom ekonomin (råmaterial och energi in, avfall och föroreningar ut).37 Borgström 
beskriver samma världsbild inom jordbruket på följande sett ”man betraktar hela världen som 
en enda stor skånegård med idel rekordskördar, juverstinna kor och smällfeta grisar.”38 I 
kontrast till denna syn beskriver Boulding spaceman economy. Istället för att ha hela den nya 
världen framför oss att utforska och erövra sitter vi här i ett rymdskepp, ett helt slutet system. 
Här eftersträvas en minimering av genomflöde av resurser och underhåll av kapitalet, som 
exempelvis naturresurser och odlingsbar mark, istället för konsumtion. Mångfald och kvalitet 
värdesätts och framgång i ekonomin mäts i hur bra människorna mår fysiskt och psykiskt 
istället för hur mycket de konsumerar. Är det att äta eller att vara välnärd som är det viktiga?39 
 
Frågan om hur vi ser på resurser och kopplingen mellan det ekologiska och det ekonomiska 
systemet diskuterades under 60-talet fortfarande inom varje vetenskapsdisciplin för sig. Under 
70-talet i samband med FN-konferensen i Stockholm och oljekrisen började forskare 
kommunicera över gränserna, och ett samarbete mellan ekonomer, sociologer, biologer och 
ekologer utvecklades. Detta samarbete ledde så småningom till bildandet av the International 
Society for Ecological Economics 1988, som ger ut den vetenskapliga tidskriften Ecological 
Economics, där ämnet diskuteras och vidareutvecklas.40 
 
Ekologisk ekonomisk teori har en holistisk och pluralistisk åskådning som poängterar 
nödvändigheten av ett samarbete över discipliner, för att på så vis uppnå större och bättre 
förståelse av empiriska problem och dess omfattning. Ekologiska ekonomer betonar ofta 
nödvändigheten av ökad samverkan för att på så sätt öka förförståelsen av problemens 

                                                 
36 Røpke, 2003 
37 Boulding, 1966 
38 Borgström, 1976, s 48 
39 Boulding, 1966 
40 Røpke, 2003 
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karaktär och deras omfattning.41
 Robert Costanza, som var en av drivkrafterna i 

forskningssamarbetet, skrev i första utgåvan av Ecological Economics att ekologisk ekonomi 
kan överbrygga gapet mellan de ekonomiska och ekologiska disciplinerna och verka mer 
tvärvetenskapligt. De ekonomiska förutsättningarna bygger enligt honom på de ekologiska 
systemtjänsterna, och vi bör därför anta ett mer holistiskt och pluralistiskt förhållningssätt. 
Han poängterar att det inte finns en allmängiltig sanning utan att lösningen på miljöproblem 
ligger i ett tvärvetenskapligt synsätt.42  
 
Syftet med ekologisk ekonomi, som har hållbar utveckling som utgångspunkt, är att skapa 
teorier och modeller för hur vi ska uppnå ett ekologiskt hållbart samhälle och för att leda 
utvecklingen dithän. Miljöproblemen som ofta är komplexa, behöver därför behandlas som 
centrala frågor och inte som ofta sker inom traditionell nationalekonomi, som sidofrågor. 43 
 
Jordbruket är ett komplext system som är mycket starkt kopplat till; ekologisk, ekonomisk, 
etisk, politisk och samhällig hållbarhet. Vi tror att för att hitta hållbara lösningar på de 
problem som är förknippade med jordbruksnäringen behövs ett tvärvetenskapligt synsätt som 
bygger på en holistisk och pluralistisk åskådning. Ett angreppssätt som inte förenklar allt och 
som ser kretsloppet som en förutsättning och inte ett val. 
 

3.2 Hållbarhet som begrepp 
 
FN-rapporten Vår gemensamma framtid, även kallad ”Bruntlandsrapporten”, från 1987 
pekade ut produktions- och konsumtionsmönstren i framför allt i-länderna som den avgörande 
orsaken till den globala miljöförstöringen. Kommissionen menade att miljöfrågorna måste 
behandlas tillsammans med den ekonomiska och sociala utvecklingen. Den här sortens 
integrerade utveckling fick namnet hållbar utveckling och definierades som en utveckling som 
tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillgodose sina behov44. 
 
Denna begreppsförklaring är dock ganska vag och öppen för tolkning. Vad är utveckling? 
Vad är behov och vad är önskningar? Vilka behov har kommande generationer? Hur ska de 
tre dimensionerna integreras? Det är av yttersta vikt för att kunna besvara denna uppsats 
frågeställningar om EU:s omställning till ett hållbart jordbruk, att vi först diskuterar 
begreppet hållbarhet och beskriver vår utgångspunkt och syn på vad som är hållbart.  
 
Det finns i huvudsak två sätt att tolka vad som är hållbart; dessa kallas svag eller stark 
hållbarhet. Det som i första hand skiljer dessa åt är synen på resursers utbytbarhet. Stark 
hållbarhet innebär att samhället inte minskar kapitalet av naturresurser, medan de som 
förespråkar svag hållbarhet nöjer sig med att samhällets totala kapital inte minskar. Svag 
hållbarhet mäts genom att samhällets kapital delas upp på realkapital (Kr), naturkapital (Kn), 
humankapital (Kh) och socialt kapital (Km). Samhällets totala kapital är K = Kr + Kn + Kh + 
Km och så länge K inte minskar är utvecklingen hållbar. Vid stark hållbarhet kan naturkapital 
och annat kapital inte räknas mot varandra på samma sätt, och ett nödvändigt ”kritiskt 
naturkapital” förordas.45 Vilken sorts hållbarhet som eftersträvas beror till stor del på hur 
                                                 
41 Friman et al, 2003, s 132ff 
42 Costanza, 1989 
43 Söderbaum, 2000 
44 Världskommissionen för miljö och utveckling, 1988 
45 Alfredsson et al, 2006, s 24f 
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tillväxt uppfattas; som lösningen på eller orsaken till våra problem. Den förstnämnda 
ståndpunkten förordar i allmänhet svag hållbarhet, medan den andra ståndpunkten, till vilken 
flertalet ekologiska ekonomer inklusive uppsatsförfattarna hör, förordar stark hållbarhet. Vi 
kommer nedan att beskriva dessa två synsätt närmare. 
 

Tillväxt som lösningen på våra problem 

 
Nationalekonomin studerar hur man använder begränsade resurser för att tillfredställa 
människans ”obegränsade behov”. Den bygger sedan förenklade matematiska modeller av 
verkligheten för att förklara hur samhället fungerar och hur människans önskemål och behov 
ska tillvaratas. I de flesta modeller förenklas verkligheten till bara två parametrar, där 
arbetskraft är den ena och alla andra är olika former av kapital. Kapitalet inkluderar därför allt 
från naturresurser (input) till likvida medel, maskiner och byggnader.46  
 
Det finns ett flertal olika marknadsformer, men den grundläggande formen är perfekt 
konkurrens. Perfekt konkurrens ska leda till att alla resurser utnyttjas på bästa sätt och att 
företagen vinstmaximerar vid jämviktsläget. Allmän jämvikt uppstår vid perfekt konkurrens 
när efterfrågan är lika med utbudet, eller mer specifikt när marginalkostnaden för den sist 
producerade varan är lika med den marginella intäkten. Vid detta långsiktiga jämviktsläge 
uppstår ingen samhällsekonomisk dödviktsförlust och alla företag kan producera större 
kvantitet till lägre pris, och är därför det den neoklassiska nationalekonomin strävar efter.47 
 
Genom att få ”-kakan att växa” får vi enligt den neoklassiska nationalekonomin råd att bry oss 
om miljön och höja de fattigas levnadsstandard utan att minska de rikas. Tillväxt anses 
nödvändigt för att upprätthålla världsekonomin och utvecklingen mot ett hållbarare 
samhälle.48 Om vi har mer pengar är vi mer benägna att bry oss om miljön och tillväxt leder 
till effektivisering, det vill säga mindre resursåtgång och miljöförstöring per tillverkad enhet. 
Detta styrks av den så kallade ”Miljö-Kuznetskurvan” som visar på ett samband mellan BNP 
och miljöpåverkan, där miljöpåverkan först går upp vid industrialiseringen för att sedan gå ner 
igen när BNP per capita kommer över en viss nivå.49 
 
Själva idén att det inte finns gränser för den ekonomiska tillväxten tillkom på 1950-talet, när 
tillväxtkonceptet och BNP-måttet lanserades. Den klassiska nationalekonomin hade tidigare 
erkänt gränser som berodde på tillgång på land, men med den neoklassiska teorin övergavs 
successivt dessa gränser. Det paradigmskifte som gjorde detta möjligt bygger på tron om 
teknisk utveckling och att om det råder brist på en resurs kan den substitueras mot en annan. 
Gränsen för vad människan kunde göra hade inga gränser, alltså inte heller naturen.50 
 
Efter att länge ha sett samhället, miljön och ekonomin som särkopplade system har den 
dominerande synen efter Brundtlandrapporten gått över till att se de tre som integrerade 
dimensioner. 
 
 

                                                 
46 Hedberg Ask, kurskompendium mikroekonomi, 2008, s 2, 24 
47 Ibid., s 42ff, 90f 
48 Dryzek, 1997, s 102-119 
49 Larsson, 2002, s 42f 
50 Friman, 2002 
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”Den bärande principen är att ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden och 
processer är integrerade – de är varandras förutsättning och stöd. Ekonomisk tillväxt brukar 
framhållas som en förutsättning för utveckling. Men samtidigt gäller att inget land kan uppnå 
en hållbar ekonomisk utveckling om miljön försämras, och om det inte sker en tillväxt i det 
mänskliga kapitalet (hälsa, utbildning etcetera). Social utveckling är därför både ett resultat 
av och en förutsättning för ekonomisk utveckling.”51  
 
Detta ömsesidiga beroendeförhållande mellan dimensionerna brukar illustreras som i figur 2 
nedan. 

 
Figur 2: Förtydligande över begreppet hållbar utveckling. Källa: Myacpa - Education for Sustainable 
Development 
 
För att möta världens krav på miljöhänsyn och hållbarhet har miljöekonomin utvecklats som 
en gren av den neoklassiska teorin, och med den förslag på tekniska och ekonomiska 
lösningar på hur miljö- och sociala problem kan tacklas inom ramen för den neoklassiska 
teorin. Denna utgår från teorin om den osynliga handen, som framhåller att marknaden är det 
bästa instrumentet för att objektivt avgöra vad som är av värde eller inte. Staten ska därför 
inte lägga sig i det som marknaden mycket effektivare själv kan reglera genom 
marknadsmekanismen. Marknaden bedöms som självreglerande i och med att tillgången och 
efterfrågan på olika tjänster och produkter varierar, och det beror sin tur på vad den samlade 
marknaden anser att något är värt.52  
 
Inom miljöekonomin menar de dock att flera av naturresurserna är så kallade kollektiva varor 
som saknar definierad ägare; rent vatten, frisk luft, orörd natur med mera. Vissa tror att 
privatisering av dessa är nödvändigt eftersom folk har en benägenhet att bry sig mer om sina 
privata egendomar än om sådant som de inte själva äger. Allt bör därför i princip ha en 
ägare.53 Miljöekonomin fokuserar på att finna lösningar på de så kallade externa effekter 
marknadsaktiviteter kan ha på samhället och tredjepart.  
 

                                                 
51 SOU 2004:104, s 33 
52 Söderqvist et al, 2004, s 49f 
53 Dryzek, 1997, sida 102ff 
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Externa effekter är de bieffekter som inte vare sig köpare eller säljare behöver ta hänsyn till, 
men som leder till att någon tar naturresurser i anspråk som kunnat användas på annat sätt. 
Det krävs därför olika former av samhällsekonomiska beräkningar och antaganden för att 
förhindra en överkonsumtion eller överbelastning av ekosystemen. Beräkningar där 
samhällsnyttan bedöms och en betalningsvilja på den kollektiva varan sätts mot en kostnad av 
att inte producera den. Många av miljöproblemen är av sådant slag att naturresurser, utsläpp 
och avfall som genereras inte åskådliggörs i de traditionella modellerna. Detta kallas 
marknadsimperfektion och har resulterat i att miljöekonomerna utvecklat nya modeller där 
kostnader sätts på de negativa utsläppen, som ska resultera i att ny teknik och andra 
produktionsmetoder väljs.54 Konkurrens är verktyget som leder till förbättrad teknik och 
förändringar av företagens policys. Skatter på växthusgaser och lagar mot freoner ska på 
statlig/överstatlig nivå leda till att dessa på sikt fasas ut. En prishöjning av dessa leder till att 
annan teknik/annat material vinner marknadsandelar eftersom individer drivs av 
nyttomaximering och företag av att vinstmaximerande.55 
 
Jordbruksnäringen bygger enligt uppsatsförfattarna i grunden på ekosystemtjänster och 
naturresurser som inom nationalekonomin är att betrakta som kollektiva varor. För att inte 
jordbruket ska producera vare sig för mycket eller för lite behöver den balanseras utifrån 
samhällsekonomiska beräkningar. Miljöekonomin har utformat olika verktyg för att reglera att 
resurser, utsläpp och produktionsmetoder som inom bland annat jordbruket stimulerar ett 
uthålligt och samhällsekonomiskt agerande, samtidigt som jordbrukaren kan fortsätta 
vinstmaximera. Mer om dessa i kap 3.3 politisk styrning. 
 

Tillväxt som orsaken till våra problem 

 
Det finns enligt Gilbert Rist en oemotsagd tro på att det är nödvändigt med tillväxt i hela den 
västerländska självbilden, och den delas av allt från ekonomer till internationella 
organisationer. Tron gör det möjligt att försäkra alla på jorden, då speciellt de fattiga, ett gott 
liv genom tekniska processer och en ständigt ökad produktion och konsumtion. Den tron 
bygger inte på någon historisk realitet och har aldrig och kommer aldrig att bli sann. De 
moderna samhällena har så att säga gjort utveckling och tillväxt till en helig sanning och om 
människor fås att tro att det är på det viset, blir det också deras strävan.56 
 
Den starka tron på oändlig tillväxt kritiseras dock från olika håll. Hur ska vi kunna ha en 
obegränsad tillväxt på en begränsad planet? Både Söderbaum, Friman, Costanza med fler 
påpekar att vårt samhälle och vår ekonomi är beroende av input och avfallshantering från 
naturen och placerar därför miljödimensionen som överordnad de andra dimensionerna.57 
Borgström förklarar att det finns en gräns för hur mycket mat en åker kan producera och hur 
mycket mjölk en ko kan ge, oavsett hur mycket tekniska medel vi använder.58 Samhället och 
jordbruket är en del av det ekologiska systemet, och således beroende av ekosystemtjänster 
för att fungera. Allt eftersom vi blir allt fler människor på jorden och brukar mer och mer av 
naturens resurser, tenderar människan att successivt ta mer av det ekologiska systemet i 

                                                 
54 Hedberg Ask, kurskompendium mikroekonomi, 2008, s 90ff & Söderqvist et al, 2004, s 50ff 
55 Dryzek, 1997, s 102ff 
56 Rist, 1997, s 213ff 
57 Söderbaum, 2000 & Friman, 2002 & Costanza, 1989 
58 Borgström, 1976 
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anspråk. Rektangeln i cirkeln i bilden nedan växer då samtidigt som cirkelns omfång är 
oförändrad.59 Jordbrukets markanvändning står för cirka en tredjedel av rektangelns area.60 
 

 
Figur 3: Ett ekologiskt ekonomiskt perspektiv på människan och hennes samhälle. Källa: Egen bearbetning efter 
Söderqvist et al, 2004, s 24 
 
Prugh, Costanza och Daly menar att det ekonomiska systemet har blivit så stort att människor 
inte längre kan göra några ekonomiska val, små eller stora, utan att påverka miljön. Åt andra 
hållet är det inte längre möjligt att ta några beslut gällande miljön utan att det också blir ett 
ekonomiskt ställningstagande.61 Ur ett systemperspektiv är det därför viktigt att klargöra hur 
mycket energi och material som används i de olika processerna. Ett vanligt förekommande 
antagande är, att det (jordbruks) system eller den (livsmedels) process som förbrukar minst 
energi och material är effektivast och kan därför anses hållbarast.62 
 
Författarna av boken Infrasystemens dynamik menar att: 
 
”Människan och de av människan skapade systemen är beroende av naturen. Naturen 
levererar en rad s.k. ekologiska tjänster: fotosyntesen, upprätthåller atmosfärens 
sammansättning, utjämnar klimatet, producerar jord, pollinerar grödor, upprätthåller en 
biologisk mångfald, etc. Dessa tjänster är inte möjliga att substituera på konstgjord väg. 
Insikten om dessa tjänsters karaktär leder bl.a. till uppfattningen att det ekonomiska systemet 
är ett undersystem till naturen och att naturen sätter upp gränser för skalan på den fysiska 
omsättningen av energi och material i detta system.”63 

                                                 
59 Söderqvist et al, 2004, s 24 
60 WWF- living planet report 2008 
61 Prugh et al, 2000, preface, kap 1-2 
62 Söderqvist Tore et al, 2004, sida 24 
63 Gullberg et al, 2000, s 9 



 18

 
Vidare framförs kritik mot den traditionella nationalekonomins reduktionism med förenklande 
modeller som översätter allt till monetära termer och bilden av människan som enbart 
nyttomaximerande. Professor Peter Söderbaum anser att vi måste möta komplexiteten i 
världen, istället för att blunda för den, för att kunna arbeta för en hållbar utveckling och därför 
hålla isär olika dimensioner och inte räkna om allt, inklusive miljö- och sociala värden, i 
monetära termer.64  
 
Människan anses enligt modellen ”Economic Man” vid alla beslutssituationer besitta 
fullständig information om de olika handlingsalternativen och kan med hjälp av enbart 
information fatta rationella beslut som maximerar individens nytta. Att människan skulle ha 
fullständig information vid alla dessa val, är enligt Söderbaum en utopi.65 I artikeln What is 
Ecological Economics beskriver Costanza bland annat faran med så kallad teknikoptimism, 
det vill säga en stark tilltro till tillväxt och teknisk utveckling som lösningen på dagens och 
framtidens miljöproblem. Vi bör istället tillämpa försiktighetsprincipen, då konsekvenserna 
med att lägga all sin tillit till teknisk utveckling är för stora om vi misslyckas och många av de 
problem vi orsakar på vägen kan vara irreversibla.66 
 
Vad gäller Miljö-Kuznetskurvan och teorin att miljöpåverkan blir mindre vid ökad BNP så är 
det ett mått på miljöpåverkan per tillverkad enhet och visar ingenting om det totala 
miljöslitaget. Även om produktionen kanske blir renare och resurssnålare, så producerar vi 
också mer och mer. Oftast betyder det att den totala resursåtgången och utsläppsmängden 
faktiskt ändå ökar, och även om den minskar så påverkar den fortfarande miljön, om än 
långsammare. En annan invändning mot det förmodade sambandet tillväxt = bättre miljö är att 
de rikare länderna förflyttar sin miljöpåverkan utomlands. Vi förpassar vårt farliga avfall till 
fattigare länder, eller konsumerar sådant som producerats eller brutits på ett miljöfarligt sätt 
därifrån. På så vis får vi BNP-ökningen då varan kostar mer här, medan miljöeffekten belastar 
dem. Används måttet ekologiskt fotavtryck som, vilket nämndes i inledningen, ser till den 
totala miljöpåverkan av det vi konsumerar, istället för att granska enbart den lokala miljön, får 
man en helt annan bild av de rika ländernas miljöslitage.67 
 
Ovanstående kritik framför även Hornborg när han i artikeln Tillväxt och teknikutveckling 
som ymnighetshorn eller nollsummespel kritiserar resonemanget att tillväxt ger bättre miljö 
och att det finns ett ”obegränsat utrymme för en uthållig tillväxt”68. Han skriver just det att 
även om miljön kanske förbättras lokalt, blir belastningen större globalt – vår vinst är på 
någon annans bekostnad. Vi måste se till den totala miljöbelastningen, istället för att räkna per 
enhet eller BNP.69 
 
Bruntlandkommissionens uppgift var att omdefiniera relationen mellan miljö och utveckling 
och det har den enligt Gilbert Rist och Wolfgang Sachs inte lyckats med. Detta eftersom den 
dominanta tolkningen av Bruntlandkommissionens definition av hållbar utveckling snarare 
kan ses som en invit till att fortsätta med ekonomisk tillväxt (”business as usual”). 
Kommissionen förespråkar således fortsatt tillväxt, genom en ny era som huvudsakligen 
bygger på teknologi och miljöledning. Kommissionen gjorde likaså mycket lite för att få i-

                                                 
64 Söderbaum, 2000, kap 1 & 4 
65 Ibid., s xii-6, 19ff. 
66 Costanza, 1989 
67 Larsson, 2002, s 43f 
68 Radezki, 1992 enl. Hornborg, 2000, s 7 
69 Hornborg, 2000, s7ff 
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länderna att förändra sina konsumtionsmönster. Sachs anser även att de misslyckats med att ta 
upp problemet med orättvisor. Kommissionen förordade istället att utvecklingsländerna ska 
höjas ur fattigdomen med mer internationell handel, som sin tur bygger på ökad tillväxt och 
resursförbrukning. Att förorenaren ska betala för att förorena, ”polluter pay’s principle” 
minskar inte emissionerna, utan legitimerar istället de som har råd att betala.70 Att den 
neoklassiska miljövarianten är så populär i politiska sammanhang förklarar Friman med att 
den ger möjlighet att svara på krav om miljöhänsyn utan att hamna i konflikt med industrin, 
att inga strukturella förändringar behövs och att det ger en möjlighet att kompromissa mellan 
miljökritiken och neo-liberala idéer.71 
 
Prugh, Costanza och Daly anser att vi inom debatten om hållbar utveckling måste skilja på 
vad som är livsuppehållande behov och vad vi vill ha. Samhället vi lever i avgör vad vi ser 
som behov och gör behov av önskningar – behov vilka ska uppfyllas utan att undergräva 
möjligheterna för framtida generationer, enligt FN:s definition på hållbar utveckling. 
Författarna menar att 90 procent av de ekonomiska aktiviteterna i de rika länder används för 
att uppfylla våra önskningar, snarare än faktiska behov, och att det är ett stort problem att vi 
byggt in oss i ett samhälle där materialismen har blivit norm.72 Som nämnt i kapitel 3.1; är det 
att äta eller att vara välnärd som är det viktiga? 
 
Också inom FN erkänns problematiken med konsumtionssamhället. Ohållbara konsumtions- 
och produktionsmönster, särskilt i industriländerna, anses enligt Agenda 21 vara den 
viktigaste orsaken till globala miljöproblem. Förbrukningen av naturresurser måste stå i 
samklang med vår målsättning att drastiskt minska föroreningar och samtidigt hushålla med 
jordens resurser. Även om konsumtionen i framför allt västvärlden är väldigt hög har stora 
delar av mänskligheten fortfarande inte de grundläggande behoven av livsmedel, hälsovård, 
bostäder och utbildning tillfredsställda. En förändring av konsumtionsmönstren bör ge 
utrymme för de fattiga att tillfredställa sina grundläggande behov och samtidigt reducera 
avfallsmängden och användningen av ändliga resurser.73 
 
Ohållbara konsumtions- och produktionsmönster, tillväxt och orättvisor kännetecknar dagens 
jordbruk. Att minska dess negativa inverkan på miljön och fördela resurserna mer rättvist 
både lokalt och globalt är en av vår tids största utmaningar. Politiska beslut som reglerar och 
stödjer hållbara tillvägagångssätt att bruka jorden tillsammans med kunskap om följderna av 
vårt handlande behöver kommuniceras till både producenter och konsumenter. 
 

Andra dimensioner av hållbarhet 

 
Utöver de tre dimensionerna; ekonomi, miljö och samhälle, bör flera ytterligare dimensioner 
beaktas vid strävan efter hållbarhet. I boken The Local Politics of Global Sustainability tar 
författarna upp dimensionerna; teknisk, ekologisk, ekonomisk, kulturell, politisk, etisk och 
kopplingarna dem emellan. Det är en pågående diskussion boken igenom hur alla delar av 
samhället hänger ihop med varandra och med miljön. Den politiska dimensionen är den 
författarna anser vara den viktigaste för att uppnå hållbarhet. Detta då både hållbarhetsfrågor 
och själva definitionen på hållbarhet är något som bygger på värderingar, och värderingar är 

                                                 
70 Rist, 1997, s 178ff & Sachs, 1999, s 71ff 
71 Friman, 2002, part VII 
72 Prugh, Costanza & Daly,  2000 
73 Agenda 21 - en sammanfattning 
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en politisk fråga – en fråga för medborgare, inte bara experter. 74 (Mer om politisk hållbarhet i 
kapitel 3.3 nedan.) 
 
Krister Nordlund menar att dagens miljöproblematik till stor del grundar sig på de värderingar 
och den natursyn eller det ”naturerövrarperspektiv” som dominerat framför allt i västvärlden 
sedan lång tid tillbaka. Förändrade värderingar och föreställningar är därmed viktiga för att vi 
ska kunna uppnå ett hållbart samhälle. Inom den deskriptiva miljöetiken görs försök att 
objektivt identifiera, beskriva och klassificera värderingar och natursyn och inom den 
normativa miljöetiken försöker man istället förstå värderingar med avseende på miljön och 
diskutera vad som är mest etiskt acceptabelt och försvarbart. På så sätt granskas och utformas 
miljöetiska system som vägleder mänskligt handlande. Nordlund menar att den kritik som 
inom området framförts angående den moderna naturvetenskapen och tekniken inte gäller i 
första hand naturvetenskap och teknik i sig, utan det sätt på vilket de använts samt den 
undanskymda position etik och estetik kommit att dela.75 
 
Två välkända exempel på när världen som etik, moral och kvalitet kommer i kläm till förmån 
för andra intressen är hur vi förbiser hur vi behandlar dels djur i köttproduktionen och dels 
arbetare i jordbruket/tillverkningsindustrin i utvecklingsländer. Schwartz beskriver i en artikel 
bland annat hur kycklingindustrin ser ut i Europa och Sverige och granskade hur två stora 
företag bemötte kritik från kunder och massmedia när kycklingarnas levnadsförhållanden 
diskuterades för några år sedan. Huvudproblemen som lyfts fram i artikeln är att djuren ses 
enbart som produkter, vinstmaximering är ledstjärnan och både politiken, lagarna och den 
ekonomiska strukturen står i vägen för verklig förändring, även om vissa aktörer försöker ta 
ett visst ansvar i frågan.76  
 

3.3 Politisk styrning 
 
Hur vi ska uppnå ett hållbart samhälle är enligt några av den ekologiska ekonomins mest 
tongivande personer; Robert Costanza, Thomas Prugh och Herman Daly, inte i första hand en 
teknisk fråga utan en politisk. Vilka avvägningar vi måste göra för kommande generationer är 
en rent politisk fråga, likaså vad som behöver bevaras och hur jordens resurser ska fördelas. I 
stort sett allt som rör samhället och mänsklig aktivitet är enligt dem i realiteten politiska 
ställningstaganden, frågor som idag till allt för stor del ses som tekniska eller ekonomiska.77  

Kenneth Hermele är miljö och utvecklingsekonom och enligt honom går det att urskilja hur 
den politiska styrningen och den grundläggande politiska strategi som förts i den utvecklade 
delen av världen lett till att de blivit rika. ”Den rika världens utveckling beror varken på tur, 
religion, klimat eller naturtillgångar”78 Den sociala och politiska välfärden bygger istället på 
en medveten tradition av politiska ingripanden och statlig styrning. Enligt Hermele och Stefan 
de Vylder kan vi av historien lära att politisk reglering och styrning har använts inom 
jordbruksnäringen för att åstadkomma hög ekonomisk och social utveckling. De är dessutom 

                                                 
74 Prugh, Costanza & Daly,  2000, preface, kap 1-2 
75 Nordlund, 2003 
76 Schwartz, 2006 
77 Prugh, Costanza & Daly,  2000 
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eniga om att regler och lagar på ett positivt sätt kan stärka de svaga ländernas position. Det är 
därför det är så viktigt med ett väl fungerande regelverk som styr världshandeln.79 

Alla håller dock inte med om detta, utan det finns olika uppfattningar om hur miljö- och 
samhällsproblem ska hanteras, och inställningen har förändrats genom åren. Den neoklassiska 
nationalekonomin utgår från att den fria marknaden kan lösa nästan alla de problem som 
uppstår utan politisk reglering och avgifter, vilket behandlats i tidigare kapitel. De anser att en 
privatisering är nödvändigt eftersom gemene man har benägenhet att bry sig mer om sina 
privata egendomar än om sådant som de inte själva äger. Det är på grund av avsaknad av 
starka äganderätter som miljöproblem uppstår. Enligt dem kan rätten till land, luft och vatten 
säljas på samma sätt som alla andra varor och tjänster. Miljö- och hållbarhetsproblemen beror 
således på brist på ägarskap och att äganderätterna till många ekologiska tjänster inte är 
preciserade och i förväg klargjorda.80 
 
Frågan om miljöskatter, avgifter och subventioner går isär bland både politiker, ekonomer och 
andra. En del anser att beskattning av miljöstörande verksamheter och ämnen är bra, då de 
används utan att förändra konkurrensen. Konkurrensen är enligt dem det verktyg som leder 
till både förbättrad teknik och hållbara förändringar av företagens policys. För att 
miljöskatterna inte ska verka negativt, krävs enligt flera teorier övernationella regelverk och 
spelregler som gäller för alla. En mindre, men dock betydande andel, menar att de 
ekonomiska styrmedlen skadar, eller åtminstone minskar, tillväxten och därför är ett hot mot 
den fria marknaden. I stället förespråkar de att medborgarna ska informeras så att de kan göra 
egna miljövänliga val.81  
 
Söderbaum menar att dagens användning av ekonomiska styrmedel inte är tillräcklig för en 
omställning till hållbart samhälle, men att de kan bidra. Det finns inte någon enskild åtgärd 
eller politiskt verktyg som klarar alla problem, och Söderbaums uppfattning är att vi i dagens 
västerländska samhälle tror för mycket på marknadslösningar. Vare sig marknadsåtgärder 
eller andra insatser uppstår om inte gradvisa förändringar i individers och företags världsbild 
och ideologi först inträffar. Om å andra sidan detta sker kan mycket hända.82 Gilbert Rist är 
mer kritisk till ekonomiska styrmedel och skriver i boken History of Development: From 
Western Origins to Global Faith att tanken att förorenaren ska betala för att förorena, 
”polluter pay’s principle” inte minskar emissionerna, utan tvärtom legitimerar verksamheten 
för dem som har råd att betala.83 
 

Miljö- och jordbrukspolitiska styrmedel 

 
De politiska styrmedlen har till syfte att vägleda privatpersoner och organisationer till en 
hållbar utveckling. De för miljön och samhället tillgängliga styrmedlen är: juridiska 
styrmedel, ekonomiska styrmedel, information som styrmedel och samhällsplanering som 
styrmedel. Nedan visas deras tänkta påverkan. 
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80 Dryzek, 1997, s 102ff 
81 Ibid. 
82 Söderbaum, mailintervju december 2006 
83 Rist, 1997, 178ff 
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Figur 4: Politiska styrmedels funktion 

 
Ekonomiska styrmedel 
 

Ekonomiska styrmedel är skatter, avgifter, utsläppsrätter och olika former av bidrag. 
Ekonomiska styrmedel är tänkta att användas både som morot; i form av skattelättnader, 
bidrag och subventioner, och som piska med hjälp av skatter och avgifter. Ekonomiska 
styrmedel syftar till att förverkliga de miljökvalitetsmål som olika beslutsfattare har förbundit 
sig till genom en rad internationella åtaganden. Dessa handlar bland annat om att hejda 
klimatförändringen, reducera utsläppen och att bevara av den biologiska mångfalden. För att 
uppnå de satta målen krävs ett antal åtgärdsstrategier för effektivare energianvändning, 
skapandet av giftfria och resurssnåla kretslopp, bättre utvecklade transportsystem, hushållning 
med mark och vatten, samt god bebyggd miljö.84 
 
I FN dokumentet Agenda 21 uppmanades världens länder att öka sin användning av 
ekonomiska styrmedel. I Genomförandeplanen från FN:s Världskonferens för hållbar 
utveckling 2002, skrev världens länder att man ska "fortsätta att främja en internalisering av 
miljökostnader och användning av ekonomiska styrmedel, med beaktande av att förorenaren i 
princip ska bära kostnaderna för föroreningarna, med vederbörlig hänsyn till allmänintresset 
samt utan att snedvrida internationell handel och internationella investeringar."85 
 
Ekonomiska styrmedel beskrivs ofta som marknadsbaserade styrmedel. Det är därför viktigt 
att känna till att såväl juridiska som ekonomiska styrmedel kräver lagstiftning. Inte sällan 
saknas marknadslösningar för många av dagens naturresurser, då dessa saknar definierad 
ägare. Ekonomiska styrmedel ska därför vara utformade så att de skapar incitament för att 
undvika miljöskadliga effekter vid val av produktionsmetod, produkter och distribution. 
Prismekanismen ska med skatter och avgifter höja priset på varor och tjänster som kan tänkas 
ha negativ inverkan på miljön. Den kostnadsökning som hushållen och företagen får betala, 
den så kallade miljökostnaden, ska med marknadsmekanismen leda till att dessa beaktas både 
vid konsumtion samt produktion. Subventioner och bidrag används tvärtom till att öka 
användningen av mer miljövänliga resurser och produktionssätt.86 
 
Ekonomiska styrmedel som skatter, avgifter, subventioner eller handel med utsläppsrätter 
anses mest kostnadseffektivt, eftersom individer och företag då ges olika val, och 
miljöförbättringar sker främst där det är ekonomiskt lönsamt. Dessa bör dock kompletteras 
med andra styrmedel som information, investeringsstöd och olika skattedifferentieringar.87 
(skattedifferentiering är att sätta en högre skatt på något man vill minska bruket av, till 
exempel fossila bränslen samtidigt som man har en lägre eller ingen skatt på de alternativ som 
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anses mer hållbara till exempel vindkraft och solkraft).88 Ekonomiska styrmedel kan vara 
miljöeffektiva om skatter/avgifterna/subventioner sätts på rätt produkt/utsläpp och är höga 
nog att stimulera ett förändrat beteende. Ekonomiska styrmedel kan vara en bra drivkraft för 
utveckling av ny teknik, om skatten/avgiften är så hög att det blir billigare med resurssnål 
teknik.89 
 
Juridiska styrmedel 
 

Juridiska styrmedel, även benämnda administrativa styrmedel, används för att direkt reglera 
och begränsa olika former av föroreningar. Lagar, förbud och krav på tillsyn och egenkontroll 
används för att minska eller förhindra skadlig inverkan på människa och natur. Regleringen 
används vanligen som begränsningar av utsläppsnivåer där ett gränsvärde för hur mycket man 
får förorena sätts som inte får överskridas, alternativt att de helt förbjuds. Dessutom kan 
styrmedlen vara utformade så att de reglerar utformningen av reningsteknologin genom krav 
på att den verksamhetsansvarige, som ger upphov till utsläppen, använder någon specifik 
reningsteknik. De insatsfaktorer som används i produktionen och som anses orsaka 
miljöproblem, till exempel PCB, kan då helt förbjudas.90 
 
Syftet med de juridiska styrmedlen är att direkt reglera företag och individers beteenden och 
främja en hållbar utveckling. Miljölagstiftningen bygger på internationella utgångspunkter 
och principer om förvaltning av miljö och naturresursanvändning. De grundläggande 
principerna är att förorenaren ska betala, försiktighetsprincipen, produktvalsprincipen, 
kretsloppsanpassning samt principer om hushållning och lämplig lokalisering av verksamhet 
och åtgärder.91 
 
Administrativa styrmedel ger inte lika hög kostnadseffektivitet och inte samma oberoende 
som de ekonomiska, utan istället måste alla, även där nyttan är mycket lägre än kostnaden, 
genomföra förändringar/förbättringar. De är mycket miljöeffektiva, under förutsättning att 
reglerna följs (vilket kan uppnås genom skarpa påföljder). Administrativa styrmedel kan 
dessutom bidra till utvecklingen av ny teknik, och då framför allt om lagstiftning skärps 
långsamt, så att det lönar sig att ligga steget före 92 

 
Information och kommunikation som styrmedel 
 

Information kan användas som ett politiskt styrmedel för att övertyga människor om att 
frivilligt förändra sina vanor och beteenden och därmed göra ”rätt val”. 93 Med miljöbeteende 
menas ett specifikt beteende som har konsekvenser för miljön. För att uppnå denna 
beteendeförändring finns det flera olika teoretiska modeller och tillvägagångssätt. I C-
uppsatsen Miljökommunikation för hållbar utveckling94 har författarna Andersson och Åberg, 
genom litteraturstudier identifierat två vanliga angreppssätt. Den ena, personlig vinning, 
fokuserar på att framhäva den personliga vinningen som det specifika miljöbeteendet som 
miljökampanjen kommunicerar kan ge95 medan den andra, Information och attityd, fokuserar 
på att genom information förändra målgruppens attityd och på så sätt även deras beteende96. 
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Flera forskare inom både miljökommunikations- och konsumentbeteendeforskningen 
kritiserar dessa två angreppssätt för att vara verkningslösa eller åtminstone ineffektiva på 
grund av att de enbart utgår från ett fåtal av de aspekter som påverkar hur en individ agerar i 
en specifik miljöbeteendesituation. Ett ytterligare angreppssätt förespråkas från olika håll, ett 
helhetsperspektiv, med en mer holistisk syn på vad som krävs för att förändra ett 
miljöbeteende.97 Några av de aspekter som läggs till de vanliga kommunikationsmodellerna i 
ovan nämnda uppsats är hänsyn till mottagarens förmåga och vilka hinder och möjligheter 
som finns för det önskade beteendet.98 
 
Kunskap och information är nödvändiga för att vi ska handla mer hållbart, men kan således 
inte ensamt göra oss fria från miljöproblem. Det fordras att de kombineras med andra 
politiska styrmedel för att önskat resultat ska uppnås.99  
 
”Även om informationen inte direkt leder till ändrade beteenden kan det ändå öka kunskaper 
och påverka attityder så att människor lättare accepterar samhälleliga beslut om till exempel 
ökade kostnader eller inskränkningar i friheten att välja. Det är också svårt att avgöra, till 
exempel, hur effektiv just en informationskampanj har varit för att påverka beteenden och 
attityder. Information anses vara mest effektiv som styrmedel om mottagarna är direkt 
berörda och kan tala om för avsändaren vilken sorts information man vill ha och behöver. Att 
visa upp goda exempel är en väg att gå när information används som styrmedel. ”100  
 
Samhällsplanering som styrmedel 
 

Styrmedlet samhällsplanering används för att ändra förhållanden och villkor i samhället. Detta 
för att generera andra, bättre förutsättningar för ett mer hållbart handlingssätt. Dessa 
premisser ska leda till att vi antingen ändrar beteende eller att det blir enklare för oss att 
praktisera en mer miljövänlig inställning i vardagen. En utbyggnad av anläggningar för 
fjärrvärme, biobränsle, solenergi och vindkraft ska till exempel leda till ett ökat bruk av 
förnybara energiresurser och underlätta en hållbarare energianvändning.101 
 
Välfärden har en framträdande roll i samhällsplaneringen och då framför allt den välfärd som 
kan produceras och distribueras genom fysisk planering. Samhällsplaneringens främsta roll är 
att definiera den allmänna nyttan och att sedan försvara den nyttan i relation till alla de 
rivaliserande individuella nyttor som finns. Samhällsplanering ska inte enbart ses som teknisk 
infrastruktur, men kan använda infrastrukturbyggandet som ett strategiskt verktyg i politiken 
för att öka det allmänna värdet. På så sätt kan planeringen styra infrastrukturen och därigenom 
även leda samhällsutvecklingen.102  
 
Infrastruktursystemens sociala betydelse är minst lika viktig som dess tekniska karaktär. 
Infrasystem bör därför förstås och betraktas som sociotekniska system. Ett sociotekniskt 
system inbegriper alla i det tekniska systemet, alla de människor och allt annat som behövs 
för att bygga, driva och utnyttja själva infrastruktursystemet. Dessutom bör de ekonomiska 
och rättsliga villkoren för verksamheten inkluderas. Sociotekniska system kan liknas vid 
andra system som kräver både teknisk hårdvara och mjukvara, här i form av ägandeskap, 
organisationsstruktur och juridiska ramar. Systemens funktioner och möjligheterna att 
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förändra dem beror inte på tekniska svårigheter, utan på sociala processer såsom politiska 
beslut och ekonomiska aspekter.103 
 
Egenskaper som karakteriserar ett väl fungerande sociotekniskt system, är att det bygger på 
likartad teknik och att aktörerna har en samstämd vision av systemets potential och 
utvecklingsmöjligheter. Deras systemkultur är lika och, aktörerna har en gemensam syn på 
systemets inriktning och utveckling. Dessutom har sociotekniska system något som kallas 
momentum. Momentum är det utbyggda infrasystemets gradvis allt större tröghet. Det vill 
säga att när ett sociotekniskt system nått en viss omfattning har samhället byggt in sig både 
fysiskt, ekonomiskt och socialt och systemet får så att säga egen rörelseenergi. Man kan 
uttrycka det som att det vinner en egen dynamik som gör det svårpåverkat.104 
 
I rapporten Miljömål i fysiska planer betonas det att den fysiska planeringen är ett essentiellt 
instrument för att sätta upp de ramar för en långsiktig hållbar användning av mark och 
vattenområden som är förutsättningarna för att uppnå de internationella miljökvalitetsmålen. 
Fysisk planering har syftet att väga olika markanspråk mot varandra, detta för att säkerställa 
att marken begagnas för det ändamål som den är bäst lämpad för. Syftet är likaså att 
verksamheter i samhället planeras på ett gynnsamt sätt och att områden som har särskilda 
värden nyttjas på ett sätt så att dess värde tillvaratas.105  
 

3.4 Globaliseringen 
 
Globalisering är ett vittspritt begrepp idag, men exakt vad det är och vad det betyder finns det 
ingen vedertagen definition eller teori kring. I boken Global Transformation gör författarna 
ett försök att definiera och mäta globaliseringen. Modellen de använder för att analysera olika 
områden i samhället bygger på att graden av globalisering kan förstås i en jämförelse med 
tidigare epoker utifrån nedanstående fyra kategorier:106 
 
1. omfattningen av globala nätverk 
2. intensiteten i global sammanflätning 
3. hastigheten i globala flöden 
4. tendens i verkan/effekter av globaliseringen 
 
Omfattningen handlar om hur väl jordens alla hörn är sammanflätade. En viktig del av detta är 
infrastrukturen, exempelvis flyg, datorer och Internet. Intensiteten avgör av hur mycket dessa 
nätverk används, hur stor den globala aktiviteten är inom området. Med hastigheten menas 
hur snabba de globala flödena är. Verkan/effekter behandlar hur det globala påverkar det 
nationella eller det lokala och tvärtom samt om hur makt fördelas och samhällsstrukturer 
förändras.107 
 
Att jordbruksnäringen är globaliserad är mycket tydligt och det visar sig bland annat i att 
världens handel med livsmedelsprodukter har ökat med 60 procent i nominellt värde mellan 
1995 och 2005 och med cirka 30 procent i volym (genomströmningshastighet).108 De länder 
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som vars största exportinkomst kommer från jordbruksprodukter är företrädesvis länder som 
Malawi, Burkina Faso, Gambia, Nicaragua och Ghana. Det enda västerländska landet som 
finns med på FAO:s The Statistics Division, är Nya Zeeland på 17:e plats.  I länderna Guinea 
Bissau och Vanuatu utgör jordbruksexporten över 90 procent av ländernas totala export.109 
Våra matvanor har även de förändrats efter andra världskriget, med spaghetti, ris, exotiska 
frukter och kryddor. Den första hamburgerbaren öppnades så sent som 1958 i Stockholm och 
det asiatiska köket växte mycket snabbt i Sverige efter introduktionen på mitten av 60-talet.110 
EU, WTO, IMF är andra exempel på hur institutioner växt fram för att möta en allt mer 
globaliserad värld. Idag är det dessutom fullständigt normalt att köpa till exempel färsk frukt 
och grönsaker, även när det inte är säsong i Europa. 
 

Nationalstatens förlorade makt 

 
Erik Andersson presenterar i sin bok Globaliseringens politiska ekonomi tre sfärer i 
samhället: staten, marknaden och det civila samhället. Inom en nation är staten den institution 
som styr landet (högst beslutande organ), som organiserar och stiftar lagar, och upprätthåller 
dessa med hjälp av ett våldsmonopol i form av polismakten, och som har en ordnande och 
underbyggande roll för landets ekonomi. Marknaden är den ekonomiska interaktionen inom 
samhället, där vi byter varor och tjänster mot pengar och pengar mot varor och tjänster (eller 
spekulerar och handlar med olika sorters kapital). Det civila samhället är den sociala 
interaktion kring sådant som inte hanteras av staten eller har med marknaden att göra, men 
ändå har ett syfte utöver sig själv, som att driva idéer, tro och/eller åsikter.111 
 
Enligt Andersson sker inte globaliseringen av de tre sfärerna simultant. Marknaden har starka 
drivkrafter att globaliseras och gör så före staten, då staten inte behöver globaliseras förrän det 
finns något globalt att ordna och understödja. Det civila samhället har sedan länge varit 
internationellt, men fått en mer global organisationsform i och med informationsteknologin. 
Staterna tvingas anpassa sig eftersom de tappar makt då marknaden växer ut i världen och 
civila organisationer är före med initiativ och diskussioner på global nivå.112 Thörn tar i boken 
Globaliseringens dimensioner upp fyra argument för och fyra emot att nationalstaten tappar 
makt i och med globaliseringen. Argumenten för att nationalstaterna tappar makt är 1) att de 
binder upp sig i olika internationella samarbeten, avtal och organisationer, genom vilka de får 
mindre makt att förändra inom den egna staten. 2) Framväxten av “internationell rätt”, 
juridiska bestämmelser som i vissa fall kan anses inskränka suveränitetsprincipen - att ingen 
annan får blanda sig i ett lands inre angelägenheter. 3) Den kulturella globaliseringen, där nya 
lojaliteter och strukturer föds som inte längre är bundna till nationen, nya mediarum växer 
fram och den “nationella identiteten” byts ut mot andra. 4) Allt fler konflikter och problem 
går utanför den nationella politiken, exempelvis globala miljöproblem och terrorism.113  
 
Det finns även fyra argument för att nationalstaten fortfarande har en stark ställning. 1) 
Åtstramningen av immigration. Samtidigt som det arbetas för en friare ekonomi, hålls 
människor på “rätt” sida gränserna. 2) De tendenser mot nationalism och främlingsfientlighet 
som observerats på senare tid. 3) Här ses engagemanget i internationella organisationer inte 
som ett sätt att försvaga nationalstatens makt, utan som ett sätt att stärka statens ställning på 
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andra områden än de territoriella. 4) Staternas våldsmonopol består, både polisiärt och genom 
att stor militärmakt betyder mycket makt internationellt.114  
 
En av Thörns slutsatser är att förhållandet mellan nationalstater och globaliseringen är 
komplicerat, och att det verkar som om de i vissa fall fortfarande har mycket makt och i vissa 
fall är svaga. Som exempel tar han miljöfrågor, där länder har stor makt att orsaka problem på 
hemmaplan genom att åberopa suveränitetsprincipen, trots att det påverkar mer än lokalt. Men 
vill de istället genomföra miljöpolitik och strama åt miljölagstiftningen har de liten makt, då 
de måste böja sig för drömmen om en fri ekonomi och inte störa den internationella 
handeln.115 
 
Han tar också upp frågan om hur globaliseringen påverkat olika nationalstater. Vissa har haft 
mycket makt i internationella organisationer och avtal och har kunnat sprida, globalisera, sin 
politik och ekonomi, medan andra inte har någon makt alls, utan måste anpassa sig till vad 
andra bestämmer i de flesta frågor. Kanske ska man inte fråga om nationalstaten försvagats 
eller stärkts utan vilka stater som stärkt eller försvagats, och varför?116 
 

Globala problem och lösningar  

 
Det finns enligt Held m.fl. fyra sätt för miljöfrågor att globaliseras. Det första är 
”environmental commons” vilket innebär allmänningens tragedi117 gällande exempelvis 
atmosfären och haven. Det andra är lokala miljöproblem som får globala effekter, som 
utrotade arter eller ökenspridning som har effekt på resurstillgång och landets ekonomi och 
därför också den globala ekonomin. Det tredje är gränsöverskridande problem som utsläpp 
eller hot om utsläpp som går över landsgränser, artspridning, när djur/växter förflyttas eller 
resultat av internationell ekonomi, som export och import av avfall eller förflyttning av 
industrier. Slutligen är det fjärde sättet, de olika ekonomiska, politiska, vetenskapliga och 
sociala organisationer och nätverk som orsakar miljöproblem eller försöker hantera eller 
belysa dessa.118 
 
Lindskog och Elander diskuterar i sin artikel På väg mot ekologisk demokrati? olika teorier 
kring och syner på hur miljöproblem kan tacklas i samband med globaliseringen. De tar upp 
tre idealtypiska styrningsformer, det vill säga tre olika sätt att tackla miljöproblemen på en 
global nivå, och diskuterar dessa i demokratihänseende. Den första av dessa tre är 
regimmodellen. Detta innebär förhandlingar och överenskommelser mellan stater där 
demokrati kommer fram främst genom ett demokratiskt förhållande mellan staterna, oavsett 
hur dessa styrs, där dessa har egen suveränitet och lika rättigheter i relation till varandra.119 
 

                                                 
114 Thörn, 2004, kap Nationalstaten – försvagad eller fortsatt stark? 
115 Ibid., kap Nationalstaternas förlorade ställning 
116 Ibid., kap Ett globalt maktperspektiv 
117 Hardins teori ”Allmänningens tragedi” utgår från bilden av en by med en allmänning, dvs ett stort stycke 
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överbetad och slutligen oanvändbar. Nytta för varje enskild bonde vände till tragedi för hela byn. (Hardin, 1968) 
118 Held et al, 1999, s 378ff 
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 28

Den andra är den federala modellen, där man eftersträvar någon form av överstatligt 
beslutande organ, en ”världsregering”, åtminstone inom vissa stora globala frågor. Detta 
skulle eventuellt skapas med FN som grund. FN är dock idag inte särskilt demokratiskt och 
skulle då behöva omstruktureras en hel del innan det skulle kunna ha en sådan funktion.120 
 
Den tredje modellen, kosmopolitisk demokrati är lite mer komplex. Den bygger vidare på den 
federala modellen och vill skapa en demokratisk världsregering i form av ett helt system för 
globalt styrande där alla får komma till tals på olika sätt. Även här skulle kanske FN kunna 
användas som första byggsten, men det skulle krävas stora reformer. Alla stater ska ha lika 
mycket att säga till om, och också folk utan stater ska ha representanter. Världens medborgare 
individuellt och olika organisationer ska också representeras och eventuellt också kommande 
generationer, andra arter och miljön genom ”advokatmandat”. Man vill med den modellen 
både förstärka och demokratisera FN och bygga en verklig, global demokrati som omfattar 
alla.121 
 
Professor Ulrich Beck ser utvecklingen av demokratiska internationella organisationer som en 
förutsättning för att bibehålla demokrati i en värld där både företag, finansmarknader, 
terrorister och miljöproblem redan globaliserats.122 Beck framhåller att vi ”[…] har att välja 
mellan en kosmopolitisk regim, som tolkar värdena i moderniteten på ett sådant sätt att de 
nya hoten effektivt kan avvärjas – och en återgång till en hobbesk kamp alla mot alla där 
global rätt skulle komma att ersättas av militär makt”123. 
 

Samhällsvetenskapens utmaningar 

 
Beck ser globaliseringen som något som redan genomsyrar samhället och inte går att stoppa. 
Han menar att verkligheten inte längre är nationell, utan enbart tankesättet, kallar den 
nationella blicken för en ”zombie-vetenskap” och framhåller att de utmaningar 
globaliseringen innebär inte kan röjas ur vägen genom att blunda för verkligheten. Istället 
krävs en ”kosmopolitisk blick” och nya sätt att se på världen, för att vi ska kunna lösa våra 
globala problem.124 Även Thörn menar att samhällsvetenskapen behöver förändras. Han 
framhåller att samhällsvetenskaperna måste granska andra dimensioner än platser och 
nationer och uppdelningar såsom nord-syd och industriländer-utvecklingsländer. Nu är 
tidsavstånden för information och nyheter obefintliga och det som händer på en plats kan 
påverka en helt annan omedelbart. Vi är kulturellt och ekonomiskt hopflätade och det går inte 
längre att åtskilja geografiskt avskurna platser att undersöka. Istället behövs tvärvetenskapliga 
perspektiv och nya sätt att se på världen. Förändras samhället måste också 
samhällsvetenskapen förändras.125 
 

Regionalisering 

 
Med politisk regionalism menas enligt Held m.fl ett geografiskt kluster av nationer med ett 
antal likheter som interagerar till hög grad och har någon form av institutionaliserat 
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121 Ibid. 
122 Beck, 2005, kap 4 
123 Ibid., s 195 
124 Ibid., s 162ff 
125 Thörn, 2004, kap 6 
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samarbete, som exempelvis EU eller ASEAN (Assosiation of Southeast Asian Nations). I 
exemplet EU innebär det institutionaliserade samarbetet också en viss förflyttning av makt, 
där staterna tappar en del av sin suveränitet. Fri förflyttning inom EU bidrar enligt författarna 
till den kulturella globaliseringen och försvagningen av lojaliteten till enskilda stater.126 
 
Sedan kalla krigets slut har det varit en betydande acceleration av institutionaliseringen av 
internationella relationer i regioner. I de flesta fall är dock tendenserna att andra regioners 
samarbete tar helt anan form än EU. I exempelvis Asien utvecklas en ”ny regionalism” eller 
”öppen regionalism”. Detta innebär snarare ett ekonomiskt samarbete på väg mot en 
institutionaliserad multilateral kollaboration än en så kallad ”stängd regionalism” – regional 
politisk integration. Regionerna i sin tur interagerar med varandra och utvecklar handelsavtal 
och samarbetar kring frågor som mänskliga rättigheter med mera. Författarna anser därför att 
regionalismen inte är ett hinder för globaliseringen, utan tvärtom helt kompatibel med den 
eller till och med ett påskyndande.127 
 

The West and The Rest 

 
När man talar om västvärlden menar man sällan länder som geografiskt befinner sig i väst - 
istället menar man de rika länderna; med hög BNP, historia som kolonialmakt och ett modernt 
samhälle med väl utvecklad infrastruktur. De kriterier som länderna ska uppfylla för att 
räknas som ”The West” bygger på hur samhället är uppbyggt. Dessa är hur utvecklat landet 
anses vara; om samhället är industrialiserat, om det är ett urbant samhälle, graden av 
kapitalism, graden av sekularisering och sist men inte minst om samhället bedöms som 
”modernt”.128 
 
Motsatsen till ”The West” är ” The Rest” (alla andra) och deras samhälle anses vara raka 
motsatsen till de i väst. De har ännu inte ett samhälle som nått den nivå av utveckling som de i 
väst och karakteriseras av att inte uppfylla vissa eller alla av de tidigare nämnda kriterierna. 
Kort och gott kan de, förvisso i olika grad, betraktas som ”outvecklade” om de jämförs med 
de i väst, och med nämnda parametrar som grund.129 
 
Den historiska grunden till diskursen går tillbaka till när européerna först upptäckte Amerika 
och besegrade och koloniserade indianerna som levde där. Detta följdes av upplysningstiden 
då flera europeiska länder koloniserade stora delar av världen och startade en storskalig 
slavhandel. Kolonialmakterna förlade mycket av sin produktion (bomull, socker m.m.) i de 
nya annekterade delarna av världen som sedan exporterade till Europa. Den exporten var 
essentiell för den snabba utveckling som startade i Europa. Det var under denna tid som 
uttrycket ”The Rest” skapades för att skilja mellan de goda kristna och barbarerna som 
behövde omvändas. Européerna tog med sig sin kultur, världsbild och idéer som de med våld 
och makt försökte förverkliga i den nya världen. De europeiska traditionerna och normerna 
ansågs allmänt var de ”rätta” och tvingades på lokalbefolkningen. Först på 1960-talet hade de 
flesta av de gamla kolonierna gjort sig självständiga, ofta genom väpnad kamp, men diskursen 
lever kvar än i våra dagar.130 
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Diskursen ”The West and The Rest” fungerar som en sorts mekanism med vars hjälp vi 
identifierar och särskiljer den utvecklade delen av världen mot de andra, outvecklade delarna 
av världen. Objekt har ingen mening i sig, utan bara i relation till andra objekt. Vi är med 
andra ord som Stuart Hall påpekar det, sidor av samma mynt, den ena sidan kan inte existera 
utan bilden av den andra.131 
 
Efter andra världskriget skapades ett antal avtal och institutioner som skulle hjälpa till att 
hålla ekonomin stabil – det så kallade Bretton Woods-systemet. Valutornas värde låstes fast 
vid USA-dollarn, som i sin tur var låst efter ett visst värde på guld, och de nya instutionerna  
fick mycket makt och ansvar över hela systemet. Planen med Bretton Woods-systemet var att 
den i systemet inbäddade liberalismen och neoklassiska synen skulle spridas, vilket lyckades 
internationellt.132 
 
Västvärldens handel med dagens u-länder försatte de producerande länderna i en 
beroendesituation redan för flera hundra år sedan. Efter att med vapenmakt tagit kontroll över 
deras länder organiserade de rika länderna deras produktion efter sina behov. När de sedan 
blev fria stod de med en icke självständigt fungerande produktionsstruktur och fick inte den 
ekonomiska hjälp Europa fick efter andra världskriget och inte heller de möjligheter vi hade 
att själva välja hur landet och ekonomin ska byggas upp. Med räntehöjningar på tidigare 
billiga lån försattes tredje världen i en skuldfälla, för att sedan av IMF (International 
Monetary Fund) för hjälp med skulderna underställas krav på att inrätta en ekonomi byggd på 
neoklassisk teori och frihandel, vilket orsakade mer fattigdom och ytterligare känslighet för 
världsekonomin och beroende av de rika länderna.133 
 
Västs utveckling och konsumtion bygger till stor del på att arbetarna i de fattiga länderna 
jobbar för låga löner och att deras naturtillgångar skickas till väst för förädling (20 procent av 
jordens befolkning konsumerar idag 80 procent av alla resurser). Sedan kan de köpa dessa 
förädlade produkter till ett högt pris. Just genom att det är väst som sätter priset lågt för 
råvaror och högt för produkter utarmas de fattiga länderna på resurser. Exploateringen av 
olika former av kapital från utvecklingsländerna har inte bara lett till högre standard i väst, 
den förhindrar även enligt vissa en social och ekonomisk utveckling i tredje världen och för 
kommande generationer.134 
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4. HÅLLBART/OHÅLLBART JORDBRUK 
 
I detta kapitel beskrivs vad som framkommit i studien angående vad som skiljer ett hållbart 
från ett ohållbart jordbruk. Kapitlet baseras på respondenternas egna uppfattningar, vilka 
kompletteras med litteraturstudier. Vi har eftersträvat att ge en helhetsbild av problemen och 
de eventuella lösningarna i jordbruksnäringen och har valt ut några viktiga områden som 
belyses närmare. 
 

4.1 Hållbarhet 
 

[Hållbarhet innebär att] man använder naturens resurser på ett sätt så att de kan 
återskapa sig själva i samma takt. Och att man inte skapar avfall som förstör 
kapaciteten för naturen att regenerera. Och det måste dessutom ske inom ramen för ett 
hållbart socialt nätverk människor emellan, för annars så kommer människor bli 
desperata nog att förstöra de här hållbarhetskriterierna.135 

 
[Hållbarhet] handlar om att inse att vi bara har ett jordklot och de resurserna, så de 
behöver fördelas jämnt, så att det inte är bara den rika delen av världen som utnyttjar 
resurser[…]Det handlar om att bruka utan att förbruka.136 

 
[Hållbart jordbruk innebär] att du har ett kretslopp som innebär att du förnyar 
resurser.137 

 
De annars ofta samstämmiga respondenternas åsikter skiljer sig åt i frågan om tillväxt kan 
vara hållbar. Hansson och Zetterberg är båda positiva till tillväxten. Hansson menar dock att 
”tillväxtbegreppet är svårt, för det tar inte med alla värden man skulle vilja ha med i det.” 138 
Hon tror att tillväxt är något vi alltid kommer att behöva, men att den bör vara mer 
tjänstebaserad. Den bör dessutom i högre grad bygga på den gröna tillväxten, där arbete är 
mer värderat än materiella ting.139 Ett stort problem är att den traditionella marknadsekonomin 
inte kan hantera ekosystemtjänster som exempelvis biologisk mångfald eller underhåll av 
olika kretslopp.140 Den traditionella politiken har enligt SNF gett upphov till alltför låga priser 
på naturresurser och industriprodukter, men höga kostnader för arbete.141 
 
Zetterberg menar att tillväxt innebär effektivisering och inte får ske på bekostnad av ständigt 
ökad input. Utnyttjande av icke förnybara resurser får endast ske för att skapa verkliga 
mervärden och utveckling, och inte enbart för konsumtion ”Det är ju tjuveri om man 
säger[…] Om du har tagit oljeresurser så kan du inte förnya dem, och då måste du använda 
dem på ett sätt som gör att du verkligen har fått riktiga mervärden. Inte bara att värma ett hus 
eller köra en bil. Det är inte hållbar tillväxt.”142 Han anser att tillväxt är nödvändigt för att 
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skapa mer resurser, vilka behövs så länge befolkningen efterfrågar mer komfort och 
konsumtion och andra ska ha rätt till motsvarande utveckling, både lokalt och globalt.143 
 
Schlyter däremot ser hållbar tillväxt som helt uteslutet. ”Om man har ständigt ökad tillväxt, då 
blir det exponentiellt med åren. Och det innebär alltså att du måste ha en total frikoppling av 
alla naturresursförbrukningar och tillväxt. Och det har vi inte lyckats med, och det kommer vi 
inte lyckas med.” 144 Han menar att hela tillväxtidén bygger på det faktum att vi egentligen har 
det ganska bra och kan producera till och med mer än vi behöver. Vi försöker konstant bli mer 
effektiva, vilket orsakar arbetslöshet. Då måste nya behov skapas, för att öka konsumtionen 
och på så sätt upprätthålla full sysselsättning. Det är enligt Schlyter den idén tillväxtlogiken 
bygger på. Han anser att detta mönster bör brytas och att den årliga effektiviseringen inte bör 
användas för ökad konsumtion utan istället ska utnyttjades för att minska arbetstiden och öka 
andra välfärdsmått.145  
 

4.2 Problemen i jordbruket 
 
I en rapport från LRF, Svenska kyrkan och Naturskyddsföreningen listas några av de problem 
som kan kopplas till ohållbara förändringar inom jordbrukssystemet. Dessa är bland annat en 
minskning av den biologiska mångfalden, bidrag till övergödning av sjöar och hav samt rester 
av gifter i både livsmedel och natur.146 Emelie Hansson framhåller att problemet med dagens 
jordbruk främst handlar om fossila bränslen. ”Vi sätter in så mycket billig energi i dagens 
jordbruk, både olja och el. Det är den insatsenergin som gör att man kan separera och göra 
jordbruket storskaligt.”147 Hon anser att det är den externa energin som gjort västvärldens 
strukturförändringar möjliga, vilka i sin tur orsakat en bortkoppling från de naturliga 
biologiska systemen och tvingat fram ökad användning av kemikalier och handelsgödsel, 
eftersom det inte längre finns en naturlig cirkulation av ämnen. Hon menar att vi har frångått 
det naturliga ekologiska systemet och att det saknas genomtänkta kretsloppslösningar. 
”Tidigare var jordbruket en solfångare, idag använder vi många olika former av insatsmedel 
som handelsgödsel och transporter. Det är ingen energivinst med dagens jordbruk.”148  
 
Carl Schlyter är inne på samma spår som Hansson och ser effektiviseringen i dagens 
industriella, storskaliga jordbruk som en suboptimering, där det viktigaste är hur många kilo 
monokulturgröda det går att få ut per hektar, utan att räkna med den långsiktigt minskade 
produktionskraften hos jorden. I det konventionella jordbruket, där det tillförs mycket fossila 
bränslen, får jordbrukaren kortsiktigt höga uttag per hektar, men samtidigt undermineras 
jordens totala produktionskapacitet. Vidare skadas även de livsnödvändiga 
ekosystemtjänsterna på grund av bland annat klimatförändringarna. Att göra jordbruket 
fossilfritt är betydligt lättare i ett småskaligt jordbruk än ett storskaligt. I det traditionella 
jordbruket, där djurhållning och växthållning samverkar och den ena produktionens avfall ger 
näring åt nästa led, är det enklare att upprätthålla en hållbar produktion.149 
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Det storskaliga jordbruket blir enligt Hansson lätt sårbart. Det finns visserligen möjligheter att 
producera mycket med liten arbetsinsats genom den traditionella effektiviseringen med 
monokulturer. Det systemet blir dock samtidigt sårbart när enbart en gröda odlas på stora 
områden, med bara ett fåtal genuppsättningar och utan någon naturlig buffert eller 
biodiversitet. ”Man har helt slutat förlita sig på naturen runt omkring.”150 I ett småskaligt 
jordbruk regleras däremot många skadedjur av andra djur, och det finns således ett 
självreglerande system, till skillnad från det storskaliga där man blir helt beroende av 
konstgjorda externa medel för skadedjursbekämpning.151  
 
Jordbruket har dessutom en viktig roll att spela i att värna den biologiska mångfalden - och 
det av fler anledningar än för sin egen självreglerings skull. Bara i Sverige finns enligt 
Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) cirka 70 procent av de rödlistade, sällsynta eller 
hänsynskrävande kärlväxterna i jordbrukslandskapet, och motsvarande siffra för fåglar är 
ungefär 20 procent.152  
 
Ett annat område där det storskaliga jordbruket leder till stora problem är när det gäller vatten. 
Om man har stora fält så avdunstar det mesta av vattnet rakt upp. Detta är inget problem i 
Sverige, där vi bara använder tre procent av våra vattenresurser, men i många u-länder 
utnyttjar de runt 80 procent av sina vattenresurser inom jordbruksnäringen. Med ett 
småskaligt system däremot, som bygger på ett mångfunktionellt jordbruk, finns det träd och 
buskar som håller kvar vattnet i marken.153 
 
Leif Zetterberg håller med om att ett småskaligt jordbruk har större förutsättningar för att 
göras hållbart, men påpekar att det storskaliga jordbruket också kan vara hållbart med en 
integrerad och kretsloppsbaserad produktion. Han trycker på att en anpassning till de naturliga 
förutsättningarna är viktigt, samt att ett aktivt brukande och skötsel av naturresurserna krävs. 
”De naturliga förutsättningarna är lite olika, och det gör att på en del ställen är det naturligare 
att förädla spannmål än att plocka in en gris, på andra ställen är det naturligare med kossor” 154 
Han anser att det är viktigt att marken brukas för det den är bäst lämpad för, både för att öka 
uttaget och för att ta vara på markresursen på ett uthålligt vis. ”Den här stora, enhetliga 
produktionen, den begränsar den här typen utav insatser.” 155 
 
Med småskaligt jordbruk är bönderna ofta självförsörjande, men dessa trängs ofta undan när 
de storskaliga jordbruken etablerar sig i regionen. Frihandel anges ofta leda till en förbättring 
för bönderna i fattigare länder, men vid storskalig odling krävs mindre arbetsinsatser och det 
är snarare tvärt om - att arbetstillfällena minskar med storjordbruk.156 Vidare kan 
användningen av kemiska bekämpningsmedel skada jordbrukarnas hälsa. Dessa risker är 
speciellt stora i de fattigare delarna av världen, där giftigare bekämpningsmedel används och 
arbetarna ofta saknar ordentlig skyddsutrustning.157 
 
Det största hindret för utveckling av livsmedelsindustrin i tredje världen är ökningen av 
handelstullar, där avgiften för förädlade produkter är högre än för råvaror, det vill säga högre 
på slutprodukter såsom choklad och kaffe, än på råvarorna kakao- och kaffebönor. Detta 
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avskräcker många utvecklingsländer från att utveckla en egen förädlingsindustri, vilket annars 
hade kunnat ge högre vinst vid export. Marknadsprotektionismen inom EU utgör ett allvarligt 
hinder för många utvecklingsländer med både potential och önskan att expandera sin export. 
EU är enligt rapporten Jordbrukspolitik och internationell solidaritet dock den region i den 
industriella världen som har minst skyddstullar på importerade varor. De minst utvecklade 
staterna, de så kallade LDC-länderna (Least Developed Countries), har genom bilaterala 
överenskommelser tullfri tillgång till EU:s marknad för alla produkter utom ris, socker och 
bananer.158 
 
Exporten från rika länder subventioneras ofta idag, vilket i realiteten innebär en prisdumpning 
som framför allt drabbar jordbruket i fattiga länder. Vad som skulle kunna vara en form av 
bidrag till fattigare länder (billigare import) resulterar ofta istället i att den billiga importerade 
maten konkurrerar ut den lokalt producerade, vilket försvårar situationen för landets egna 
bönder. Istället för exportstöd menar LRF, Svenska kyrkan och SNF att ett stöd för 
jordbruksutveckling och importstöd borde införas.159 
 

4.3 Hållbart jordbruk 
 
Det finns många olika definitioner på vad som karaktäriserar ett hållbart jordbrukssystem. 
Väldigt många går dock åt samma håll: småskaligt, ekologiskt, integrerat och med hänsyn till 
naturliga förutsättningar. I SNF:s jordbrukspolicy finns en relativt enkel och tydlig lista som 
anger att ett hållbart jordbruk:160 
 

• Bevarar och utvecklar biologisk mångfald och ett odlingslandskap med rika natur- och 
kulturvärden, 

• Producerar livsmedel fria från föroreningar 
• Bevarar produktionsförmågan hos marken 
• Minimerar föroreningar till mark, vatten och luft, 
• Hushåller med och cirkulerar växtnäringsämnen på ett effektivt sätt 
• Endast nyttjar förnybara energikällor 
• Ger etiskt goda livsvillkor för både människor och djur 
• Är solidariskt med andra människor på jorden 
• Integrerar jordbruket med resten av samhället 
• Erbjuder rimliga ekonomiska förhållanden för lantbrukaren 

 
Både Zetterberg, Hansson och Schlyter beskriver ett hållbart jordbruk på ett vis som på många 
sätt överensstämmer med ovanstående kriterier. De framhåller framför allt ett ökat 
kretsloppstänkande och att markens odlingskapacitet och det naturliga ekologiska systemet 
måste bevaras.161 Zetterberg menar att det även finns stora möjligheter inom tekniken och 
växtförädlingen ”Ny teknik gör att vi fått ett helt annat utnyttjande av resurserna, det innebär 
inte status quo, det innebär inte att det alltid ska se ut som det alltid gjort. Utan det sker en 
utveckling när det gäller förädling av grödor.”162 Han poängterar dock att han är emot GMO 

                                                 
158 Lantbrukarnas Riksförbund, Svenska Kyrkan & Svenska Naturskyddsföreningen, 2006 
159 Ibid. 
160 Svenska Naturskyddsföreningens jordbrukspolicy, 1999, s 9 
161 Hansson, intervju 2009-04-23, Schlyter, telefonintervju 2009-04-23, Zetterberg, intervju 2009-04-18 
162 Zetterberg, intervju 2009-04-18 



 35

och att utvecklingen ska ske på ett vis som inte tär på ändliga resurser, utan istället ska ske 
med kretsloppstänkande och genom att resurser ständigt förnyas. 
 
De externa effekterna inom jordbruket skiljer sig väsentligt från de externa effekterna i andra 
former av produktion, anser LRF, Svenska kyrkan och SNF i sin gemensamma rapport. Detta 
eftersom jordbruket bygger på det biologiska systemet. Jordbruket är helt beroende av olika 
ekosystemtjänster, såsom mikroorganismer och vattnets kretslopp, och påverkar i sin tur flera 
gemensamma resurser som inte är prissatta på marknaden. Därför måste de ekologiska 
premisserna och konsekvenserna av jordbruksnäringen och inte enbart marknaden styra 
jordbrukets produktion. Det blir i annat fall svårt att uppnå samhällets målsättning om ett 
ekologiskt hållbart jordbruk.163 Schlyter framhåller att det finns rapporter från till exempel FN 
som anger att det totala värdet av de ekosystemtjänsterna som ett hållbart ekologiskt jordbruk 
skulle ge jorden, motsvarar 2-3 gånger hela jordens samlade BNP. Han poängterar att det 
enorma värde som upprätthållna naturliga processer har, ofta glöms bort och att dessa måste 
räknas in för att uppnå ett verkligt hållbart jordbruk.164 
 
På frågan om ekologisk odlig är en del av lösningen svarar Schlyter att hållbart jordbruk per 
definition är ekologiskt. Detta då handelsgödsel och pesticider (bekämpningsmedel) inte går 
att producera och brukas på ett hållbart vis.165 Zetterberg, som själv varit ekologisk 
lantbrukare, menar att ekologiskt är en dellösning, men inte en totallösning. ”Du kan inte få ut 
en morot ur grönsakslandet om du inte tillför någon form av energi. Annars så utarmas jorden 
långsiktigt, det är ju inte hållbart det heller.”166 För att det ekologiska jordbruket ska fungera, 
måste den bygga på en integrerad produktion utav spannmål och djur, vilket vi inte har 
idag.167 
 
Hansson konstaterar att nyttan av de finurliga ekosystemtjänsterna som till exempel 
mykorrhizasvampar, som hjälper växterna att ta upp näring i jorden, försvinner när man 
använder handelsgödsel. Svampen försvinner för det inte finns något behov för den längre. 
”Istället för att förlita sig på olja och sådana resurser kan man använda de naturliga biologiska 
resurserna.”168 Det finns dessutom en stor utvecklingspotential inom den ekologiska odlingen 
där fokus ligger på att ta fram mekaniska och biologiska metoder för skadedjursbekämpning, 
som exempelvis användning av feromoner som lockar in skadedjur i fällor och olika 
växtföljder med olika grödor olika år för att minska skadetrycket. ”Det finns väldigt mycket 
att fortsätta utveckla, det finns inget färdigt koncept.” 169 
 
Det finns även andra aspekter som ger ett mervärde till småskaligt, närproducerat och 
ekologiskt, påpekar både LRF, Svenska kyrkan, SNF och Zetterberg. Exempelvis att maten 
får ett känt ursprung och dess identitet stärks.170 Zetterberg anser att det ekologiskt odlade 
smakar bättre och tror att många vill veta var produkten kommer ifrån. ”Det i sig är en 
upplevelse. […] Närodlat har en dragningskraft i sig och jordgubbar och tomater som inte 
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smakar jordgubbar och tomater, de är ju inte kul att köpa. […] Vi har behov av 
smakupplevelser. Det kan du inte alltid få i en storskalig produktion.”171 
 

4.4 Mat åt alla 
 
Som tidigare nämnts i problembakgrunden så lider idag runt 840 miljoner människor av 
hunger. Ungefär hälften av dessa är småbönder och de flesta bor på landsbygden i Afrika och 
Asien. FN tolkar begreppet rätten till mat, att inkludera både mängden föda och kvalitén, samt 
att den ska tillfredställa världens behov näringsmässigt och att den ska vara fri från tillsatser 
samtidigt som den ska vara acceptabel inom respektive kultur. 172 
 
Huruvida en total omställning till ekologisk och småskalig odling skulle orsaka en än större 
matbrist i världen och bidra till livsmedelskrisen är en pågående debatt. Hansson menar att 
även om just Sverige skulle få en genomsnittlig skördeminskning på cirka 30 procent, så är 
differensen mindre i många andra delar av världen. Hon berättar att det funktionella eller 
differentierade jordbruket enligt ny forskning har lika stor produktionskapacitet som det 
storskaliga monokulturella jordbruket. Det är snarare de strukturella problemen med att 
blanda olika odlingar som gör att transporter och framför allt arbetsinsatsen blir högre. Det är 
därför vi kan se mer och mer stora fält, menar hon, men produktionsmässigt skulle det inte 
vara några problem. Enligt studier som SNF gjort i bland annat Etiopien, ger en övergång till 
ekologiskt jordbruk snarare en ökning av skörden. Totalt i världen skulle en fullständig 
övergång enbart betyda en minskning på runt 10 procent. Dessutom har lantbrukarna i 
utvecklingsländerna enligt en del forskning fått det bättre efter omställning till ekologisk 
odling, då de inte längre behöver köpa utsäde från multinationella företag och bryter sitt 
beroende av kemikalier. Det ekologiska systemet ger därför lantbrukarna en tryggare 
tillvaro.173 Schlyter är av samma mening och ger som exempel rapporter från indiska byar, där 
värdeutvecklingen för bonden även per hektar räknat är högre vid ekologisk odling än vid 
högintensiv GMO-odling.174 
 
Vidare beror skillnaden på effektivitet mellan storskaligt konventionellt jordbruk och 
småskaligt ekologiskt jordbruk på vilken effektivitet som mäts. ”De senaste 50 åren, har vi 
ensidigt satsat på teknikoptimering för att minska arbetstidsinsatsen, medan råvaru- och 
energiinsatserna har ökat.” 175 I ett hållbart jordbruk, där människan kan ses som en förnybar 
resurs, bör huvudoptimeringen vara att minska behovet av input, och då i synnerhet fossil 
energi. ”Det här betyder inte att vi måste gå tillbaka till häst och vagn, men att man måste ha 
en bättre balans mellan arbetsoptimering och energioptimering.”176 
 
Det produceras dessutom enligt både Schlyter och Hansson mer än nog med mat på jorden. 
Hansson uppskattar att det produceras dubbelt så mycket kalorier som hela världens 
befolkning skulle behöva.177 Schlyter menar att dagens livsmedelsproduktion skulle räcka åt 
ungefär nio miljarder människor.178 Inte heller Zetterberg ser en global brist på mat som 
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huvudorsaken till svält. Han menar att det istället beror på att de har dåligt utbyggd 
infrastruktur, där de varken har ett väl fungerande handelssystem eller distributionssystem och 
det leder till att de blir satta åt sidan.179 Det handlar inte om att vi inte har tillräckligt med mat 
för att försörja världen, påpekar Hansson, utan om att det saknas system som kan göra det.180 
Schlyter påpekar även han att mycket mat förstörs på grund av krig, konflikter, dåliga 
transporter och dåliga logistiska system och menar att det framför allt handlar om orättvis 
fördelning. ”Vi har ingen matbrist på jorden idag, vi har en brist på solidaritet och rättvisa.”181 
 
Effektiviseringen och den tekniska utvecklingen måste kombineras med lämpliga åtgärder för 
att hantera bristen på tillgängligt land, vatten och bränsle samt olika miljöproblem såsom 
jorderosion och miljöfarliga utsläpp. Även om det är önskvärt att produktionsökning i första 
hand sker där behovet är om störst, så är det viktigt att respektera varje regions naturliga 
förutsättningar. I ett långsiktigt perspektiv kanske all jordens produktionskapacitet kommer att 
behövas för att täcka människans behov av föda.182 Vidare handlar det egentligen inte om det 
ekologiska jordbrukets skördesänkning, utan om hur vi använder marken på bästa sätt. 183 Om 
människan globalt sett skulle behöva fler kalorier är det effektivaste sättet att stoppa den 
ständigt ökade köttkonsumtionen. 184 
 

4.5 Köttkonsumtion 
 
Naturskyddsföreningen anser att köttkonsumtionen skulle behöva minska rejält. Sedan 1990 
har köttkonsumtionen ökat med ca 40 procent i Sverige och denna ökning har stor påverkan 
på miljön, då köttproduktion tar upp stora åkerarealer, påverkar klimatet och använder mycket 
kemikalier. ”Det är ett intensivt jordbruk.” 185  
 
En grundläggande realitet är att det bara är växterna, de så kallade producenterna, som är 
autotrofa, vilket innebär att de är självförsörjande och kan binda solenergin genom 
fotosyntesen. Produkten av fotosyntesen är energirikt organiskt material i form av växter, 
bakterier och alger och deras samlade biomassa utgör grunden för i stort sett allt liv. 
Producenterna utgör den lägsta nivån i näringspyramiden och kan tillvarata mellan 0,2 till 7 
procent av solenergin. Växterna förbrukar sedan ungefär 50 procent av den bundna energin 
till att bygga upp växtdelar och den egna respirationen (cellandning). Näringspyramiden 
består vidare, förutom av producenterna i botten, av så kallade konsumenter som äter växter, 
alger och död biomassa. Den tredje nivån av näringspyramiden består av köttätare som äter 
växtätarna. Den fjärde nivån består av toppkonsumenter som livnär sig på köttätare. Både 
andelen biomassa (mängden levande materia) och energimängden minskar betydligt för varje 
nivå. Dessa nivåer kallas trofinivåer och energiförlusten mellan varje nivå är minst 90 
procent, vilket förklarar att näringspyramiden inte kan innehålla mer än fyra nivåer, då 
energiflödet minskar exponentiellt mot toppen.186  
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Figur 5: Näringspyramiden och energiförlusten mellan trofinivåer. Källa: Interesting Facts about Food Chains 
 
Spannmål som ris, majs och vete står för ungefär 50 procent av världens kaloriintag och all 
förändring i den globala produktionen av dessa leder till omedelbara konsekvenser. Då nästan 
50 procent av världens spannmål idag används som djurfoder har den stor effekt på den 
globala tillgången till mat.187  
 
De personer vi intervjuat har lite olika åsikter om behovet av minskad köttkonsumtion. 
Jonzon menar att köttkonsumtionen kan vara relevant att diskutera i ett globalt perspektiv, 
men tror att man inom den gemensamma jordbrukspolitiken inte vill lägga sig i hur folk väljer 
att tillgodose sitt kaloribehov.188 På frågan ”Hur ska vi möta det här ökade behovet av mat i 
världen?” var ”Minskad köttkonsumtion.” Schlyters spontana svar.189 Även Hansson, med 
Naturskyddsföreningen i ryggen, anser att köttkonsumtionen måste minskas drastiskt.190 
Zetterberg, som själv har varit djuruppfödare, är dock av en lite annan åsikt. ”Tycker vi om 
kött, så får vi äta kött” 191, menar han. Han tillstår emellertid att om resten av världen skulle ha 
samma höga köttkonsumtion som i västvärlden, så skulle det inte fungera. Detta är däremot 
inte ett problem, då kulturskillnader i olika delar av världen ger upphov till olika matvanor. 
Han tror inte heller att en minskad köttkonsumtion i Sverige skulle minska svälten i andra 
delar av världen, då svälten i första hand beror på infrastrukturproblem och dåligt utvecklade 
produktionsmetoder.192 Schlyter instämmer inte i det resonemanget och påpekar att 
köttkonsumtionen i utvecklingsländer har haft en explosionsartad utveckling, och även i 
västvärlden har vi exempelvis fördubblat vår kycklingkonsumtion de senaste 30 åren.193  
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Enligt FN:s miljöprogram åt vi i mitten av 1970-talet i genomsnitt 27 kilo kött per år, vid 
millennieskiftet hade konsumtionen ökat till 37,4 kg/år och FAO beräknar att 
köttkonsumtionen kommer att stiga till över 52 kg/år runt år 2050. Trots att cirka 50 procent 
av all världens grödor används som djurfoder står kött bara för åtta procent av det globala 
energiintaget. Köttproduktionen är, förutom att den är energiineffektiv i sig, ineffektiv när det 
gäller vatten och markanvändning. Den mark som åtgår för att odla djurfoder är cirka en 
tredjedel av den totala globala odlingsbara arealen, och om köttproduktionen ökar kommer 
andel odlingsmark för livsmedelsgrödor minska drastiskt.194 
 
Köttproduktionen kräver även stora arealer till betesmark och speciellt i Latinamerika är detta 
problematiskt, där nära 70 procent av avskogningen härrör från djuruppfödningen, djurfoder 
och betesmarker. Överbetade marker i torra områden på jorden har utarmat cirka 70 procent 
av alla betesmarker och detta leder i sin tur till jorderosioner. För att föda upp ett nötkreatur 
krävs det till exempel 16 000 liter vatten per kilo kött. Kyckling ger det mest energieffektiva 
köttet, men är likväl mer energikrävande än spannmål, och det är stor skillnad beroende på 
vilken föda de ges. Småskalig uppfödning av kyckling och gris, där djuren huvudsakligen 
föds upp på organiskt avfall som inte lämpar sig som människoföda kan öka 
energieffektiviteten då de utnyttjar restprodukter effektivt. Vid storskalig uppfödning av gris 
och kyckling används istället grödor som kunnat konsumeras effektivare direkt som 
människoföda.195  
 
Djuren fyller dock en viktig roll i det ekologiska systemet, menar både Hansson och 
Zetterberg.196 Zetterberg poängterar, som tidigare nämnt, att hållbart jordbruk kräver en 
integrerad produktion och att varje markresurs används till det den är bäst lämpad för.197 Det 
finns mark som inte lämpar sig att producera människoföda på. Det finns därför en mening 
med att föda upp djur i Sverige, menar Hansson, men absolut inte på de nivåer som idag sker, 
där vi konsumerar mer än vad vi har inom landet. Djuren ska äta sådant som inte konkurrerar 
med människoföda. De ska således äta sådant som vi människor inte kan äta. För lamm och 
nöt handlar det om gräs och för kyckling och gris om att äta restprodukter från 
livsmedelsindustrin. Importen av kött i Sverige är väldigt hög, och dessutom bygger vår egen 
köttproduktion på en ohållbar import av soja från Sydamerika.198 SNF:s jordbrukspolicy anger 
att ”För att gynna den biologiska mångfalden och vara resurseffektiv bör man välja kött från 
betande djur.”199 
 

Soja som djurfoder 

 
Sverige importerar 330 000 ton soja per år, och enbart 10 procent går till humankonsumtion, 
resten används som djurfoder. Det är lika mycket som den samlade importen av te, kaffe, 
choklad och sockervaror. Sojaodlingen tar upp åkerareal i Brasilien och Argentina där de 
skulle behöva odla sådant de själva behöver, på ett hållbarare sätt. I Argentina går cirka 70 
procent av åkerarealen till sojaproduktion, istället för att producera mat för inhemsk 
konsumtion.200 Dessutom odlas ofta soja med svedjebruk i Sydamerika, där de stora 
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multinationella företagen har makt att bestämma vad som ska odlas och var (ofta GMO-soja). 
Efter cirka åtta år är jorden inte längre brukbar, marken får då ligga i träda och mer regnskog 
huggs ner för att frigöra ny åkermark.201 
 
Vi i Sverige skulle egentligen behöva odla dessa proteingrödor själva för att få bättre 
växtföljd i jordbruket. ”Soja är i sig en väldigt bra gröda.” 202 Förutsättningarna i Europa för 
att odla just soja är inte så bra, men sojan skulle kunna ersättas med traditionella 
proteingrödor som åkerbönor eller genom att i större utsträckning använda gräsvallar med 
proteinrika klöverväxter.203 Enligt LRF, Svenska Kyrkan och SNF bör ekologiska 
förutsättningar definiera ramarna för jordbruksproduktionen. De anser att ett 
livscykelperspektiv bör tillämpas, där alla miljökonsekvenser av importerad input, som 
djurfoder, räknas in. Ur det perspektivet är Europas import att djurfoder ohållbart av flera 
anledningar. Vidare är billig foderimport en förutsättning för storskalig djurhållning, vilket i 
sig har flertalet negativa miljöeffekter.204 
 

Etik i djurhållningen 

 
SNF anser att djurhållning ska ske under etiskt goda former. Hänsyn ska tas till djurens 
naturliga beteende och de ska ha tillgång till det utrymme de behöver för att kunna 
tillfredsställa naturliga behov som att beta eller böka. Vidare ska både djurhållning och slakt 
bedrivas med respekt för det levande djuret.205 ”Vi är ganska tydliga med att man ska äta 
mindre kött och att man ska äta ekologiskt eller naturbetesköttet som varit ute och ätit 
naturligt.”206 Den extrema specialiseringen inom djuruppfödningen resulterar ofta i att 
djurhållning blir till ”djurfabriker” och att långa transporter krävs, vilka ofta är stressande och 
plågsamma för djuren.207 Nedan följer en kort beskrivning av hur den industriella 
animalieproduktionen påverkar djuren enligt Djurens Rätt. 
 
Mjölkkor insemineras ungefär en gång per år, eftersom kalvar är en förutsättning för att korna 
ska producera mjölk. Inom mjölkindustrin tas kalven ofta från kon direkt eller någon dag efter 
födseln. Både kon och kalven stressas av den allt för tidiga separationen. Smågrisarna skiljs 
från mamman efter ungefär en månad, vilket är mycket tidigare än den naturliga åldern för 
avvänjning som är cirka 17 veckor. 208 
 
Vid ungefär tre månaders ålder börjar det så kallade "slaktsvinsstadiet" då grisarna hålls i 
grupper om cirka tio grisar per box inomhus i stora stallar. Miljön är stimulansfattig och 
trängsel och konkurrens gör att grisarna stressas före och under utfodringen. Det kan leda till 
diarré, magsår och beteendestörningar. Grisar som lever utomhus under naturliga förhållanden 
ägnar ungefär 50 procent av dagen åt att böka och beta. Bland grisarna i livsmedelsindustrin 
får bara en liten andel vara utomhus. Drygt 60 procent av korna i mjölkindustrin i Sverige står 
uppbundna inomhus förutom under sommarbetet. Detta innebär för korna att de bara kan stå 
eller ligga ned, inte får någon motion och har väldigt begränsade möjligheter till sociala 
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kontakter. Ungefär hälften av kalvarna som föds är hankalvar och eftersom de inte producerar 
någon mjölk slaktas de flesta vid 18 månaders ålder. Det är vanligt att handjuren hålls i boxar 
på hårt, halt spaltgolv utan strö och tjurar har dessutom sällan möjlighet till sommarbete. 209 

 
De flesta däggdjur och fåglar i livsmedelsindustrin transporteras minst en gång i livet - från 
uppfödningsplatsen till ett slakteri. Många djur transporteras även från en uppfödningsplats 
till en annan. I samband med transporter till slakterierna skadas och självdör varje år över 
150.000 individer bara i Sverige.210 
 
På slakterierna drivs grisarna in i en hiss som sänks ned i koldioxid för att de ska förlora 
medvetandet. Studier har visat att grisar upplever obehag och får kvävningskänslor av 
koldioxiden. Efter bedövningen dödas grisarna genom att halsen skärs upp. Kor och kalvar 
bedövas med ett skott i huvudet med en bultpistol innan de förblöder till döds. Det är tillåtet 
att i samband med bedövningen till exempel stänga in djuret i en så kallad bedövningsbox, 
hålla fast huvudet med en grimma eller liknande eller hänga upp höns och andra fåglar i 
fötterna.211 
 
Schwartz skriver i en artikel att kycklingindustrin helt domineras av två multinationella, 
Amerikanska företag, och att dessa ensidigt strävar efter att kycklingarna ska växa så snabbt 
som möjligt för att öka intäkterna. Utvecklingen inom den industriella kycklingnäringen har 
stadigt minskat djurens livslängd i syfte att minska kostnaderna och öka vinsterna. 1925 tog 
det till exempel 120 dagar för en kyckling att uppnå en vikt på 1,6 kilo, idag tar det 35 dagar. 
Den onaturliga uppfödningsmetoden leder till att kycklingarna växer så fort, och saknar 
utrymme att röra sig, att de inte längre kan upprätthålla sin egen vikt. Detta resulterar i att 
närmare 13 miljoner kycklingar varje år får benskador (bara i Sverige) och att närmare en 
miljon av de skadorna är att betrakta som allvarliga.212 
 
Johnsson framhåller att han har svårt att bedöma hur pass etisk EU:s djurhållning är, men tror 
att sedvänjor och traditioner präglar synen och att den även påverkar förutsättningarna lite 
olika i olika länder. På till exempel Irland fraktas väldigt mycket levande djur till andra länder 
beroende på att de inte har tillräckligt med slakterier i förhållande till den mängd djur de föder 
upp. Det är även viktigt i vissa religioner att bara äta färskt kött och då måste djuren 
transporteras dit levande. Dessa traditioner är antagligen inte lika strikta inom EU, ”men de 
religiösa skälen finns och har funnits i tusentals år, långt innan EU fanns. Det är ju inte lätt att 
ändra på det i en handvändning.”213 Zetterberg tycker att vi i Sverige i allmänhet sköter 
djurhållningen exemplariskt och att det är stor skillnad i olika produktionssystem, om man 
jämför framför allt nöt och mjölkkor jämfört med grisar och kyckling. Grisar och kyckling ses 
enligt honom mer som förädlade spannmål medan nötboskap har hårdare djurhållningskrav på 
sig.214 Vidare framhåller Johnsson att om djuren inte har det bra så växer de inte och då blir 
avkastningen låg. Han medger dock att det är trista system, när djuren hålls instängda i små 
burar.215 
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Jonzon anser att det fortfarande finns saker att arbeta med och nämner hur länge vissa djur 
behöver vänta innan slakten. Där finns det andra länder som har stora djurbesättningar som 
har hittat smartare lösningar, så det är möjligt att både förbättra och effektivisera slakten. 
Avräkningspriset för köttprodukter är ofta inte differentierat på grund av kvalitet, så det är 
idag svårt för bonden att tjäna pengar på att förbättra den. I de sällsynta fall där djuret utsätts 
för väldigt hård stress så blir köttet förstört och stressat kött säljs därför inte i butikerna.216 
 
Johnsson och Jonzon tar upp reglerna för burhöns, där de som redan fanns när det fortfarande 
var tillåtet får fortsätta, medan inga nya tillstånd ges. I praktiken betyder det att bara för att de 
började med burhöns innan lagen ändrades får de fortsätta, men om någon ny uppfödare 
skulle vilja göra det så bryter den mot lagen.217 
 
Det finns alternativ till den industriella inställningen till djurhållning. Ekologisk märkning, 
som exempelvis KRAV i Sverige, garanterar animaliska produkter där stor etisk hänsyn tagits 
vid uppfödning och hantering av djuren. Vid KRAV-märkning gäller att djurhållningen ska 
utgå från djurens naturliga beteende och kännetecknas av en mycket god djuromsorg, 
utfodringen ska anpassas till djurens naturliga behov och rutinmässig förebyggande 
medicinering är otillåtet. Såväl mjölkkor som köttkreatur betar utomhus stora delar av året 
och kalvarna får dia under hela råmjölksperioden. Ekologiska grisar har möjlighet att gå ute 
och böka året om och sommartid ska möjlighet till fritt bete och gyttjebad finnas. Kultingarna 
får stanna kvar hos mamman i minst sju veckor. Vad gäller höns så ska de ha möjlighet att gå 
ute och picka och de ska ha en pinne att sitta på och ett rede att värpa i. Gemensamt för alla 
arter är att de enbart äter ekologisk och naturlig föda och att slakten ska ske lugnt och värdigt. 
För nötkreatur gäller även att djurets skötare har möjlighet att närvara fram till 
avlivningsmomentet.218 

 

4.6 Livsmedel eller bränsle 
 
”I ett uthålligt samhälle har jordbruket en roll som producent av biobränsle”219 
 
I 2008 års rapport The State of Food and Agriculture från FAO slås det fast att biobränsle bara 
kan ersätta en liten del av den fossila energin det närmsta årtiondet, men att den ökade 
användningen leder till stor inverkan på jordbruksnäringen och tillgången på mat. Den 
växande efterfrågan på biobränsle resulterar i att efterfrågan på framför allt majs, socker och 
palmolja höjer det generella priset på jordbruksprodukter och de insatsvaror som används i 
produktionen. Detta kan om priset ökar, vilket de tror att det gör, leda till allvarliga problem 
för de fattiga i världen och utgör ett hot mot deras tillgång till mat. FAO anser att detta 
problem är mest alarmerande på kort sikt, men att det också finns många andra drivkrafter 
som leder till ökade livsmedelspriser. Mindre skördar som beror på vädret, ändrade 
förhållanden i efterfrågan på mat som är relaterad till inkomstökningar, låg global produktion 
av olika sädesslag, urbanisering, befolkningsökningen, kortsiktiga politiska åtgärder och 
ökade energipriser är andra faktorer som påverkar priset på livsmedel.220 
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Biobränsleproduktionen konkurrerar som ovan nämnts med tillgången till livsmedel, och i en 
rapport från FN:s miljöprograms The environmental food crisis - The environmental’s role in 
averting future food crisis skriver de att den majs som går åt för en full tank i en stor 
stadsjeep, skulle räcka för att föda en person ett helt år. I en annan rapport från OECD-FAO 
uppskattas livsmedelspriset öka med 20-50 procent till 2016 och att det delvis är ett resultat av 
bruket av biobränslen.221 
 
De energigrödor som idag används vid drivmedelstillverkning av etanol och biodiesel, kallas 
första generationens biobränslen och inkluderar majs, vete, socker, raps, palmolja med mera. 
Andra generationens biobränsle ska använda biomassa från cellulosa som är tekniskt svårare 
att bryta ner och omvandla till drivmedel, men anses mer energieffektivt. Andra genrationens 
bränslen bygger på restprodukter från skogs- och jordbruk, olika grässorter, produktionsavfall 
av till exempel skal och växtdelar och energiskog som inte kan användas som människoföda. 
Avkastningen från dessa är ofta större, de kräver mindre eller ingen gödsling och de kan odlas 
på mark som inte lämpar sig för livsmedelsgrödor, vilket gör dem mer ekologiskt hållbara.222 
Professor William Roberts håller på och utvecklar tredje generationens biobränsle som 
utvinns ur lågkvalitativa fetter och alger, vilket enligt honom är de bästa råvarorna. ”Man får 
200 liter olja per hektar sojabönor – men 8000 liter per år från alger på samma yta.”223 
Biobränsle från skogsråvaror och avfall kan redan idag effektivt brännas direkt i till exempel 
kraftvärmeverk, där cirka 90 procent av biomassans energi tillvaratas, men dessa räknas inte 
som andra generationens biodrivmedel.224  
 
Jonzon tar upp FAO:s rapport om att biobränsle ibland leder till större utsläpp av 
växthusgaser än fossila bränslen och framhåller att det finns stora skillnader mellan det sämsta 
biobränslet och det bästa utvinnandet av biomassa. Hela biobränslediskussionen handlar 
egentligen mer om etanol och inte om den bioenergi som används för till exempel produktion 
av värme eller el. Hon lyfter även fram att EU håller på att utarbeta hållbarhetskriterier för 
bioenergi som ska implementeras. Hållbarhetskriterierna anger en gräns i koldioxidutsläpp per 
energienhet, och utgör ett mått på om biobränslet i fråga är hållbart eller inte (en form av 
certifiering av hållbart biobränsle).225 Johnsson anser det är bra att biobränsle granskas och 
diskuteras, ”för några år sedan var biobränslen mer eller mindre oemotsagda, och med 
biodrivmedel i synnerhet bygger man fast sig i system som kanske finns kvar i 30-40-50-100 
år.”226 
 
Johnsson anser att det viktigt att man inte hoppar på första bästa ide och att man verkligen 
tänker över saken. För frågan är, ska vi göra etanol eller ska vi göra biogas eller ska vi göra 
vindkraft? ”För den här snurran, den här etanolfabriken ska sedan stå där i 40-50 år.”227 Det är 
därför inte ett helt enkelt vägval, vilken förnyelsebar energi som bör stödjas. Kortsiktigt så 
låter det kanske bra att odla vete till etanol, men det är inte så pass enkelt. Det är väldigt 
mycket mark som går åt och Johnsson betonar att man inte ska använda produktiv 
jordbruksmark, utan att det är avfallsprodukter, skogsprodukter och annat. Han hoppas på att 
teknikutvecklingen ska gå snabbt framåt, men tror att nu när oljepriset är så lågt kommer 
antagligen teknikutvecklingen att gå långsammare. ”Det är först när det blir kris som 
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människan skärper sig, så har det alltid varit. Vi gör ju ingenting innan vi måste, och just nu är 
det inte riktigt läge för det.”228 Johnsson berättar vidare att Sverige är en av de stora 
etanolproducenterna i Europa och bara den nya etanolfabrik som startades vid årsskiftet 
kommer att hantera ungefär tio procent av Sveriges spannmålsproduktion, ungefär 30-40 
procent av vår veteodling. ”Och det är klart att den måste tuffa och gå ett antal år innan den 
lönar sig, så där har vi gjort ett val i Sverige.”229  
 
Den mark som behövs för odling av energigrödor är för omfattande för att det skulle kunna 
vara möjligt att byta ut fossila bränslen i stor skala skriver FAO i en rapport. Introduktionen 
av andra generationens biobränslen kan öka potentialen betydligt, men inom en överskådlig 
framtid kan flytande biodrivmedel enbart utgöra en liten del av det globala transport- och 
energibehovet.230 Några nyligen gjorda studier uppskattar att omvandlingen av regnskog, 
savanner, torvmarker och gräsmarker för att tillverka etanol eller biodiesel ger upphov till 
mellan 17 och 420 gånger större utsläpp av koldioxid än vad de årligen reducerar genom att 
ersätta fossila bränslen.231 Den koldioxidskuld (“carbon debt”) som uppstår när marken 
omvandlas skulle till exempel ta 48 år att betala igen vid odling av majs för etanolproduktion i 
USA, över 300 år att återbetala om Amazonas regnskogar börjar användas för sojabaserad 
biodieselproduktion och 400 år om tropiska våtmarker i Indonesien eller Malaysia används till 
palmolja för biodiesel.232 Professor Righelato Fargione som är Regional Science Director The 
Nature Conservancy Central United States Region och Dominick Spracklen, verksam vid 
Institute for Climate and Atmospheric Science, fann i alla deras studier att koldioxidupptaget 
skulle öka i 30 år framåt om jordbruksmark som idag används till energigrödor omvandlades 
till skog, och att om tanken är att minska den globala uppvärmningen är det enligt dem 
effektivare att omvandla och bevara skogarna än att göra biodiesel och etanol av dem.233  
 
EU:s och USA:s efterfrågan på biobränsle ökar stadigt och trots att biobränsle görs av 
förnybar resurs finns det risk att det ökade bruket av energigrödor förvärrar världssvälten, 
minskar den biologiska mångfald och bidrar till den globala uppvärmningen. EU har som mål 
att tio procent av transportbränslet skall vara gjort på biobränsle år 2020. Ett mål EU inte 
själva har kapacitet för. Det tidigare målet om 5,75 procent biobränsle år 2010 skulle bara det 
kräva att cirka 20 procent av all odlingsbar mark i unionen behöver utnyttjas för 
energigrödor.234 Sverige var enligt Schlyter det enda land som uppnådde EU:s gamla mål. Det 
var dock på bekostnad av att vi köpte upp nästan halva Brasiliens etanolexport. De gröna i 
parlamentet har därför lagt ett förslag om att skrota det nu liggande målet om 10 procent 
biodrivmedel och istället öppna upp för möjligheten att tillgodoräkna sig överskott av 
förnybar el (jämfört med satta mål) och använda elbilar istället för biodrivmedel.235 Även 
Jonzon är inne på den linjen.236 
 
Inom EU skiljer sig stödet till biobränsle åt, och i till exempel Tyskland var de snabba med att 
subventionera biogas, men det stödet håller på att försvinna och den importerade biodieseln 
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har gjort att den inhemska produktionen minskat kraftigt. Det visade sig att när 
subventionerna försvann hade den inhemska biodieseln svag konkurrenskraft.237 
 
En effekt av det nya målet är att EU har upphävt det tidigare kravet på att en viss andel av 
marken skall ligga i träda, vilket kommer att påverka den biologiska mångfalden. Den 
huvudsakliga andelen biobränsle måste sannolikt importeras från Brasilien och Sydostasien 
där odlingen kan leda till förödande ekologiska effekter. När priset stiger på biodrivmedel 
hugger de ner sina skogar för att tillgodose marknaden.238 
 
FN:s särskilde kommissionär som arbetar för rätten till mat, Jean Ziegler, anklagade USA och 
EU för "fullständigt hyckleri" när de gynnar etanolproduktionen för att minska sitt beroende 
av importerad olja, och att det enligt honom kommer att leda till att "hundratusentals kommer 
att dö av hunger". Fidel Castro riktade sig i ett tal mot "den obskyra tanken att förvandla mat 
till bränsle" där den ansedda tidskriften The Economist senare på ledarsidan lite oväntat skrev 
att "Castro har rätt".239 
 
Zetterberg anser att jordbruket kan användas som en energiresurs, och kallar jordbruket ”De 
gröna oljefälten.” Angående diskussionen kring effektivitet, markanvändning och att använda 
mat som bränsle menar han att biobränsleutvecklingen måste ses ur ett historiskt perspektiv, 
eftersom utvecklingen är en resa. Över tid förändras förutsättningarna och då måste man satsa 
på nästa steg. Han exemplifierar med när han var med och startade biogasanläggningen, 
Växtkraft i Västerås, där många var motvilliga från början, men som efterhand har utvecklats 
till ett koncept många vill använda. Just biogas tror Zetterberg är den mest uthålliga 
bioenergin idag. ”Där skulle varje gård kunna vara med som producent. […] Vall är en 
naturresurs och istället för att stoppa in det i kossorna kan man stoppa in det i en 
biogasproduktion.”240 Zetterberg menar att problemet i Sverige främst är avsaknad av 
utvecklad infrastrukturen för tankning av biogas och att det är viktigt att tänka på allt från 
produktion till kund.241 Hansson tror även hon att bioenergi är en lösning för framtiden, men 
menar att vi först och främst måste energieffektivisera, och inte försöka ersätta allt precis som 
det ser ut idag. Hon anser att det finns väldigt många effektiviseringsmöjligheter och att 
bioenergi kommer att vara viktigt i framtiden - om inte annat som biogas som görs på avfall 
eller gödsel.242 
 
Schlyter anser inte att jordbruksmark bör användas för odling av biobränsle. ”Jag ser 
biobränslen huvudsakligen som biprodukter, avfallsprodukter och inte något man satsar 
odlingsmark på att skapa. Det tycker jag är en felsatsning.”243 Han påpekar att biogas i nästan 
samtliga fall ger större avkastning än etanol och beskriver positiva exempel på 
biobränsleproduktion, som slakteriet i Linköping, vars avfall driver alla bussar och taxibilar i 
staden, eller användningen av stjälkar från spannmålsodling. Han menar att när avfall och 
biprodukter från livsmedelindustrin och jordbruket används till att skapa biobränslen, så är det 
effektiv resursanvändning, och påpekar att annars bryts de ner och skapar metangas, som är 
många gånger mer klimatpåverkande än koldioxid.244 
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5. EU:S JORDBRUKSPOLITIK 
 
I detta kapitel beskrivs vad som framkommit i studien angående hur EU arbetar med 
jordbruksfrågor. Först kommer, för läsarens förförståelse, en beskrivning av EU som 
organisation. Detta följs av en översikt av hur EU:s jordbrukspolitik är utformad och var den 
reella makten för förändring ligger. Kapitlet baseras huvudsakligen på respondenternas egna 
uppfattningar, vilka kompletteras med litteraturstudier. 
 

5.1. Beskrivning av Europeiska Unionen 
 
Grunden för EU anlades när Västtyskland, Frankrike, Nederländerna, Italien, Belgien och 
Luxemburg 1952 bildade den Europeiska kol- och stålunionen. Dessa länder undertecknade 
1957 Romfördraget om tullunion EEC:s bildande. EEC var en ekonomisk gemenskap som 
hade som mål att inrätta tullförbud, fri rörlighet för individer, tjänster och kapital, en 
gemensam jordbrukspolitik, en gemensam budget och lagstiftning som skulle förhindra en 
snedvriden konkurrens. Sedan hände mycket lite fram till 1985, då den så kallade vitboken 
godkändes. Vitboken var ett program för att avskaffa alla skattepolitiska, tekniska och fysiska 
hinder för handel mellan medlemsländerna i dåvarande Europeiska Gemenskapen, EG. 1991 
beslutades om bildandet av Europeiska Unionen genom Maastrichtfördraget som trädde i kraft 
1993. Sedan starten 1957 har antalet medlemsländer successivt ökat och EU består idag av 27 
länder. En milstolpe i EU:s historia var 2004 när flera före detta öststatsländer och gamla 
kommunistdiktaturer blev medlemmar i Europeiska Unionen.245 Sverige blev medlem i 
unionen 1995 och betalar cirka 25 miljarder kronor per år i avgift och får cirka 10 miljarder 
tillbaka i olika former av stöd.246 
 
EU:s totala budget för 2008 var på ungefär 130 miljarder euro, vilket motsvarar 1,03 procent 
av medlemsländernas sammanlagda bruttonationalinkomst. Av EU:s budget går 45 procent av 
alla utgifter till områden som främjar ekonomisk tillväxt inom EU. Den näst högsta utgiften 
går till EU:s jordbruksstöd (40 procent), och detta innefattar även medel för miljöskydd och 
minskad klimatförändring.247 EU är varken en federation som till exempel USA, eller en 
organisation för samarbete mellan olika stater som exempelvis FN. EU-länderna förblir till 
stor del så kallade suveräna stater, men agerar inte sällan gemensamt för att internationellt få 
gehör för sin politik. EU-systemet innebär i praktiken att medlemsstaterna delegerat en del av 
sina beslutsbefogenheter till EU-institutionerna och att vissa beslut därefter fattas på EU:s 
mellanstatliga nivå.248 EU:s gemensamma jordbrukspolitik är en av de mest ifrågasatta. Alla 
diskussioner och beslut rörande EU:s jordbrukspolitik har lett till högljudda protester (framför 
allt från franska bönder), och det är då särskilt fördelningen av ekonomiskt stöd mellan länder 
och regioner som skapat stora kontroverser och högljudda debatter.249  
 
EU är ett politiskt system som, från har varit en traditionell organisation, mer och mer kommit 
att bli, som Europeiska kommissionens före detta ordförande Jacques Delors beskrev det, ”ett 
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oidentifierat politiskt objekt”250. EU är så att säga varken en vanlig organisation eller en 
federal stat, däremot har den drag av båda. Det har blivit allt vanligare att se EU kort och gott 
som ett politiskt system om består av (1) olika politiska aktörer som använder det politiska 
systemet för att uppnå sina mål (2) politiska institutioner som verkar för kollektivt 
beslutsfattande (3) politiska beslut som påverkar värden och resursfördelningen bland de 
inblandade aktörerna.251 ”Ofta liknas detta system vid en politisk produktionsprocess, där 
aktörernas intressen utgör politisk input, institutionerna är det politiska maskineriet, och 
besluten utgör politisk output.”252 Detta illustreras i figur 6 nedan. 
 

 
 
Figur 6: EU:s politiska system. Efter Tallberg, 2007, s 13 
 
EU består därför av ett mångfald olika aktörer som direkt och indirekt försöker förverkliga 
sina politiska intressen i EU:s olika instanser. Medborgare, företag, regeringar, fackförbund, 
intressegrupper, politiska partier med mera är alla involverade i de politiska processerna. I 
centrum av det politiska maskineriet finns kommissionen, parlamentet, ministerrådet, EG-
domstolen och Europeiska rådet som har lagstiftande, verkställande och dömande/prövande 
befogenheter. EU är en byråkratisk organisation och hade år 2004 författat ett regelverk på 
85 000 sidor text som påverkar medlemsländerna, då EU:s lagar gäller före nationella lagar.253 
 
EU består av ett flertal institutioner, där intressen omvandlas till politik. Konstellationen av 
dessa institutioner bygger på en kompromiss mellan mellanstatligt samarbete och ambitioner 
att successivt utveckla EU till att bli en federation. Det är i hög grad hur institutionerna är 
uppbyggda som styr vilka aktörer som får makten och inflytandet över beslutsprocessen. EU:s 
uppbyggnad formar därmed den politiska inriktningen och är avgörande för maktbalansen 
bland aktörerna. Detta medför att om institutionernas uppbyggnad förändras, ändras även 
EU:s politiska inriktning. EU blir därför ibland liknad vid en humla som beroende på sin 
fysiska uppbyggnad inte borde kunna flyga. Även dess institutionella strukturs 
funktionsduglighet är ifrågasatt, där både formell och informell samverkan präglar den 
politiska styrningen. Inom de formella ramarna fungerar, enligt docent Jonas Tallberg, de 
informella nätverken och koalitionerna som smörjmedel som får det politiska maskineriet att 
fungera både bättre och smidigare. Hur EU är uppbyggt, vilken grundläggande funktion den 
ska ha och hur institutionerna ska förhålla sig till varandra har beslutats av medlems-
länderna.254 
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Institutionernas funktion och makt 

 
Det är kommissionen, parlamentet och ministerrådet som har de mest centrala funktionerna i 
lagstiftningshänseende och beskrivs ofta som EU:s institutionella triangel. Det är 
kommissionens uppgift att lägga fram förslag till ny lagstiftning, genomföra de fattade 
besluten samt att övervaka att medlemsländerna följer rådande lagstiftning. Parlamentets 
funktion är att medverka i lagstiftningsprocessen, fastställa EU:s budget samt att granska 
verksamhetens maktutövande. Ministerrådet är de som beslutar om EU:s lagstiftning, 
verkställer till viss grad och samordnar medlemsländernas politik. Europeiska rådet 
samordnar och sätter upp riktlinjer för EU:s samarbete, konstitutionella överenskommelser, 
samt är med och kompromissar i svåra och konfliktfyllda frågor. EG-domstolen har till 
uppgift att tolka föredragen och avgöra juridiska tvister mellan företag, individer, 
medlemsländerna och institutionerna. EU:s uppbyggnad med olika institutioner är därför en 
fråga om både politik och makt, där intressen står emot varandra och det är i samspelet mellan 
institutionerna som politiken utformas och makt utövas.255 
 

 
Figur 7: Schema över EU:s institutioner och uppgift. Källa: Europiska unionen och Europavalet – Basfakta om 
Europiska unionen och Europaparlamentet, s 9 
 
EU utmålas ibland som att det stod för en viss politisk inriktning, vilket enligt Tallberg är 
felaktigt. EU är istället precis som på nationell eller lokal nivå ett politiskt system med både 
konservativa, liberala och socialdemokratiska visioner. En allt vanligare åsikt är att många av 
dagens problem inte kan lösas på nationell nivå och att vi därför behöver en överstatlig 
beslutsnivå. Miljöproblemen är idag gränsöverskridande, likaså brottsligheten och ”skadlig 
skattekonkurrens” och kräver därför gemensamma åtgärder. Det är för att effektivt åtgärda 
sociala, ekonomiska och ekologisk problem som medlemsländerna överför beslutsrätten till 
EU:s institutioner för att där gemensamt angripa problemen. Detta innebär att 
medlemsländerna avsäger sig en del av sin suveränitet och offrar en del av sitt oberoende. En 
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anledning till denna process är att återskapa politikens inflytande som inte längre kan hanteras 
effektivt på nationell nivå, och där dagens globala samarbetsform inte anses tillräcklig. EU 
har exklusiv beslutsrätt gällande jordbruks-, fiske-, handels-, konkurrens-, och penningpolitik. 
Delad beslutsrätt rör framför allt delar av den ekonomiska politiken, samt miljö-, och 
socialfrågor. EU har däremot ingen beslutsrätt på områden som till exempel kultur och 
utbildning.256 
 
Det är som tidigare nämnt kommissionen som utarbetar förslag till ny EU-lagstiftning och de 
har att välja bland fem olika former av lagstiftningsinstrument som finns fastslagna i EU-
fördragen. (1) Förordningar som är direkt bindande för alla medlemsländer, företag och 
medborgare. (2) Direktiv som även de är bindande, men som behöver nationell lagstiftning för 
att gälla, och kan vara riktade till bara vissa medlemsländer. (3) Beslut av kommissionen eller 
rådet som är bindande för dem som de är riktade till. (4,5) Rekommendationer och yttranden 
av kommissionen och rådet som inte är bindande. Vilket instrument som väljs beror på 
problemet och målet med lagstiftningen. För exempelvis jordbruksfrågor används vanligtvis 
förordningar, medan det vid miljöfrågor är vanligare med direktiv. När rådet bestämmer 
vilken form av prisstöd olika jordbruksprodukter ska ha, blir de direkt gällande för alla 
lantbrukare i EU. Om EU istället önskar skydda hotade växt- och djurarter anses 
direktivformen bättre lämpad, då medlemsländerna själva utformar regelverk som ska 
åstadkomma detta skydd.257 
 

5.2 Historiskt perspektiv 
 
Vid en granskning av EU:s jordbrukspolitik måste det historiska perspektivet tas i beaktande, 
menar Zetterberg. ”Varför kom det till, vad har det löst, och vad står det inför för utmaningar 
idag?” 258 När de första målen sattes på 50-talet var Europa i kris och i behov av att få igång 
livsmedelsproduktionen för att kunna bli självförsörjande.259 Därför var uppgiften då att 
producera mera mat. Politiken fungerade och snart producerades det för mycket istället och 
”då fick man de här reglerna om raka gurkor - men det fanns ett skäl till det.” 260 Nu är 
uppgiften istället att förvalta den jord och skog som finns på ett uthålligt vis, och för att kunna 
driva den förändringen måste det finnas en förståelse för historien och för varför det ser ut 
som det gör. För att få med sig sista vagnen måste man förstå hur de resonerar.261 
 
Handelshinder för jordbruksprodukter användes historiskt med motivationen att skydda den 
inhemska produktionen, för att försäkra att landet skulle kunna föda sin egen befolkning även 
vid isolering på grund av krig eller annat nödläge. Detta argument håller inte längre, menar 
LRF, Svenska kyrkan och SNF, då jordbruket i sig numera är beroende av många importerade 
produkter och självförsörjning inte längre är praktiskt möjligt.262 
 
Schlyter antar även han ett historiskt perspektiv när han talar om EU:s ekonomiska 
prioriteringar, vilka han anser bygga på en gammaldags syn på tillväxt. När EU skapades på 
50-talet var tillväxttanken helt logisk – Europa behövde byggas upp och många grund-
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läggande behov som mat, värme och kläder behövde tillfredsställas. Det fanns en koppling 
mellan tillväxt och ökade skatteintäkter, vilket gav möjlighet att bygga upp en social välfärd. 
Men efter en viss inkomstnivå är de basala behoven av materiell välfärd täckta och tillväxt 
handlar snarare om bekvämlighetskonsumtion. Vidare har vi nu helt fria kapitalrörelser, och 
företagen planerar bort sina skatter, så sambandet mellan tillväxt och ökade skatteintäkter är 
brutet. Trots detta är EU:s ekonomiska mål gammaldags, vilket gör att EU kan anta väldigt 
ambitiösa miljö- och hållbarhetsmål, men ”de uppnås inte i praktiken för när vi ska fatta de 
konkreta lagstiftningsbesluten är motkrafterna för stora […] det är därför det inte hänger ihop 
riktigt vad EU säger att man vill och vad man faktiskt gör.” 263 Hansson anser även hon att EU 
ofta sätter höga mål, men gör lite när det gäller att förverkliga dem.264  
 

5.3 Miljö- och jordbrukspolitik 
 
EU:s miljölagstiftning bygger på principen om subsidiaritet, vilket innebär att besluten skall 
fattas på så lokal nivå som möjligt. Lokala och nationella myndigheter skall i den utsträckning 
som kan anses möjlig, fatta beslut om vilka prioriteringar de ska ha på miljöområdet. Enligt 
artikel 174 i EU-föredraget måste EU:s miljöpolitik bygga på försiktighetsprincipen, vilken 
föreskriver att alla måste överväga att vidta en åtgärd om det enligt vetenskaplig bedömning 
kan misstänkas leda till negativa effekter på miljö och människans hälsa. Detta gäller även om 
riskerna inte skulle vara helt vetenskapligt belagda. En annan av EU:s grundläggande 
principer är en hållbar utveckling där ekonomisk verksamhet anses möjlig utan allvarlig skada 
på naturen, om den bedrivs på ett hållbart sätt. En central aspekt för att uppnå målsättning om 
hållbar utveckling är att miljöfrågorna blir integrerade i alla andra policyområden.265 
 
Den gemensamma jordbrukspolitiken bygger på den ska ersätta för sådant som marknaden 
inte själv kan styra och ersätta. Att den ersätter för miljötjänster och ekosystemtjänster som 
konsumenterna inte annars skulle betala för, såsom hagmarker och biologisk mångfald. Det 
vore därför enligt Hansson, inte önskvärt om jordbrukspolitiken förflyttades till det nationella 
planet där olika länder sätter olika villkor, och där vissa inte alls bryr sig om miljön. Det är 
därför bra med en gemensam jordbrukspolitik då den kan reglera det som marknaden inte 
själv kan reglera.266 Leif Zetterberg anser också att det är bra med en gemensam 
jordbrukspolitik, men att den behöver ha en tydligare miljö- och klimatprofil. Det är dessutom 
viktigt att livsmedlen håller hög kvalitet och säkerhet samt att EU verkar för att minska 
Europas beroende av bland annat olja. Han poängterar att vi inte ska glömma bort att 
jordbrukspolitiken från början kom till för att vara en del i fredsprocessen, även om det 
argumentet kanske inte är lika aktuellt idag.267 
 
Jonzon anser att det är en stor fördel att jordbrukspolitiken är gemensam och att det 
underlättar med en gemensam marknad och en viss konkurrensneutralitet när länderna handlar 
så mycket med varandra som de europeiska länderna gör.268 Johnsson lyfter fram att länderna 
i gemenskapen håller kontroll på varandra och att ett enskilt land inte kan driva en politik 
enbart för egen vinning skull, utan det måste ske i ett vidare perspektiv. En annan fördel är att 
parterna ständigt möts och debatterar, och att de då får både ge och ta. Att diskutera och slipa 
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varandras argument är inte så dumt, enligt Johnsson. 269 Det är en styrka att det är många som 
går samman och trots allt kan komma överens. De kan i ett globalt sammanhang vara en 
betydligt starkare part, än vad till exempel Sverige hade varit själva. När olika aktörer i 
världen drar åt olika håll i jordbruksfrågor kan det vara bra att EU står för vad de står för. 
Gemenskapen i jordbruket är det kitt som har hållit ihop EU, och det är också en förklaring 
till varför jordbruket har en väldigt stor andel av EU:s budget. ”Hade vi haft en gemensam 
socialpolitik då hade jordbrukets andel av budgeten varit betydligt mindre.”270 Jonzon håller 
med ”den har hållit ihop EU!”271  
 
Att medlemskapet i EU skulle innebära att exempelvis Sverige behöver försämra sin 
miljölagstiftning, anser Zetterberg inte vara sant och tar antibiotika och GMO som exempel, 
där det istället blev tvärtom. Det finns många tydliga belägg för att utvecklingen är på väg 
mot en ökad insikt om att det krävs större miljöhänsyn. På kort sikt kan det ibland vara på 
annat sätt, men på lång sikt anser han att utvecklingen generellt går åt rätt håll.272 Jonzon 
håller med men menar att EU:s tvärvillkor i vissa fall är lägre än svensk lagstiftning. För 
djurskydd, djurhälsofrågor och en del miljöfrågor, där Sverige är ganska profilerade, försöker 
de därför driva dessa frågor i EU.273 Johnsson tar upp ett par exempel där Sverige innan 
inträdet i EU förhandlade fram olika övergångsfrister och menar på att nyttan av dem är 
delad. För att uppnå salmonellafrihet ställde Sverige hårdare krav på importerade produkter än 
vad EU föreskrev. Tanken var att konsumenterna skulle känna sig trygga med svenska 
livsmedel och därmed välja dessa varor framför importerade. För gödsel har vi krav på att inte 
gödsla vissa årstider. ”Men då är det en spännande fråga om man får tillbaka det i en form av 
högre konsumentpriser, om konsumenterna värderar detta så bönderna i alla fall vinner på 
det.” 274 
 
EU:s jordbrukspolitik var tidigare uppbyggd så att jordbrukaren fick ett bidrag för en viss 
gröda, ett annat bidrag för en annan gröda och ett tredje för att låta marken ligga i träda. Detta 
system håller EU på att gå ifrån, och enbart ett allmänt gårdsstöd ska finnas kvar. För att få 
det bidraget behöver en bonde i Sverige enbart uppfylla svensk lagstiftning. Det finns krafter 
som verkar för att det stödet ska minskas. Till exempel SNF har som krav att det bör halveras 
till 2013 och pengarna flyttas till området landskapsutveckling, där alla de tre 
hållbarhetsbenen ska vara beaktade.275 Enligt Johnsson är gårdsstödet den absolut största 
posten i EU:s jordbruksbudget och för att vara berättigad till det måste jordbrukaren uppfylla 
de av EU uppställda kraven, vilka inkluderar miljö, djursäkerhet, livsmedelssäkerhet och 
arbetsskydd. Dessa förpliktelser är dels till för att legitimera stödet gentemot skattebetalare 
och konsumenter, dels för att förhindra att jordbrukarna bortser från etiska och miljömässiga 
aspekter. Med stödet kan EU så att säga sätta press på bönderna att sköta sig och tillvarata 
andra än rent ekonomiska frågor för att få stöden.276 
 
På frågan om det inte finns nackdelar med en gemensam jordbrukspolitik, svarade Jonzon att 
det beror på hur den är utformad, men att det är lättare att slösa med pengar. Det är en aspekt 
att länderna inte får tillbaka exakt lika mycket som man ger.277 Johnsson håller med och 
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svarade att det finns en risk att medlemsländerna är ovarsamma med den gemensamma 
budgeten. Speciellt för dem som är nettomottagare, de försöker ta ut svängarna så mycket som 
möjligt. För Sveriges del handlar det om att för varje krona vi betalar in får vi bara tillbaka en 
50-öring. En annan nackdel är alla kompromisser som krävs, och att det tar så lång tid för EU 
att få igenom saker och ting, att när de väl kommer fram till något så är det ofta väldigt 
urvattnat.278 Carl Schlyter ser däremot inte medlemskapet i EU som något positivt. Han 
förklarar att EU:s vanliga jordbruksfåglar har gått ner med 21 procent och vägtransporternas 
andel har ökat med en procent sen vi gick med i EU. Dessutom har koldioxidutsläppen ökat 
med 1,3 procent och nästan alla tunga bekämpningsmedel samt konstgödseln har ökat. De 
flesta miljöindikatorer går åt fel håll, men några få indikatorer går dock åt rätt håll, till 
exempel att skogarna faktiskt breder ut sig.279 
 
Ett exempel på vad som av flera miljöorganisationer, politiker och företag anses vara en 
urvattnad kompromiss är den nya kemikalielagen, REACH. Det är framför allt 
substitutionsprincipen, där alla kemikalier som kan anses farliga måste bytas ut mot mindre 
farliga, som har mildrats till att det räcker med att företaget har en lämplig kontroll av de 
farliga kemikalierna så behöver inte de farliga ämnena bytas ut. Lagen kommer trots det att 
innebära en kraftig förbättring mot EU:s tidigare regelverk och omfattar över 30 000 kemiska 
ämnen varav bara 1500 tidigare testats utifrån deras effekter på människans hälsa och 
miljö.280 

Miljörörelsen är väldigt kritisk till EU:s utsläppskrav gällande koldioxid, som har blivit allt 
för kraftlösa, när det i praktiken enbart är en tredjedel av utsläppsminskningen som behöver 
ske i respektive EU- land. Det kommer i realiteten leda till att EU bara minskar sina egna 
utsläpp med en tredjedel av deras målsättning på 20 procent. Den huvudsakliga minskningen 
kommer istället att ske genom olika former av projekt i u-länder, vilket inte skapar nya gröna 
jobb eller ny klimatsmart teknik. Likaså har EU inte några verktyg för att bestraffa de länder 
som inte uppfyller sina utsläppsmål.281 
 
En vanligt framförd kritik mot EU och andra rika länders jordbrukspolitik är att de leder till 
prisdumpning och att de förhindrar utvecklingen av jordbruksnäringen i tredje världen. 
Dumpning betyder att produkter säljs till allt för låga priser som missgynnar handeln av andra 
liknande produkter. Exportstöd och andra former av subventioner, som gör att produkterna 
säljs till lägre pris än vad det kostar att producera dem, är förbjudet av WTO. Kritiker anser 
även att EU:s jordbruksprogram CAP har ökat produktionen och att det leder till att 
lantbrukarna använder mer handelsgödsel och bekämpningsmedel som i sin tur leder till 
ökade utsläpp. Det finns andra som i och för sig håller med om att utsläppen ökar, men som 
anser att det beror på att den allmänna rationaliseringen och effektiviseringen i samhället i 
stort och inte specifikt vilar på CAP.282 
 
På frågan om inte vissa frågor faller mellan stolarna när jordbruksfrågor behandlas på 
mellanstatlig nivå och miljöfrågor på nationell, svarar Johnsson och Jonzon att de inte tror 
det, men att vissa frågor kan vara svåra att länka samman med den nationella lagstiftningen, 
vilket gör att implementering ibland kan ta lång tid.283 Johnsson menar på att EU har sina 
myndigheter som övervakar så att länderna sköter det på ett korrekt sätt. EU ska vara en 
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”supervisor”, ett allseende öga, och dessutom ska medlemsländerna rapportera till EU, och 
EU har rätt att komma och göra revision och se hur de tillämpar saker och ting. ”Så 
förhoppningsvis fungerar det här samspelet.”284 
 

EU:s politiska styrning 

 
Att den enskilde bonden ska ta det globala ansvaret för jordbruket kan man enligt Johnsson 
inte begära. Det är för mycket att lasta på den enskilde jordbrukaren. Det går till exempel inte 
att kräva att den enskilde jordbrukaren ska plantera skog på sina åkrar enbart för den goda 
sakens skull.285 Det måsta finnas styrmedel som reglerar det. ”Den enskilde bonden kan ju 
inte säga att: hej och hå, det är bra för växthuseffekten ifall jag sätter träd på mina åkrar.”286 
 
De politiska miljöstyrmedlen började användas i Sverige i mitten av 80-talet, då avgifter på 
till exempel handelsgödsel och bekämpningsmedel infördes. Dessa avgifter är Sverige 
fortfarande ganska ensamma om att använda sig av i Europa287 (EU har dock skatter och 
avgifter på annat, som exempelvis energiskatter på fossila drivmedel och el). Innan 
styrmedlen infördes i EU använde de sig av tullskydd, exportbidrag och andra interna 
marknadsregleringar som syftade till att hålla en högre prisnivå än omvärlden och göra sig av 
med det de produkter som det producerades för mycket av.288 I dag används styrmedlen inte 
bara angående den negativa miljöpåverkan från jordbruket, utan även när det gäller den 
positiva påverkan som den biologiska mångfalden och landskapsutvecklingen. Dessa är i sin 
tur starkt kopplade till de nationella miljökvalitets-målen.289 
 
Vilka styrmedel är då de mest effektiva? Zetterberg menar att lagstiftning självklart är 
effektivt, men att agerandet, det goda exemplet, inte ska underskattas. Han menar att det 
faktum att staten också är en stor marknadsaktör är ett vapen som används i för liten 
utsträckning. De politiska idéerna bör omsättas i den praktiska vardagen. Skolmåltider är ett 
exempel. ”Antingen kan man räkna bara kronor och ören, eller så ställer man krav på vad 
maten ska innehålla.”290 
 
Hansson framhåller att jordbruket levererar vissa ekosystemtjänster som inga andra kan göra, 
därför bör jordbruket få betalt för dessa tjänster för att hållbart jordbruk ska bli mer 
konkurrenskraftigt. De kollektiva nyttorna som man annars inte kan ta betalt för på 
marknaden måste ersättas genom miljöersättningar. Vissa sådana ersättningar finns redan, 
men de är problematiska. Exempelvis kan man få ersättning för att inte odla alldeles intill 
vattnet för att minska närings- och bekämpningsläckaget till vatten. Staten har på så vis satt 
ett pris på den miljötjänsten, men om priset på vete går upp så är det viktigt att ersättningarna 
följer med och så är det inte alltid, menar hon. Bonden kan kalkylera med att det är mer 
ekonomiskt att odla även på den marken. Många ekosystemtjänster är dessutom inte 
medräknade och det är ofta svårt att sätta ett pris på dem. ”Vad är rent vatten värt?”291 Den 
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traditionella marknadsekonomin kan inte hantera ekosystemtjänster som exempelvis biologisk 
mångfald eller underhåll av olika kretslopp, menar LRF, Svenska kyrkan och SNF.292 
 
EU har börjat ta hänsyn till ekosystemtjänsterna jordbrukarna tillhandahåller, menar Johnsson 
och Jonzon. Upp till en viss nivå är bonden skyldig att bistå med vissa miljövärden, sedan har 
EU satt upp en referensnivå och över den nivån ska det finnas möjlighet att bli ersatt. 
Exempelvis är det inte rimligt att bonden ska erbjuda en perfekt betad strandäng utan att få 
ersättning, eftersom det skulle vara en förlustaffär för lantbrukaren. Men däremot är det något 
som samhället är berett att betala för, varför EU infört stöd som ersätter bonden för det som är 
över referensnivån men under den samhällsoptimala nivån.293 
 
SNF menar att miljöstyrmedel, till exempel avgifter, ska användas i större utsträckning och att 
krav på bästa kända teknik införs i jordbrukssektorn. Dessutom bör försiktighetsprincipen 
vara ledande vid jordbrukspolitiska beslut. De menar även att samhället bör erbjuda 
långsiktigt stabila villkor för jordbruket, då det är en produktion som är svår att ställa om med 
kort varsel. Åtgärder behövs till exempel inom skatte- och jordbrukspolitiken för att inte 
missgynna de hållbara alternativen.294  
 
Schlyter anser att klimatskatter helt klart vore det effektivaste styrmedlet, eftersom 
transporterna måste synliggöras. Handeln med utsläppsrätter tycker han däremot är ineffektiv. 
”Jag tycker att vi ska lagstifta fram klimatåterhållsamhet genom avgifter och skatter och 
informera konsumenterna om fördelarna med att välja lokalt producerat och hållbart 
producerat.”295 
 
På frågan varför det inte finns en gemensam koldioxidskatt, svarade Johnsson att det beror på 
att miljöpolitiken inte är gemensam. Jordbrukspolitik är ett av de få områden där EU för en 
gemensam politik. En annan anledning är att jordbruket har diffusa utsläpp i allmänhet, till 
skillnad från industrin, och det gör dem svåradministrerade. IPCC och andra aktörer 
diskuterar vilken mätmetod som ska användas för att uppskatta de här förlusterna, men det är 
inte lika lätt som i storindustrin, där det är möjligt att mäta precis hur mycket som kommer ur 
skorstenen.296 
 
Den största delen av EU:s jordbruksbudget betalas enligt SNF ut som stöd till odling och 
bidrag till djurhållning, medan miljöåtgärder enbart tilldelas några få procent. Lantbrukaren 
bör, istället för att få bidrag, få betalt för sina produkter - vare sig dessa är livsmedel, 
biobränsle eller natur- och kulturvärden. Krav måste då ställas på att varje led i 
livsmedelsproduktionen bär sina egna miljökostnader.297 

EU använder sig inte enbart av ekonomiska styrmedel. Ett exempel på juridisk styrning är 
Natura 2000, som instiftats i syfte att bevara den biologiska mångfalden och skydda 
europeiska vilda djur och växter. EU-direktiven anger bestämmelser och krav på skydds- och 
bevarandeområden för fåglar, andra djur och vissa naturtyper, vilka medlemsländerna är 
skyldiga att implementera i det egna regelverket.298 
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Konsumentmakt 

 
Både Schlyter och SNF påpekar att konsumenterna har ett stort ansvar vad gäller utvecklingen 
till ett hållbart jordbruk, genom att handla säsongsbetonat, minska sin köttkonsumtion och 
välja lokalt och hållbart producerat.299 Schlyter menar att det är samverkan mellan politiska 
beslut uppifrån och konsumentmakt underifrån som behövs för att skapa en tillräcklig kraft 
för förändring. Vidare kan människor påverka utifrån sin roll som medborgare genom att välja 
politiker som är engagerade i hållbarhetsfrågor.300 
 
Johnsson menar att konsumenterna vet för lite idag och att den kunskap som en gång fanns 
angående kvalitet på livsmedel inte längre finns, vilket gör att det är svårt att sälja varor av 
bättre kvalitet till ett dyrare pris. Efterfrågan på billiga, undermåliga varor är stor och det har 
föranlett att det numera är nästan det enda som går att få tag på. I de fall där medvetna 
producenter försökt profilera sig med kvalitet och etik har det varit svårt att hitta kunder med 
den nödvändiga kunskapen och pengarna, varpå varorna förblir nischprodukter.301 SNF 
påpekar i sin jordbrukspolicy att vår efterfrågan på varor som är producerade med negativa 
effekter på miljön bidrar till miljöproblemen i världen.302 
 
Zetterberg påpekar att beteendeförändring är en långsam process. Även om förändring kan 
ske vid krig och katastrofer, så är det oftast kortvarigt och snart faller människor in i samma 
gamla mönster igen. Långsiktigt hållbar beteendeförändring tar tid.303 Hansson menar att 
information ensamt inte kan förändra, den måste användas tillsammans med andra styrmedel. 
Avgifter och skatter ska användas för det som belastar miljön, som exempelvis handelsgödsel 
och bekämpningsmedel. ”De ska genom ’Polluters Pays Principle’ bära sitt rätta pris.”304 
Schlyter anser att lagstiftarna har ett ansvar att både informera konsumenterna och synliggöra 
miljökostnaderna på produkter genom skatter och avgifter. ”Det viktigaste är att konsumenten 
ser konsekvenserna av sitt beslut i mataffären. Idag ser de inte det, de ser inte klimateffekten 
på en produkt.”305  
 

Bidrag och stöd 

 
Idag får lantbrukare 100 procent av EU om de odlar konventionellt, medan medlemsländerna 
enbart betalar 50 procent till de bönder som vill odla ekologiskt. Det borde enligt Schlyter 
vara så att EU betalar 100 procent av bidraget och vill medlemsländerna betala ännu mer kan 
de göra det med egen budget.” Det gäller att EU vänder på logiken och sätter bättre kriterier 
för bidrag.” Men det går långsamt och han har inga stora förhoppningar om snara reformer, 
”eftersom jordbrukslobbyisterna är väldigt välrepresenterade i Bryssel”.306 
 
EU genomför med jämna mellanrum översyner av den gemensamma jordbrukspolitiken. Det 
senaste större reformbeslutet togs i januari 2009, benämnt Hälsokontrollen. I reformen 
utpekas följande områden som utmaningar inför framtiden som politiken ska kunna hantera 
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frågor som vatten, klimat, biologisk mångfald, mjölkkvoter med mera. Som medel för att lösa 
dessa utmaningar har betydelsen av de klassiska medlen prisstöd och exportbidrag tonats ner, 
medan mer riktade åtgärder för att lösa specifika problem fått större betydelse. I praktiken har 
det skett genom att landsbygdsprogrammet fått allt större betydelse.307 
 
Utbyggnaden av landsbygdsprogrammet har enligt Johnsson betytt att EU har gjort ett vägval 
där de orienterar sig bort från att ge stöd till produktionen. Att EU valt att minska 
produktionsstödet beror i huvudsak på att WTO begränsar hur mycket produktionsstöd man 
får ge och då ansågs det inom EU bättre att växla över till att ge det här stödet till landsbygden 
och miljön. En annan orsak var att skattebetalarna hade klagat och protesterar över 
produktionsstödet och att det kanske kändes mindre kontroversiellt för dem att betala för till 
exempel en vacker utsikt eller bra vatten.308  
 
EU har enligt Jonzon som mål att hela landsbygden ska leva och då krävs det olika typer av 
insatser i form av infrastruktur för att möta en stark urbaniseringstendens. Att människor ska 
kunna bo kvar på landsbygden är även det viktigt. ”Det väl det samhällsplaneringen 
egentligen handlar om.” Landsbygdsprogrammet består i Sverige av 35 miljarder som ska 
fördelas över sex år. Av dessa ska en stor andel, 75 procent, gå till den axeln som handlar om 
miljö och kulturmiljö.309   
 
Leif Zetterberg, som är fritidsbonde, berättar att EU: s jordbrukspolitik har påverkat honom 
genom det regelverk som reglerar hur odlingen skulle gå till, hur redovisningen ska vara gjord 
och vilka intäkter jordbruket gav. EU:s stöd utgör för honom ungefär 8-10 procent av de 
totala intäkterna.310 
 
Inom EU skiljer sig gårdsstödet åt mellan medlemsländerna. Detta beror på att gårdsstödet 
baserar sig på en historisk produktion. Både på vilka grödor som har odlats och vilka djur 
jordbrukarna har haft omvandlades i 2003 års reform till dagens gårdsstöd. Jordbrukare som 
haft ett prisstöd under den här referensperioden, och därför fått ett högre pris än på 
världsmarknaden, har ofta producerat mer då de haft mer incitament.311 Östeuropéerna var 
inte EU-medlemmar under referensperioden och de hade som regel inga bidrag innan de gick 
med i EU. Den första orättvisan var att de fick väldigt oförmånliga referensperioder. Vidare 
fick de inte hela stödet, då det skulle fasas in under en relativt lång period.312 Bönderna i de 
här länderna har således lägre inkomst från bidrag än bönderna i EU15 (EU:s första 15 
medlemsländer).  
 
I Sverige får lantbrukare som inte har djur ungefär 200 euro per hektar i gårdsstöd, och för 
dem som har djur är stödet ungefär 300 euro. Den estniske bonden som ligger allra sämst till 
av de nya medlemsländerna får, när alla bidrag har fasats in, cirka 30-40 procent mindre än 
Sverige. Tittar man istället på Holland så får deras bönder ungefär dubbelt så mycket som de 
svenska och danskarna kanske ligger 25-30 procent över den svenska nivån.313  
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5.4 Makt och inflytande 
 
Den formella makten över jordbruksfrågorna i EU ligger hos parlamentet, kommissionen och 
framför allt ministerrådet314, men med det roterande ordförandeskapet som byts ut var sjätte 
månad, är det i realiteten svårt att hinna genomföra några stora förändringar och frågor som 
drivits kanske nedprioriteras nästkommande period.315 Inte heller parlamentet har hittills haft 
särskilt stort inflytande i jordbruksfrågor, då det i dessa frågor enbart har rollen att det ska 
höras, men inte komma med förslag (detta ska eventuellt förändras).316 Den reella makten i 
jordbruksfrågor ligger snarare hos kommissionen, anser Johnsson. En kommissionär sitter i 
fem år, och kommissionen får på så sätt en helt annan kontinuitet än ministerrådet. Vidare har 
kommissionen detaljkunskap samt stora resurser och medel att lämna förslag.317 
 
Eftersom jordbruksbudgeten är en så stor del av EU:s totala budget har jordbruks-
kommissionären mycket att säga till om. Jordbrukskommissionären kommer i regel från ett 
relativt litet land med stort jordbruksintresse, berättar Johnsson, och vilket land har ofta stor 
betydelse för vilken politik som förs.318 Olika länder har olika agenda och prioriterar 
jordbruksfrågor mer eller mindre i alla EU:s instanser. Flera av respondenterna nämner att 
Frankrike prioriterar jordbruksfrågorna högt och har mycket inflytande.319 Även Tyskland och 
sydeuropeiska länder driver jordbruksfrågorna hårt, och i flera av de nya medlemsländerna 
väger jordbruksfrågorna tungt. I länder som Sverige, där jordbruksnäringen inte är en lika stor 
del av den totala ekonomin som i andra länder, har jordbruksfrågorna inte lika hög prioritet.320 
 
Vidare blandar finansministrarna sig ofta i när jordbruksministrarna ska besluta om budgeten, 
eftersom det rör sig om så mycket pengar. Mycket av arbetet handlar helt enkelt om att 
fördela pengar, och då är det lätt att de ”mjuka frågorna” hamnar i skymundan, påpekar 
Johnsson.321  
 
Jonzon menar att den vanligaste missuppfattningen är att det är ”gröna gubbar från mars” som 
sitter nere i Bryssel och bestämmer, och påpekar att det är medlemsländerna, däribland våra 
ministrar, politiker och tjänstemän från verk och myndigheter som arbetar i Bryssel. ”EU 
består faktiskt av sina länder.”322 Under intensiva perioder där detaljer samt tekniska och 
ekonomiska frågor ska diskuteras åker tjänstemän ner så ofta som varje vecka.323 Johnsson 
berättar att jordbruksverket gick från en personalstyrka på 200 till 600 personer, när Sverige 
gick med i EU. Vidare tror han personligen att jordbruksdepartementet hade gått in i 
näringsdepartementet och att Sverige inte hade haft en jordbruksminister idag om det inte 
vore för EU-medlemskapet, och Jonzon håller med.324 
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Lobby  

 
Förutom den formella och informella makten över beslutsprocessen finns även informellt 
inflytande över vilka beslut som fattas. Ofta pågår det flera politiska spel där medlemsländer 
och olika intressegrupper försöker driva sina frågor. Till exempel sitter inte kommunerna 
passiva och låter enbart statsrepresentanter föra deras talan, utan de bedriver egen politik 
genom det kontor de inrättat i Bryssel. Bryssel är numera den lobbyisttätaste staden i världen 
och fungerar som arena för vitt skilda intressegrupper som försöker påverka dagens och 
morgondagens politiska dagordning.325  
 
Flera av respondenterna beskriver den stora andelen lobbyister i Bryssel. Där är man 
registrerad lobbyist, berättar Zetterberg. ”Brysselsystemet är väldigt öppet. Har du väl blivit 
ackrediterad då har du tillgång till hela systemet. Du kan gå på utskottsmöten och debatter och 
vad du vill. Och många av parlamentarikerna där - de är ständigt inbjudna till att prata eller bli 
utsatta för olika former av aktiviteter.”326 
 
Zetterberg framhåller att industriintressena är ganska starka, och berättar att i Washington går 
det fyra klimatlobbyister på varje senatsledamot, och tre utav dem har inte ambitionen att 
klimatarbetet ska utvecklas på ett positivt sätt. De har istället andra intressen och vill bromsa 
utvecklingen. Så är det också i Brysselhögkvarteret, menar han. Det är många som ägnar sig 
åt att bromsa utvecklingen.327 Schlyter påpekar samma sak när han säger att det största skälet 
till att de flesta miljöindikatorer fortfarande går åt fel håll är den otroliga mängden lobbyister. 
”Det är väldigt lätt för ett företag, en ekonomiskt stark aktör, att omvandla sin ekonomiska 
resurs till politisk resurs genom att köpa lobbykraft i Bryssel”328 85 procent av lobbyisterna är 
betalda av de större företagen, och det gör att motkrafterna är för svaga för att få politiskt 
balanserade beslut. Schlyter menar att EU därför ofta fattar beslut som bevarar en 
gammeldags ekonomisk struktur.329 
 
Zetterberg och Johnsson ger exempel på stora lobbyister som Mosanto, kemikalieindustrin, 
oljeindustrin och olika producenter som är beroende av råvarorna från jordbruket, som alla 
har sin egen agenda.330 Oljeindustrin har antagligen redan från början känt en viss oro, 
eftersom den inte vill bli påverkad av skatter eller att det ska bli allt för gynnsamt att ta fram 
etanolen, tror Zetterberg. Han berättar att han nyligen varit i Bryssel för att diskutera 
framtidens transporter, och att det då var en företrädare för transportoperatörerna med. ”[Han] 
hade inte fattat någonting, tycker jag, utav den klimatdebatt som finns. […] Han sa att ’vi är 
inget problem!’” 331 
 
Zetterberg påpekar dock att det kan finnas legitima skäl för intresseorganisationer och 
företagare att ha kontakt med politikerna för att lägga fram sin sak och förklara hur olika 
beslut skulle påverka hennes eller hans verksamhet eller intresseområde. Han anser att om 
företagaren berättar det själv är det legitimt, men han har svårare för när de skickar en konsult 
eller en reklambyrå. ”Det är inte lika trovärdigt.” 332 
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Ett sätt för lobbyorganisationer att påverka är att lägga fram forskningsrapporter som stödjer 
deras sak. Zetterberg menar att det är viktigt att undersöka vem som ligger bakom 
rapporterna. ”Det finns alltid någon uppdragsgivare. Frågorna ställs på ett visst sätt. Då får du 
fram olika resultat.” 333 Han menar att det kan vara svårt att skilja på lobbyverksamhet och 
fakta. All företagsforskning är inte skum, men det finns alltid en dragning åt vad som är 
viktigt för uppdragsgivaren. ”Man gör ju inget som är direkt kontraproduktivt.” 334 
 
EU har ofta höga ambitioner i sina policys och portalparagrafer, förklarar Hansson, men att 
när det väl kommer ner till vad länderna faktiskt ska göra är de ofta ganska verkningslösa. 
Detta beror bland annat på att det finns många tillfällen för lobbyisterna att komma in och 
påverka ”både det ena och det andra”. När EU nyligen skrev ett ramdirektiv för 
bekämpningsmedel så blev det väldigt luddigt. När det sedan skulle bli en förordning så blev 
det hela tiden förskjutet för att lobbygrupper förhalade processen. Under tiden hann flera 
bekämpningsmedel, som fanns på listan över förbjudna ämnen, godkännas för ytterligare tio 
års dispens.335 
 
Det är inte bara stora företag som arbetar med lobbying. Zetterberg berättar att LRF har haft 
kontor i Bryssel sedan 1987336 och Johnsson anser att de är aktiva och gör ett bra jobb.337 SNF 
arbetar även de med lobbying riktad direkt mot EU-parlamentarikerna, vilket ofta uppfattas 
som något positivt, då de är utsatta för mycket annan lobby som inte har miljöfrågan i fokus. 
Till skillnad från oljeindustrin som har mycket pengar, är det svårt för SNF som är en ideell 
organisation och inte har så stora resurser, påpekar Hansson338 

Carl Schlyter skriver i en debattartikel i Svenska dagbladet att en vanlig arbetsdag blir EU-
parlamentarikerna kontaktade av ett tiotal organisationer som försöker påverka dem i olika 
ärenden som EU ska besluta om. Lobbyisterna är betalda för att påverka enskilda politiska 
beslut. Det finns uppskattningsvis cirka 14 000 lobbyister bara i Bryssel, varav 7000 har fri 
tillgång till EU:s hela system, som vanliga medborgare inte har. Majoriteten av lobbyisterna 
arbetar på uppdrag av industrin och stora transnationella bolag. ”Man kan vara alldeles säker 
på att parlamentet får information om att ett planerat förbud mot en farlig kemikalie drabbar 
företagen ekonomiskt. Men det är mindre sannolikt att föräldrar till barn som fått cancer eller 
allergier av samma kemikalie har möjlighet att påverka parlamentet.” Han framhåller att olika 
intressen i samhället har helt skilda förutsättningar att göra sig hörda. När beslut flyttas från 
nationell nivå till EU-nivå avtar transparensen och medierna börjar oftast rapportera först när 
det nått det sista steget i en lång beslutsprocess ”och då det redan är för sent att påverka.” 
Många av de dokument som skickas till EU-institutionerna blir innehållet hemligstämplat. Det 
vore därför bättre att registrera alla de dokument lobbyisterna sänder till parlamentarikerna i 
ett centralt register, där vem som helst kan studera vilka intressen som egentligen ligger 
bakom ett förslag.339 
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5.5 Långsam förändring 
 
Zetterberg menar att det finns en insikt inom EU att det inte produceras mer land i världen, att 
den odlingsbara ytan blir mindre och mindre, att en rimlig livsmiljö behövs och att bönderna 
som ska hantera detta måste ha rimliga levnadsvillkor. Det är många inom EU som drivs av 
en ärlig ambition att driva utvecklingen framåt på ett positivt sätt. Han själv blev positivt 
överraskad av att arbeta inom EU ”Jag har fått känslan att det finns en positiv kraft – man blir 
fångad utav den på något sätt.”340 Han menar att det, trots att allt internationellt arbete är 
väldigt trögt, tas relativt kraftfulla beslut inom EU. Men även om en överenskommelse nås i 
europaparlamentet eller ministerrådet, så ska det sen omsättas i de enskilda länderna och i 
företagen, vilket tar tid - och då kommer alla motkrafterna in.341  
 
Respondenterna nämner flertalet orsaker till att förändringsarbetet inom EU går trögt. De två 
orsaker som framhålls mest är den omfattande lobbyverksamheten, vilken beskrivits i kapitlet 
ovan, och frihandelsideologin inom EU. SNF menar att dagens ohållbara jordbruk formats 
mycket av samhällets genomgående krav på strukturrationalisering och effektivisering.342 
”Den äldre generationens lantbrukare har större känsla för jorden som en levande organism 
som hjälper dem, medan de nya jordbrukarna tyvärr mer ser till kalkyler och input – 
output.”343 Om marknaden inte politiskt styrs mot hållbarhet genom att alla kostnader 
synliggörs medelst lagstiftning och skatter, externaliseras dessa. Ideologin om frihandel och 
intern marknad är överordnad inom EU, anser Schlyter, vilket gör det besvärligt att sätta 
hårdare krav nationellt. Därför måste man skapa motkraften på EU-nivå och det är väldigt 
svårt.344 
 
Lissabonfördraget (ett omdiskuterat förslag som innebär att EU:s grundfördrag ska ändras 
väsentligt och mer makt lämnas från nationalstaterna till EU) kommer enligt Trade Unionists 
Against the EU Constitution att leda till kraftig privatisering och att öka utnyttjandet av 
löntagare och miljö genom att ge de stora företagen ännu mer makt. ”Lissabonfördraget 
bygger på ett ekonomiskt system som baseras på en extrem nyliberal ideologi och som 
påtvingas 490 miljoner européer. Fördraget gör principerna om ’fri konkurrens’ över 
nationsgränser till ett grundlagsfäst mål, som ska garanteras av EU:s domstol.”345 
 
Ett exempel på när frihandelsideologin inom EU motverkar en hållbar utveckling är att lokal 
produktion missgynnas vid upphandling. Schlyter föreslår att EU borde ta efter det system 
som används i flera amerikanska delstater, där lokal produktion får gynnas upp till fem 
procent. Det vill säga att delstaten/kommunen får välja lokalt före ett billigare alternativ, så 
länge det inte är mer än fem procent dyrare. ”Frihandel i all ära men inte i absurdum.”346 I 
SNF:s policy påpekas att när lokala marknader ersätts av global livsmedelshandel 
koncentreras makten över livsmedelsproduktionen till allt färre aktörer.347 Det finns dock en 
grund för internationell handel, menar Zetterberg, då jordens naturliga förutsättningar orsakar 
en viss specialisering och att vissa grödor enbart kan odlas på vissa platser. Men däremot 
måste jordbrukaren också kunna få betalt för sin produktion. Det är där det blir problem för 
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företag i exempelvis Afrika eller delar av Asien, som inte alltid kan vara med i världshandeln, 
beroende på att de saknar fungerande infrastruktur och handels- och distributionssystem. ”Då 
blir de satta åt sidan.”348 
 
En annan orsak är att jordbruk i sig är en verksamhet som tar tid att ställa om. ”En korvkiosk, 
den kan du ändra från en varmkorvprofil till en pommes frites bar över helgen, det kan du inte 
göra med ett jordbruk. […] Det är långa cykler.”349 Zetterberg framhåller att när det gäller 
förändringar i jordbruket så måste det få ta lite tid, då både politiker, konsumenter, 
jordbrukare och marken själv ska hänga med i utvecklingen.350 
 
Av EU-länderna är de som vill stoppa förändringarna främst de som är stora bidragsmottagare 
och tjänar stora summor på den befintliga politiken, menar Johnsson.351 De länder som vill 
reformera har olika skäl, som miljöskäl eller ekonomiska skäl, för länder som är 
nettobidragsgivare eller skulle tjäna på lägre tullar, då de importerar till exempel foder. 
Sverige tillhör båda dessa reformläger.352 
 
Johnsson och Jonzon menar att reformer ofta kan vara svåra att genomdriva när man byggt in 
sig i ett system. Det är lätt att införa ett stöd men det är svårt att göra sig av med det. En hel 
struktur har byggts upp kring stöden, med olika förädlingssteg, vilket gör förändringsarbetet 
trögt.353 ”Du har växlat in på ett spår och du har växt fast dig.”354 
 
En orsak till att det blir byråkratiskt och tungrott är naturligtvis att det är många som ska 
komma överens. När det är 27 personer runt ett bord, och alla ska tycka sitt, då kan det bli 
problematiskt och det tar tid att få ihop det, menar Johnsson.355 Det ser dessutom olika ut i 
olika länder, vilket kan göra det svårt att komma överens. Zetterberg påpekar att problemet 
med de generella EU-bestämmelserna är att de inte tar hänsyn till nationella särarter.356 
Jonzon framhåller att de olika länderna inom EU har olika naturliga förutsättningar, där olika 
typer av mark är olika mycket värd för olika länder. Detta gör det svårt att hitta gemensamma 
formuleringar och antingen kan värden gå förlorade genom generella regler, eller så blir 
regelverket krångligt och detaljerat.357 
 
Det är inte bara de naturliga förutsättningarna som är olika, menar Zetterberg. Länderna ligger 
dessutom lite olika i fas när det gäller utvecklingen i jordbruket på grund av historiska 
förutsättningar. Öststaterna, till exempel, är fortfarande mera inriktade på att få ut mer av sitt 
jordbruk. Inställningen till jordbrukspolitik skiljer sig mellan länder, och bland annat Sverige, 
Holland och Finland ligger långt framme när det gäller inställningen att jordbruk handlar om 
att ta vara på resurser och ge högsta möjliga nytta för konsumenterna. Delar av Frankrike, 
däremot, är mer inne på att ”producerar vi det här, då ska vi ha betalt.”358 Dessutom 
detaljstyrs många frågor på politisk nivå i EU, förklarar Jonzon, frågor som i Sverige tidigare 
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hanterats av myndigheter men sköts av departementen i andra länder, vilket gör att det kan 
uppfattas som byråkratiskt och detaljerat.359 
 
Vidare saknas infrastrukturen i samhället. Zetterberg ger som exempel att han undersökte 
möjligheterna för biogastraktorer och upptäckte att transportstyrelsen, som måste godkänna 
arbetsfordon, inte överhuvudtaget hade tänkt på frågan kring hur en biogastraktor ska vara 
typgodkänd. Den ekonomiska krisen är också något som kommit lite emellan på senare tid. 
”De som vill stoppa upp […] De har fått argumentet nu, att ’ja, men nu måste vi lösa den 
ekonomiska krisen, då kan vi inte hålla på med det här.’”360 Zetterberg menar istället att dessa 
frågor är en del utav den ekonomiska krisen, och att vissa åtgärder, som hälsokontrollen, 
snarare kan skapa verktyg som kan vara positiva för att lösa den.361 
 

5.6 EU och världen 
 
EU påverkas naturligtvis av resten av världen på många sätt. Direkt påverkan kommer 
framför allt från stora internationella organisationer. Schlyter påpekar att av de internationella 
organisationerna så har FN liten makt gällande jordbruks- och handelsfrågor. Istället är det 
WTO som har makten globalt, ”vilket är olyckligt, för då får vi inte en balans mellan 
handelsintressen och övriga mänskliga intressen.”362  
 
Jonzon och Johnsson menar att EU: jordbrukspolitik är bundna av WTO och frihandelsavtal. 
Det är svårt för EU att missgynna länder på grund av att deras produktion anses mindre etisk, 
då det står väldigt tydligt i GATT-avtalet (allmänna tull och handelsavtalet) att krav inte får 
sättas på produktionssätt. Lika produkter ska behandlas lika, med samma tullar, skatter och 
momssatser, oavsett produktionsmetod.363 Privata initiativ genom till exempel märkning är 
däremot möjliga. Kritik har riktats mot WTO:s bestämmelser, men Johnsson menar att det 
finns en rädsla att en förändring kan leda till exempelvis att EU skulle kunna uppfinna regler 
kring produktionssätt som enbart EU kan uppfylla364, vilket skulle leda till dold protektionism 
och utestänga fattigare länder.365 
 
Enligt Sveriges konsumenter i samverkan gör WTO:s globala avtal det ”förbjudet att 
förbjuda”. Det betyder i realiteten att det blir svårare och svårare att begränsa import av varor 
producerade på ett oetiskt eller miljöfarligt vis.366 I en motion till riksdagen skriver 
socialdemokraten Kent Härstedt att WTO:s regelverk är ekologiskt och fördelningspolitiskt 
"blint". ”En grundläggande principiell ståndpunkt är att det inte är trovärdigt att säga att WTO 
har mål som syftar till att förbättra levnadsvillkoren för alla människor, eller att de verkar för 
en hållbar utveckling om dess instrument inte medger flexibilitet att ändra sig om de faktiska 
konsekvenserna av verksamheten pekar i en annan riktning än målen.”367 
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Till viss del har WTO dock påverkat EU:s politik positivt, påpekar Schlyter. Bland annat 
ansågs EU:s gammeldags politik där bidrag gavs efter producerat kilo som handelsstörande, 
vilket tvingade EU att flytta över en del bidragsdelar till området landskapsutveckling. Vidare 
ska exportsubventionerna vara avskaffade till 2013.368 
 
Respondenterna är överens om att EU kan ha en stor roll i det globala hållbarhetsarbetet. ”De 
kan både hjälpa och stjälpa.” 369 Zetterberg framhåller att EU består av 500 miljoner 
människor, är en stor, sammanhållen ekonomi och har en relativt välfungerande demokrati, 
vilket borde ge EU en viktig roll som pådrivande i den internationella 
hållbarhetsutvecklingen. ”I och med att vi fungerar som vi gör har vi stora förutsättningar att 
vara en aktiv aktör.”370  
 
Det är ett faktum att EU har en påverkan även utanför EU och att det bör beaktas, men 
Hansson menar att EU:s jordbrukspolitik ofta inte tar hänsyn till det. ”De vill inte riktigt ta in 
den här globala aspekten.”371 Också Zetterberg anser att EU skulle kunna utnyttja sina 
möjligheter att vara en betydande global aktör i större utsträckning. Alla länder behöver inte 
ha samma politik men en dialog bör föras, då det finns ett behov av en internationell samsyn. 
Han påpekar att USA med president Obama har fått en annan inställning till internationella 
problem än tidigare. Nu vill USA ta sitt ansvar och att problem ska lösas gemensamt genom 
samarbete.  ”Det är den synen man måste ha, att med en gemensam utgångspunkt hittar man 
lösningar.”372  
 
Johnsson påpekar att förra gången WTO kom överens på 90-talet, var det EU och USA som 
kom överens. Numera är det många fler länder som får mer inflytande, länder runt Brasilien, 
Australien och Sydafrika, men EU är utan tvekan en av de tunga aktörerna i världen. EU ingår 
i kretsen med reella förhandlare i exempelvis WTO, och i GMO-fallet kan EU kanske vara en 
motvikt mot USA.373  
 
Zetterberg menar att både ambitionen och de ekonomiska, politiska och vetenskapliga 
förutsättningarna finns för att EU ska ta en större roll globalt.  Det som saknas inom EU är 
professionalism. ”Vi har förutsättningar […] att göra bra jobb. Det är bara att vi måste göra 
det.”374 
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6. ANALYS 
 
Kapitlet behandlar vår analys av materialet som presenterats i kapitel fyra och fem, utifrån de 
teorier som har redovisats i kapitel tre. Här sammankopplas således teorier, frågeställningar 
och empiri. Kapitlet är uppdelat i avsnitt delvis baserade på de tre teoriavsnitten hållbarhet, 
politisk styrning och globalisering, för att avslutas med vår analys av de viktigaste 
förändringarna som krävs inom EU:s jordbrukspolitik. 
 

6.1 Hållbarhet, tillväxt och världsbild 
 
Människans och jordbrukets ekologiska fotavtryck har stadig ökat på jorden då befolkningen 
ökat.375 Denna ökning har med hjälp av bland annat ökad kunskap och ny teknik (traktorer, 
monokulturer, importer av djurfoder, gödningsmedel med mera) nu börjat närma sig väldiga 
proportioner. Den största ökningen har emellertid inte skett på grund av modern 
odlingsteknik, utan beror som Borgström anger det på ständigt utökade odlingsarealer376. 
Jordbrukets ekologiska fotavtryck behöver därför minskas. För att minska det avtryck 
jordbruksnäring ger upphov till, krävs det enligt flertalet studier en omställning till ett mer 
kretsloppsbaserat, ekologiskt och fossilfritt lantbruk. Integrerade jordbrukssystem, där de 
naturliga förutsättningarna tas tillvara och resurserna brukas utan att förbrukas, är 
eftersträvansvärt. Jordbruket erfordrar ett systemperspektiv som visar på hur mycket energi 
och materia som används i de olika processerna. Det system som förbrukar minst extern 
energi och insatsmedel är det som i allmänhet kan betraktas som mest hållbart.377 
 
De funktionella, kretsloppsbaserade föreställningarna av hur ett hållbart jordbruk skulle kunna 
se ut stämmer väl överens med de insikter och förhållningssätt som återfinns inom ”stark 
hållbarhet”. Respondenterna framhåller att den odlingsbara marken och andra naturresurser 
inte får minska över tiden och att användningen av ändliga resurser, som fossila bränslen, i 
handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel, måste minskas drastiskt. Detta kan ses som 
att det ”kritiska naturkapitalet”, som företrädarna för stark hållbarhet förordar, måste 
bibehållas och antagligen stärkas378. Detta betyder i realiteten att ett hållbart jordbruk måste 
bygga på synen att vissa resurser inte är utbytbara, oavsett hur stor den ekonomiska vinningen 
för ett sådant handlande är. Den tanken inom svag hållbarhet att en resurs, exempelvis 
produktiv mark, är utbytbar mot en annan, exempelvis pengar,379 fungerar således inte om ett 
långsiktigt hållbart jordbruk ska uppnås. 
 
Den rådande produktionsoptimeringen som förvisso kan ge hög avkastning på kort sikt, är 
istället helt beroende av stora mängder insatt material och energi, vilket inte är långsiktigt 
hållbart. Det är istället de ekologiska förutsättningarna som definierar ramarna för 
jordbruksproduktionen, liksom för all annan mänsklig aktivitet.380 Detta resonemang stämmer 
väl överens med systemtanken i ekologisk ekonomi och uppfattningen, som bland annat 
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Söderbaum, Friman, Boulding och Costanza framför381, att det ekologiska systemet är 
överordnat och sätter gränser för samhället och det ekonomiska systemet. 
 
Dagens samhälle, och i synnerhet det västerländska samhället, bygger på tron att tillväxt är 
eftersträvansvärt och behovet av den är ofrånkomligt382. Denna tro grundar sig, påpekar 
Rist383, inte på någon historisk realitet och har aldrig och kommer aldrig att bli sann. Behovet 
av tillväxt försvaras bland annat med att ökade resurser krävs för att tillfredsställa en 
befolkning som hela tiden efterfrågar mer och mer. Vi menar att denna ständigt ökade 
materiella efterfrågan bygger just på den dominerande världsbild som kritiseras, och inte 
nödvändigtvis är ett ofrånkomligt faktum. Samhället och individerna det består av måste börja 
värdesätta andra välfärdsmått än de monetära, som i allt för stor utsträckning bygger på 
ständigt ökad produktion och konsumtion384. Om inte denna värderingsförändring sker 
fortsätter rektangeln i figur 8 nedan att växa utöver jordens bärkraft, vilket innebär att vi 
försvagar ekosystemets möjlighet att reproducera sig. Resurserna minskar, livsuppehållande 
ekosystem skadas och marken utarmas. 
 

 
Figur 8: Ett ekologiskt ekonomiskt perspektiv på människan och hennes samhälle – ekonomiska systemet växer 
utanför ramarna. Källa: Egen bearbetning efter Söderqvist et al, 2004, s 24 
 
De som förordar en hållbar eller ”grön” tillväxt, bland annat FN samt respondenterna 
Zetterberg och Hansson, menar att vi ska ha en utveckling som inte tär mer och mer på jorden, 
och förespråkar istället ekoeffektivisering, teknikutveckling och en tjänstebaserad tillväxt och 
att den på så vis ska kunna ske inom ramen för det ekologiska och det sociala systemets 

                                                 
381 Boulding, 1966, Costanza, 1989,  Friman, 2002 & Söderbaum, 2000 
382 Friman, 2002, Rist, 1997, Sachs, 1999 
383 Rist, 1997 
384 Söderbaum, 2000 



 66

kapacitet. Det är denna teknikoptimism som enligt Friman385 lade grunden för diskursen om 
obegränsad tillväxt från början. 
 
Att försöka arbeta mot ett verkligt hållbart jordbruk inom ramen för dagens dominerande 
marknads- och teknikorienterade världsbild är antagligen väldigt svårt, för att inte säga 
omöjligt. Hållbarhetsfrågorna kommer då med största sannolikhet att fortsätta betraktas som 
sidofrågor med låg prioritet. En förändring i synsätt behövs därför inom hela 
jordbruksnäringen, för att långsiktigt ställa om till ett mer uthålligt lantbruk och en hållbar 
utveckling. Detta betyder inte att vi inte kan effektivisera och med ny teknik utöka våra 
möjligheter för konsumtion inom de ekologiska ramarna, men konsumtionsökning bör inte 
vara det högsta målet, för då kommer många andra etiska, sociala och ekologiska aspekter i 
skymundan. 
 
När produktionsoptimering och vinstmaximering blir det främsta målet386 i en värld där 
marknaden sätter priserna får vi kanske kortsiktigt mer gröda per hektar, men detta sker med 
hjälp av en ohållbar ökning av input av extern energi, externa gödningsmedel och giftiga 
bekämpningsmedel. Detta innebär att produktionsökningen sker på bekostnad av att den totala 
brukbara markarealen minskar, att annan mark måste tas i anspråk för odling och 
djuruppfödning387 samt att jordbruket ger en nettoförlust av energi, istället för att vara en 
solfångare, som det var en gång i tiden. Jordbruket behöver istället i betydligt större 
utsträckning bygga på de naturliga biologiska funktionerna. 
 
Vidare går också andra värden förlorade i jakten på monetär vinst, som exempelvis etik. 
Nordlund påpekar att många av dagens problem till stor del grundar sig på de värderingar och 
det ”naturerövrarperspektiv” som finns i framförallt västvärlden sedan många år tillbaka388. 
Detta är särskilt tydligt inom den storskaliga djuruppfödningen som inte kan beskrivas som 
annat än fabriker. De krav på ekonomisk vinning som dominerar, gör att djuren hålls fångna 
på mycket små ytor, med stor stress och i en helt stimulansfattig miljö. Även vid slakt och 
transporter hanteras djuren som kollin och inte, som i forna tider, som resurs som behandlas 
med värme och respekt för livet.389  
 
Flera av respondenterna framhåller att EU:s jordbrukspolitik måste förstås i ett historiskt 
perspektiv. När målen sattes på 50-talet var Europa i kris och behovet att bli självförsörjande 
var ett faktum. Uppgiften var därför att producera mera mat i regionen. Den politik som då 
implementerades fungerade utmärkt och snart producerades det istället för mycket. Idag är 
uppgiften istället att förvalta den jord och skog och det vatten som finns på ett uthålligt vis. 
Om EU:s politik har förändrats för att hantera denna nya uppgift är dock oklart.  
 
EU grundades med ambitionen att bli en stark ekonomisk maktfaktor, en ambition som skulle 
uppnås genom målsättningar baserade på neoklassisk nationalekonomisk teori390. Dessa 
målsättningar är i stort sett oförändrade. De frågor som styrs av kulturella aspekter eller som 
är väldigt traditionsbundna, såsom synen på ekonomisk tillväxt, liberalisering och den fria 
marknaden391 är väldigt påfallande i EU:s jordbrukspolitik. En viss attitydförändring har med 
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utvidgningen av medlemsländerna kommit till stånd, som bygger mer på miljöekonomi än ett 
rent neoklassiskt förhållningssätt.  
 

6.2 Politisk styrning 
 
Det hållbara jordbruket tillhandahåller tjänster för samhället som upprätthållande av den 
biologiska mångfalden, öppna kulturlandskap, rena vatten samt underhåll av de naturliga 
ekosystemtjänsterna, såsom mikroorganismer i marken och fotosyntesen. Likaledes leder det 
ohållbara jordbruket till att dessa miljövärden och livsuppehållande system skadas på grund 
av överutnyttjande.392 Det är därför viktigt att politiskt reglera vilken form av jordbruk som 
ska bedrivas och i vilken omfattning. Den regleringen bör i större utsträckning utgå från 
ekologiska premisser och samhälleliga intressen och inte som ofta idag, där ekonomi och 
frihandel är överordnade mål.393  
 
Den fysiska planeringen är inom jordbruket ett viktigt verktyg för att sätta upp ramar för en 
långsiktig hållbar användning av mark och vattenområden som är förutsättningarna för att 
uppnå de internationella miljökvalitetsmålen394. Även de juridiska styrmedlen är utformade 
för att reglera företags och individers beteenden och främja en uthållig samhällsutveckling395 
och används till viss del inom EU för att förhindra allvarlig skada på människa och natur 
(exempelvis inom kemikalielagstiftningen REACH). Ekonomiska styrmedel är dock de som 
nyttjas i högst grad inom jordbrukspolitiken i EU. 
 
EU:s traditionella jordbruksstöd håller på att fasas ut/förändras, och det gamla 
produktionsstödet ska på sikt kraftigt minskas till förmån för gårdsstödet och 
landsbygdsprogrammet. Just produktionsstödet har framkallat mycket kritik, då den helt 
bygger på en produktionsoptimering som i realiteten leder till ständigt ökad produktion, 
storskalighet och många långväga transporter396. Om landsbygdsprogrammet och gårdsstödet 
faktiskt kommer att tillvarata även andra dimensioner av hållbarhet är för tidigt att säga. 
 
Miljöekonomi innebär att man inom ramen för den neoklassiska teorin försöker ersätta för 
sådant som marknaden inte själv kan styra och ersätta. Detta genom ekonomiska styrmedel 
som skatter, avgifter, utsläppsrätter och olika former av bidrag.397 Inom tillväxtideologin är 
grundfilosofin att miljöproblem uppstår för att det saknas definierat ägandeskap till många av 
jordens ekologiska tjänster398. Att EU anammat denna linje kan ses bland annat på lösningen 
med handel med utsläppsrätter. Genom att göra rätten att släppa ut till en egendom som kan 
köpas och säljas på marknaden som vilken annan vara som helst ska den omhuldade 
marknadsmekanismen leda till att ett korrekt pris sätts på atmosfärens bevarande och därmed 
ska utsläppen av koldioxid minska. Dessutom har EU börjat betala ut ersättningar för några av 
de ekosystemtjänster jordbruket upprätthåller. Alla ekosystemtjänster är dock inte 
medräknade. 
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Vad är då rätt pris för rätten att släppa ut växthusgaser och gifter eller rätt betalning för att 
upprätthålla livsnödvändiga ekosystem? Söderbaum399 menar att ekonomiska styrmedel kan 
bidra till en mer hållbar utveckling, men påpekar att vissa värden kanske inte alls bör räknas 
om till monetära termer, då deras betydelse inte kan värderas i pengar. Många värden som 
naturen tillhandahåller är livsnödvändiga och kan helt enkelt inte substitueras med av 
människan skapat kapital. Vidare påpekar Rist400 att risken finns att detta tänkesätt snarare 
legitimerar utsläpp för den som har råd, än minskar emissionerna. 
 
Jordbrukspolitiken inom EU är gemensam medan miljölagstiftningen istället bygger på 
principen om subsidiaritet, vilket betyder att EU enbart anger riktlinjer medan det är lokala 
och nationella myndigheter som i huvudsak fattar beslut i miljöfrågor. Alla ekonomiska beslut 
påverkar miljön, och kanske framförallt jordbrukspolitiska beslut, eftersom jordbruket står för 
en betydande miljöpåverkan. Därför kan det ur ekologiskt ekonomiskt perspektiv401 ses som 
olyckligt att miljö- och jordbrukspolitiken inte är mer integrerad, eftersom det är svårt att få 
ett holistiskt synsätt på hela problematiken om besluten fattas i helt olika instanser. 
 

6.3 Ett globalt perspektiv 
 
Jordbruksnäringen medför miljöfrågor som är globaliserade på alla de fyra sätt som Held m.fl. 
beskriver402. ”Allmänningens tragedi” sker både genom den minskade produktiviteten i 
marken och genom klimatförändringen som jordbrukets extensiva användning av fossila 
bränslen bidrar till. Vidare finns i jordbruket flertalet lokala miljöproblem med globala 
effekter, som minskning av den biologiska mångfalden och starka kopplingar till landets, och 
därför världens, ekonomi. Gränsöverskridande problem är övergödning ett tydligt exempel 
på. Slutligen finns det också ett stort antal internationella och globala organisationer och 
nätverk som har stor påverkan på, eller finns på grund av, jordbruksnäringen och dess 
miljöpåverkan. För att hantera en så pass globaliserad fråga krävs enligt bland annat 
Lindskog, Elander och Beck ett globalt samarbete, och kanske till och med en utveckling av 
en global demokrati403. 
 
Held m.fl. menar att regionaliseringen är kompatibel med globaliseringen, eller till och med 
ett påskyndande.404 Studien visar att regionaliseringen är ännu mer än så - den är en viktig del 
av statens globalisering. De motkrafter mot nationalstatens förlorade makt som Thörn 
beskriver405 skulle antagligen vara ännu större om makt gavs bort till globala organisationer 
istället för regionala. Vidare skulle det antagligen vara mycket komplicerat att organisera en 
övergång direkt till någon form av global överstatlighet, då det uppenbarligen är svårt nog att 
få det att fungera i en region. Organisationer som EU anses allmänt viktiga för att få en 
starkare röst än som enskild nationalstat406 på den globala arenan i frågor som exempelvis 
globala miljöproblem. EU kan ses som en viktig övergångsfas mellan suveräna stater och 
global demokrati, där medborgarna kan vänja sig och formen för den postnationella staten kan 
utarbetas. 
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Vilken form bör den postnationella staten då ha? EU är både en mellanstatlig och överstatlig 
organisation och kan ses som ett mellanting mellan regimmodellen och den federala 
modellen, vilka Lindskog och Elander beskriver407, men med starka tendenser att utvecklas 
till en federal överstatlig sammanslutning. Det vill säga ett internationellt beslutande organ 
som står över de enskilda nationernas suveränitet. Detta är särskilt tydligt i jordbruksfrågor, 
där medlemsländerna har lämnat över i stort sett all makt och allt ansvar till EU. 
 
Regimmodellen, förhandlingar mellan suveräna stater,408 kan anses relativt beprövad och har 
allt för ofta lett till mer ord än handling, som exempelvis i form av Agenda 21. Idén om den 
kosmopolitiska demokratin,409 som förespråkas ivrigt av bland annat Beck,410 är en tanke full 
av möjligheter för att politiskt styra den globaliserade världen på ett demokratiskt vis. 
Möjligen är EU trots allt inte helt fel byggsten för denna typ av organisation, med sin redan 
komplicerade beslutsordning och flera olika maktinstanser. Det krävs dock en betydligt 
starkare demokrati och en annan politisk dagordning, där hållbarhetsfrågor får högre prioritet. 
 
Olika länder har olika mycket makt inom EU vad gäller jordbruksfrågorna och Frankrike är 
det land som pekas ut som mest inflytelserikt. Vidare har jordbrukskommissionären, som ofta 
kommer från ett litet land med stort jordbruksintresse, en nyckelroll. Thörns analys av hur 
globaliseringen påverkat nationalstatens ställning är att man kanske inte ska fråga om 
nationalstaten försvagats eller stärkts utan vilka stater som stärkt eller försvagats, och 
varför411. I EU:s fall anser vi att det kan vara relevant att tillägga i vilka frågor har vilka stater 
fått större eller mindre makt, och varför? 
 
De länder i vilka jordbruket utgör en betydande del av den totala ekonomin, har starkast 
incitament att påverka jordbrukspolitiken, vilket gör att de också får mycket makt. 
Jordbruksnäringen omsätter stora summor pengar och det blir därför ofta en motsättning 
mellan ekonomiska och miljömässiga aspekter – en motsättning där de ekonomiska intressena 
oftast tillvaratas i första hand, med hänvisning till sysselsättning, välfärd och tillväxt.412 Det 
kan tyckas vara en felbedömning av länder med mindre ekonomiska intressen i jordbruket, att 
därför inte prioritera frågan lika högt, eftersom det finns många andra intressen som behöver 
tillvaratas i jordbrukspolitiken än rent ekonomiska.  
 

Rikedom på andras bekostnad 

 
Ett stort problem i världen är att tillgången på mat är ojämnt fördelad och att det i de fattiga 
länderna saknas infrastruktur för en egen hållbar produktion. Det krävs därför att den orättvisa 
konsumtionen omfördelas, frihandelssystemet reformeras och köttkonsumtionen minskas för 
att maten ska räcka till alla. Vid nyligen gjorda studier av bland annat SNF har det 
framkommit att jordbrukare i utvecklingsländerna får det bättre ekonomiskt och socialt vid 
ekologisk odling, då de blir mindre beroende av import av insatsvaror och marken inte 
långsiktigt utarmas. Utarmning av jorden sker annars ofta i de länder där vatten är en 
bristvara. Vid intensivodling av soja i Sydamerika används många gånger svedjebruk och 
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eftersom jordarna ofta är näringsfattiga, måste jordbrukarna efter några år överge marken och 
erövra ny. Det är EU och resten av den rikare delen av världen som har skapat dessa behov413, 
och denna trend måste således brytas av oss. 
 
Den ökade köttkonsumtionen är den mest problematiska och ohållbara jordbruksfrågan, både 
av miljömässiga, etiska och solidariska skäl. Den energivinst som har gått förlorad i det 
moderna jordbruket är mycket tydlig vid storskalig uppfödning av djur och den 
djurfoderodling den bygger på. Köttproduktionen kräver mycket stora arealer och andra 
former av resurser och det faktum att det historiskt kan ha varit hållbart att äta mycket kött i 
vissa kulturer är inte längre giltigt. Många studier visar att dagens köttkonsumtion, och då 
framförallt i västvärlden, är ohållbar och att den behöver minskas414. Förhoppningen att 
skillnader i matkultur skulle vara nog för att vi skulle kunna bibehålla dagens köttkonsumtion 
i västvärlden, medan ”resten” äter mindre, kan ses som något godtrogen. Dels ökar 
konsumtionen fortfarande här i västvärlden, och dels sker, som bland annat Thörn talar om, en 
kulturell globalisering415. Det är inte längre bara västvärlden som har ett McDonalds i varje 
gathörn. 
 
De ekologiska ekonomerna Prugh, Costanza och Daly416 anser att vi måste skilja på vad som 
är livsuppehållande behov och vad vi vill ha. Västvärldens köttkonsumtion är ett tydligt 
exempel på något som av samhället och många individer ses som ett behov, en rättighet, men 
som egentligen mest är att betrakta som lyxkonsumtion. 
 
Biodrivmedel som etanol och biodiesel har om möjligt ökat än snabbare än köttkonsumtionen, 
om än från en mycket lägre nivå, och anses av många idag vara både energiineffektiv och i 
allt för stor utsträckning konkurrerar om produktiv åkermark för att vara hållbar i stor skala, 
med dagens kunskap och teknik. Det är som bland annat Costanza påpekar; ny teknik skapar i 
många fall fler nya problem än den löser gamla417. 
 
Andra former av biobränslen som bygger på restprodukter och avfall, såsom biogas och 
kraftvärmeverkens produktion, anses vara ett mer hållbart sätt att producera energi som 
dessutom inte konkurrerar med världens behov av mat och som inte bygger på en storskalig 
import. Att effektivt använda restprodukter och avfall innebär att ingen ny input av 
naturresurser behövs från det ekologiska systemet till det samhällsekonomiska i figur 8 (sida 
65). Vidare leder användningen av restprodukter som resurs till att mängden avfall som 
återförs till ekosystemet minskar, till exempel genom att metangasutsläppen reduceras. 
 
Idag bygger västvärldens konsumtion av kött, biobränsle och många andra produkter på att 
fattigare länder avsätter viktiga resurser (billig arbetskraft, regnskog, mark med mera) för att 
fylla västvärldens skapade behov. Det innebär att vi exporterar våra miljöproblem, samtidigt 
som vi genom att köpa, sälja och konsumera dessa produkter blir rikare, vilket kan ge den 
sneda uppfattningen om sambandet mellan ökad BNP och minskat miljöslitage som Miljö-
Kuznetskurvan visar på418. Genom att producera och bryta råvaror i fattiga länder, förädla 
dessa i de rika länderna, och sedan sälja tillbaka de förädlade produkterna till ett högt pris 
skapas en social och ekonomisk utveckling i väst, samtidigt som det kan förhindra samma 
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utveckling i tredje världen419. Detta är ett mönster som känns igen från tiden då många 
europeiska länder var kolonialmakter och utnyttjade sina kolonier för att producera bomull 
och socker med hjälp av slavar, och på så sätt skapa rikedom i hemländerna420. ”Väst” kan 
således enbart existera genom att ”resten” finns, inte bara som begrepp421, utan också rent 
praktiskt och ekonomiskt422. 
 

EU och andra aktörer 

 
Statens globalisering sker, som Andersson påpekar, långt efter marknadens och det civila 
samhällets. Vår studie har gett tydliga exempel på vilka problem detta medför. När staten, 
genom EU, försöker regionaliseras för att hantera internationella frågor har marknaden redan 
starkt fäste i det globala nätverket423. Företagen är vana att arbeta gränsöverskridande och när 
staten fortfarande diskuterar grunden för sin internationella existens och agerar med bristande 
professionalism, är marknaden redan kapitalstark och organiserad och kan genom bland annat 
omfattande lobbying få stor makt över regionens politik. 
 
Det finns dock både en insikt om att förändring krävs och ett engagemang att genomdriva 
denna förändring och dessutom har EU stora möjligheter att vara en stark aktör på den globala 
arenan424. Respondenterna är samstämmiga i att EU kan spela en betydande roll i det globala 
hållbarhetsarbetet och att förd politik kan både hjälpa och stjälpa utvecklingen.  
 
Kritik har framförts angående att EU-länderna är bakbundna av WTO och frihandelsavtal. Det 
är därför svårt för EU att gynna till exempel ekologisk odling. Det är svårt att se hur WTO 
skulle kunna tvinga tillbaka en utveckling mot en hållbar jordbrukspolitik, som bygger på 
småskaliga och ekologiska premisser, då EU är en så stor och ekonomiskt stark global aktör. 
Att EU skulle vara bakbundet av WTO kan ses som en ursäkt att slippa ta det ansvar som 
krävs. Om EU bara utnyttjade sin potential vore EU en organisation stark nog att vara med 
och påverka WTO, vilket gör att man kan ifrågasätta om det finns en ärlig ambition att 
försöka göra det. Då marknadskrafterna och den grundläggande neoklassiska världsbilden är 
så starka425 inom EU, kan det kanske vara bekvämt att ha något utanför att skylla på?  
 

6.4 Jordbrukspolitiska förändringar 
 
Vi har identifierat nio huvudområden där en förändring är önskvärd för en omställning till en 
hållbar jordbrukspolitik inom EU, samt ett antal hinder och möjligheter kopplade till dessa.  
 
För att göra EU:s jordbruk hållbart krävs det för det första ett långsiktigt kretsloppstänkande 
och livscykelperspektiv inom alla instanser i EU. Detta innebär att en förändring av EU:s 
världsbild och grundideologi behövs. Det finns dessutom ett behov av att begreppen 
hållbarhet och hållbar utveckling vidareutvecklas så att det blir mer än en diskurs eller policy. 
Det behöver därefter omsättas i praktiken. Det största hindret för en verkligt hållbar 
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förändring inom EU är den djupt rotade idén om obegränsad tillväxt och kortsiktig 
effektivitet. Synen på effektivitet måste förändras, då den traditionellt utgår från att större och 
mera alltid är bättre, när effektivitet istället borde betyda resurssnålhet. Vidare måste 
effektivitet ses ur ett långsiktigt perspektiv, då de kortsiktiga vinsterna som dagens storskaliga 
jordbruk eftersträvar, ofta innebär en förlust i längden. Likaså krävs en insikt att välfärd inte 
enbart innebär ökad konsumtion426, utan att även andra välfärdsmått, som exempelvis fritid, 
trygghet och gemenskap, måste prioriteras högre. 
 
För det andra behöver bruket av ändliga resurser minskas kraftigt i jordbruksnäringen och 
hänsyn måste tas till att de förnyelsebara resurserna enbart är förnyelsebara så länge vi inte 
brukar dem i snabbare takt än de återskapas. Flera av respondenterna har framfört åsikten att 
bruket av olja, bekämpningsmedel och handelsgödsel bör upphöra eller minskas kraftigt. 
Detta är betydligt lättare att uppnå i ett småskaligt, funktionellt jordbruk som bygger på 
integrerad produktion och lokal konsumtion. Ett hinder för att uppnå detta är billiga 
transporter och insatsvaror, som möjliggör storskalig, specialiserad, särkopplad och industriell 
produktion427. För att förhindra detta måste dessa varors miljökostnad synliggöras, 
exempelvis genom klimatskatter. Frihandelsideologin bör inte vara överordnad andra viktiga 
aspekter428, och en möjlighet är att tillåta att lokal produktion gynnas vid upphandling.  
 
För det tredje måste de naturliga ekosystemtjänsterna och naturvärdena inom jordbruket 
underhållas och bevaras och en återgång krävs till den gamla synen med ”större känsla för 
jorden som en levande organism”429. I dagens jordbruk har denna känsla i många fall 
försvunnit och många jordbrukare ser snarare till ekonomiska kalkyler, vilket återkopplar till 
behovet av en förändrad grundsyn. En möjlighet för EU vore att i högre grad ersätta 
bönderna430 för dels de natur- och kulturvärden de skapar genom landsbygdsbevarandet, och 
dels de ekosystemtjänster de underhåller genom att upprätthålla en hållbart och hänsynsfullt 
jordbruk. 
 
För det fjärde krävs, för att uppnå ett minimum av etisk hållbarhet, en syn på djur som 
levande varelser och inte som vilken vara som helst, samt en djurhållning som säkerställer ett 
värdigt liv och en värdig död för varje individ i köttproduktionen. Återigen är den billiga 
energin i form av fossila bränslen ett hinder, eftersom det bidrar till utvecklingen av allt mer 
specialiserad och storskalig produktion och därmed framväxten av ”köttfabriker”. Ideologin 
om den fria marknaden och den fria rörligheten inom EU skapar system där djuren föds upp i 
norr och måste transporteras levande, under vidriga förhållanden, genom hela regionen till 
södra Europa för slakt431. Grundproblemet är dock varken billig transport eller fri marknad, 
utan ett samhälle som har distanserat sig från de etiska, moraliska och miljömässiga 
konsekvenser432 dess produktion och konsumtion har – både när det gäller köttproduktion i 
Europa eller billig arbetskraft från andra delar av världen. 
 
Vilket för oss till punkt fem - behovet av en förändring av våra konsumtionsmönster. Det är 
till stor del konsumenternas efterfrågan på billiga, industriellt producerade varor som lett in 
utvecklingen mot den storskaliga produktion vi har idag, som är inriktad på kvantitet istället 
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för kvalitet. Vidare är den fortsatta efterfrågan på dessa produkter, och den låga efterfrågan på 
de ofta dyrare hållbara produkterna, ett stort hinder för de som vill genomdriva förändring. 
Flera av respondenterna framhåller därför behovet av en övergång till att köpa mer 
säsongsbetonat, närproducerat och ekologiskt samt en minskning av köttkonsumtionen. Det är 
i samverkan mellan politiska beslut uppifrån och konsumentmakt underifrån som hållbara 
förändringar kan skapas. För att påverka konsumenter att förändra sina beteenden fordras 
informationsinsatser, men också att förutsättningarna för hållbar konsumtion förbättras och att 
ett hållbart agerande uppmuntras med hjälp av olika styrmedel, såsom subventioner på de 
hållbart producerade produkterna och skatter och avgifter på de ohållbart producerade433. 
Information ensamt räcker sällan för att skapa en långsiktig beteendeförändring, utan ett 
holistiska angreppssätt krävs, där flera aspekter som påverkar ett visst beteende beaktas434. 
 
För det sjätte kan många av dagens problem härröras till den tilltro på teknisk utveckling som 
kallas ”teknikoptimism”435. Det tekniska system som byggs upp idag kommer att stå kvar 
under många år, varför försiktighetsprincipen bör tillämpas istället för en blind tro på att 
framtidens teknik ska lösa nuvarande och kommande problem. Ofta visar det sig snarare att 
dagens tekniska lösningar orsakar morgondagens problem436. Exempelvis satsas det, trots 
kritiken, fortfarande stora resurser på första generationens drivmedel. Det innebär att vi 
bygger in oss i ett så kallat sociotekniskt system som gradvis får en allt större tröghet, 
momentum, vilket gör systemet svårpåverkat437. En omställning kan i efterhand visa sig 
mycket svårgenomförbar och kostsam, vilket vi kan se i de system som bygger på de fossila 
bränslen vi nu försöker byta ut. 
 
För det sjunde krävs en tillsyn och demokratisering av organisationen, då finns det ett antal 
hinder som grundar sig i EU:s organisationsform och maktfördelning. Det är många länder 
som ska komma överens, med många olika intressen och mål, vilket gör det komplicerat att nå 
enighet. Förutom de olika ländernas intressen finns det också många andra aktörer som har 
inflytande och försöker driva sin egen agenda i beslutsprocessen, som lobbyister från företag 
och olika intresseorganisationer. Drivkrafterna för en omställning till ett hållbart jordbruk är 
för svaga, medan krafterna för bevarandet av den traditionella jordbrukspolitiken är för starka. 
Vidare kan det roterande ordförandeskapet göra det svårt att bedriva långsiktig politik. 
Respondenterna framhåller även att många tekniska frågor, som i Sverige behandlas av 
myndigheter, diskuteras i detalj på politisk nivå inom EU. Detta gör beslutsprocessen långsam 
och byråkratisk. En möjlighet vore att göra som i Sverige; låta politikerna handha 
övergripande frågor och låta myndigheter sköta detaljerna. 
 
För det åttonde saknas vad Beck skulle kalla en ”kosmopolitisk blick” i stora delar av EU. 
Jordbruks- och miljöfrågor, för att inte säga de allra flesta politiska frågor, måste ses ur ett 
globalt perspektiv.438 Mycket av det traditionella tankesättet kring ”The West and The Rest” 
finns fortfarande kvar439, vilket är tydligt då ideologin om frihandel och den inre marknaden 
är överordnad inom EU och styrmedel som handelshinder, subventioner och exportstöd 
används flitigt. Även när det gäller resursfrågor är EU ofta i allt för hög grad regionalt 
fokuserade. Vad som kan uppfattas som hållbart i ett enbart europeiskt perspektiv kanske inte 
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alltid är det i ett globalt perspektiv. Att exportera miljöproblem eller importera produkter, som 
exempelvis djurfoder eller etanol, på bekostnad av andras resurstillgång och naturvärden är 
varken ekologiskt eller socialt hållbart. Även lösningar som ekologisk odling måste ses ur ett 
vidare perspektiv. En kortsiktig produktionsminskning i Europa betyder i realiteten inte 
mycket om följden är en långsiktigt uthållig livsmedelsproduktion i världen.  
 
Slutligen krävs ett perspektiv på EU som en viktig aktör på den globala arenan där ett 
internationellt samarbete stater emellan på många områden saknas som en motkraft mot den 
redan globaliserade440 marknaden. 

                                                 
440 Andersson, 2001 



 75

7. SLUTSATSER 

 
Syftet i denna uppsats är att genom en studie beskriva de faktorer som särskiljer det hållbara 
jordbruket från det ohållbara. Resultatet ska sedan användas för att undersöka om och hur 
EU arbetar med en omställning till en hållbar jordbruksnäring och analysera vilka 
förutsättningar som finns för ett sådant arbete. 
 
En hållbar jordbruksnäring kräver: 

 
• En förändrad världsbild som bygger på en insikt att det ekologiska systemet är 

överordnat och att välfärd är mer än ökad konsumtion 
• Att försiktighetsprincipen tillämpas istället för teknikoptimismen 
• Att jordbruket blir kretsloppsbaserat, ekologiskt och fossilfritt 
• Att det småskaliga, funktionella och integrerade jordbruket utnyttjas i mycket högre 

grad, istället för det storskaliga, industriella och specialiserade 
• Ett långsiktigt, globalt perspektiv istället för ett kortsiktigt, regionalt och vinstdrivet 
• Att jordbruket bygger på etiskt goda livsvillkor för både människor och djur 
• Att jordbrukspolitiken är utformad så att den rika världens konsumtion inte inkräktar 

på de fattigare ländernas möjligheter till välfärd 
• Att köttkonsumtionen måste minska rejält 
• Att övergången till biobränsle (som behövs) måste ske på ett genomtänkt och hållbart 

vis 
• Ett långt mer ansvarsfullt nyttjande av naturresurser, där vi inte undergräver naturens 

möjligheter att regenerera  
• Att lantbrukarna får ersättning för de ekosystem som de underhåller, samt att den fulla 

miljökostnaden för produkter synliggörs för konsumenterna 
 
 
EU arbetar med hållbarhetsfrågor inom jordbruksnäringen: 
 

• Inom både ministerrådet, parlamentet och kommissionen, där kommissionen har en 
stor del av den reella makten 

• Enligt neoklassisk och miljöekonomisk teori 
• Som underordnad den fria marknaden och strävan efter tillväxt 
• Långsamt och byråkratiskt 
• Genom att byta ut produktionsstödet till gårdsstödet och landsbygdprogrammet 
• Genom att, under press av WTO, ta bort handelshinder och exportstöd som försvårar 

för fattigare länder att utveckla hela sin jordbruksnäring 
• Med ekonomiska och juridiska styrmedel för att minska den negativa miljöpåverkan 

och ge ersättning för positiv miljöpåverkan 
• Åtskilt från miljöpolitiken, som hanteras i första hand på nationell och lokal nivå 
• I samarbete många olika länder emellan, vilka har olika naturliga förutsättningar, 

intressen och målsättningar 
• I motvind, då ett stort antal lobbyister med vinstintresse påverkar besluten 
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Kort sagt är EU i vissa fall på väg åt rätt håll med jordbrukspolitiken, men för att en verkligt 
hållbar jordbruksnäring ska uppnås måste det till en förändring av de grundläggande 
värderingarna. Ett stort hinder för de förändringar som redan har börjat ta form är den obalans 
i inflytande som finns mellan ekonomiskt starka internationella företag å ena sidan och 
medborgare och intresseorganisationer å andra sidan. Vidare saknas kanske ett visst mått av 
professionalism och handlingskraft. ”Vi har förutsättningar […] att göra bra jobb. Det är bara 
att vi måste göra det”441. 
 
På många sätt kan EU ses som fel plattform för att arbeta med hållbarhetsfrågor. 
Organisationen kan ses som till viss del odemokratisk, då genomskinlighet saknas och mycket 
makt ligger hos ej folkvalda kommissionärer och EG-domstolen. Vidare är det initiala syftet 
och den grundläggande världsbilden inte kompatibla med verklig hållbarhet. Å andra sidan 
håller vi med Lindskog, Elander och Beck442 i att globaliseringen är ett faktum och att 
internationella, demokratiska organisationer krävs för att styra in den globaliserade världen i 
hållbar riktning. I det arbetet måste vi kanske använda de verktyg vi har, även om de från 
början var ämnade för något annat. EU består ändå av sina medlemsländer och blir det vi gör 
det till.  
 
Ensamma kan makthavarna inte göra allt, utan en efterfrågan på hållbart producerade 
livsmedel och en minskad efterfrågan på ohållbart producerad mat krävs. I förlängningen är 
det verkliga ansvaret vårt, medborgarnas, i hur vi konsumerar, vad vi konsumerar och 
slutligen vilka politiker vi väljer att representera oss. 
 

”Du kan aldrig själv rädda världen. En politiker kan å  
andra sidan inte rädda världen utan dig.”443 

 

7.1 Förslag på vidare forskning 
 
Då denna uppsats är övergripande och eftersträvar ett helhetsperspektiv, har många områden 
och frågeställningar intressanta för vidare forskning uppdagats. Det finns därför många delar 
inom vår studie som skulle vara spännande att studera djupare. Exempelvis vore det inom 
jordbruksnäringen intressant att närmare undersöka den ekologiska odlingens för och 
nackdelar, att grundligare undersöka GMO-odlingen eller att studera konsumenternas 
inställning till det som i denna studie definierats som hållbara livsmedel. Att utföra en 
diskursanalys av exempelvis kommissionen eller parlamentet för att mer ingående studera den 
världsbild som ligger till grund för EU:s beslut är ett annat exempel, liksom att undersöka 
politikernas drivkrafter och visioner. Viktig forskning för en hållbar utveckling inom både EU 
och andra maktcentra i världen anser vi är att ingående granska lobbyismen och externa 
intressenters inflytande. Även att djupare studera jordbrukspolitik i globala sammanhang och 
analysera hur olika världsbilder och internationella organisationer samarbetar och motarbetar 
varandra vore intressant. 
 
Vi vill avsluta med att säga att vi har lärt oss mycket om både EU och jordbrukspolitik under 
de två månader vi ägnat denna uppsats och vi hoppas att vi lyckats förmedla den kunskapen 
till er som läsare samt att den väckt ett intresse för vidare studier kopplade dessa frågor. 

                                                 
441 Zetterberg, intervju 2009-04-18 
442 Lindskog & Elander, 1999, Beck, 2005 
443 Tell, 2007 
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BILAGOR 
 

Bilaga 1 - Intervjufrågor Leif Zetterberg 18/4 -09 
 
Ok att nämnas vid namn? 
Ok att vi spelar in? 
 
Om Leif 
Vad har du för utbildning? 
Vad är din bakgrund relaterat till jordbruksfrågor? 
Vad arbetar du med nu? 
Vad är din drivkraft att arbeta med jordbruksfrågor? 
 
Om hållbart jordbruk 
Vad är hållbar utveckling för dig? 
Vad är hållbar tillväxt för dig? (enl. www.kryssaleif.nu) 
Vad är kännetecknar ohållbart jordbruk för dig? 
Vad är kännetecknar hållbart jordbruk för dig? 
Hur ska vi kunna föda hela världen? 
Finns det grödor/boskap som är effektivare än andra? 
Finns det grödor/boskap som är hållbarare/miljövänligare än andra? (även kött vs veggo) 
Vilka är fördelarna och nackdelarna med storskaligt, småskaligt och närproducerat? 
Vilka fördelar finns med ekologisk odling? 
Finns det några negativa sidor med ekologisk odling? 
Hur stor produktionsförlust (eller vinst) ger ekologisk odling? 
Vad anser du om konventionell boskapsuppfödning vad gäller de etiska aspekterna? 
 
Leifs roll som bonde 
Varför valde du att producera ekologiskt? 
Hur stor är din gård och hur mycket producerade du? 
Hur mycket jordbruksstöd fick du och från vem? 
Hur tycker du att du som bonde blev påverkad av EU:s jordbrukspolitik? 
Hade du som bonde någon möjlighet att påverka EU:s jordbrukspolitik? 
 
Leif roll som LRF VD 
Vad är LRF:s inställning till EU:s jordbrukspolitik? 
Hur blir LRF påverkade av EU:s jordbrukspolitik? 
Hur kan LRF påverka EU:s jordbrukspolitik? 
 
Leifs roll som politiker 
Vad innebär din roll som ersättare i Europaparlamentet? 
Vilket inflytande har Sverige över EU:s dagordning? 
Vilket inflytande har du som ersättare i Europaparlamentet? 
Hur kan du påverka EU:s jordbrukspolitik som kommunpolitiker? 
Hur kan du påverka EU:s jordbrukspolitik som Statssekreterare? 
Hur påverkas du av EU i dessa roller? 
Vilka politiska styrmedel tror du är mest resp. minst effektiva? 
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Om EU 
Hur skulle du beskriva EU som organisation? 
Vilka möjligheter och problem har EU som organisation? 
Vad tycker du om EU:s miljöpolitik rent allmänt? 
Vad anser du om att länder i vissa fall måste försämra sina lagar miljömässigt för att anpassa 
sig till resten av EU? 
Hur skulle du beskriva EU:s jordbrukspolitik? 
Hur går det till när en fråga tas upp rent praktiskt? (Vem tar initiativet, vart tar frågan vägen 
sen, hur lång tid tar det, vilka instanser ska den igenom osv) 
Vilka utomstående aktörer är med och påverkar EU:s dagordning? 
Vilka är de största lobbygrupperna vad gäller EU:s jordbrukspolitik? 
Hur väl tycker du att EU arbetar i linje med dina åsikter om vad som är ett hållbart jordbruk? 
Vilka är drivkrafterna i dessa frågor inom EU? 
Vilka är hindren? 
Vad tycker du om tullarna och exportstöden? 
Vad har EU för roll i en global omställning till ett hållbarare jordbruk? 
 
Tack för intervjun! 
 
Marléne och Abbe 
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BILAGA 2 - Intervjufrågor – Carl Schlyter 23/4 -09 
 
Ok att nämnas vid namn? 
Ok att vi spelar in? 
Hur mycket tid har vi? 
 
Om Carl 
Vad har du för utbildning? 
Vad är din bakgrund relaterat till jordbruksfrågor? 
Vad är din drivkraft att arbeta med politik? 
 
Om hållbart jordbruk och EU 
Vad är hållbar utveckling för dig? 
Är hållbar tillväxt möjlig? 
Vad är kännetecknar hållbart jordbruk för dig? (Storskaligt? Småskaligt? Ekologiskt?) 
Hur ska det ökade behovet av mat i världen kunna tillfredsställas på ett 
ekologiskt hållbart vis? 
Vad anser du om biobränsle? 
Vad anser du om köttproduktionen? 
 
Hur väl tycker du att EU arbetar i linje med dina åsikter om vad som är ett hållbart jordbruk? 
Vilka för och nackdelar finns med att ha en gemensam jordbrukspolitik? 
EU har blivit beskylld för att vara alltför byråkratiskt, ligger det någon sanning i detta?  
När jordbruket huvudsakligen regleras på mellanstatlig nivå och miljön på nationell, faller 
inte många frågor mellan stolarna? 
Hur påverkar EUs jordbrukspolitik tredje världen? 
Vilka är drivkrafterna vad gäller hållbart jordbruk inom EU? 
Vilka är hindren? 
Var finns den reella makten vad gäller jordbruk i EU? 
Hur påverkas EU av överstatliga avtal? (ex OECD, WTO mm) 
Vilket inflytande har du som Europaparlamentariker? 
Vilka är de största lobbygrupperna vad gäller EU:s jordbrukspolitik? 
Ger en gemensam jordbrukspolitik för stater i första hand större inflytande i internationella 
sammanhang eller mindre inflytande i nationella? 
Vilka länder har mest makt vad gäller jordbruksfrågor i EU? 
 
Vilka politiska styrmedel tror du är mest resp. minst effektiva? (inkl. information) 
Hur går det till när en fråga tas upp rent praktiskt? (Vem tar initiativet, vart tar frågan vägen 
sen, hur lång tid tar det, vilka instanser ska den igenom osv) 
Vad har EU för roll i en global omställning till ett hållbarare jordbruk? 
 
 
 
Tack för intervjun! 
 
Marléne och Abbe 
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BILAGA 3 - Intervjufrågor Emelie Hansson 23/4 -09 
 
Ok att nämnas vid namn? 
Ok att vi spelar in? 
 
Om Emelie 
Vad har du för utbildning? 
Vad är din bakgrund relaterat till jordbruksfrågor? 
Vad arbetar du med nu? 
Vad är din drivkraft att arbeta med jordbruksfrågor? 
 
Om hållbart jordbruk 
Vad är hållbar utveckling för dig? 
Är FN:s definition bra eller är den för vag och lämnar utrymme för överkonsumtion? 
Vad kännetecknar ohållbart jordbruk för dig? 
Vad kännetecknar hållbart jordbruk för dig? 
Hur ska vi kunna föda hela världen? 
Behovet av mat förväntas öka mycket – hur ska den ökningen kunna ske på ett ekologiskt 
hållbart vis? 
Finns det grödor/boskap som är effektivare än andra? 
Finns det grödor/boskap som är hållbarare/miljövänligare än andra? (även kött vs veggo samt 
sojaodling) 
Vilka är fördelarna och nackdelarna med storskaligt, småskaligt och närproducerat? 
Vilka fördelar finns med ekologisk odling? 
Finns det några negativa sidor med ekologisk odling? 
Hur stor produktionsförlust (eller vinst) ger ekologisk odling? 
Vad anser du om konventionell boskapsuppfödning vad gäller de etiska aspekterna? 
Ni skriver i Naturskyddsföreningens jordbrukspolicy om anrikning genom att använda 
mänskligt gödsel: Sker inte anriktingen snabbast genom köttätande? 
 
Om rapporterna 
Är inte det fel att sätta ett ekonomiskt värde på ekosystemet? Hur ska priset sättas? Och vad 
händer om priset inte är rätt? 
Det står i trialogien att det är viktigt att U-länder ges optimala förutsättningar för en snabb 
med hållbar utveckling – hur ska det uppnås? 
Det står i trialogien  att långsiktigt måste kanske all mark och alla resurser ägnas åt att föda 
planeten - Är köttproduktion och biodrivmedel effektiv användning av mark och andra resurser? 
Det efterfrågas i trialogien teknisk utveckling och effektivitetsökning – på vilket sätt? Vilken teknik? 
Effektivitetsökning i U-länder på vilket sätt? 
Ni skriver i Naturskyddsföreningens jordbrukspolicy att Åtgärder behövs till exempel inom 
skatte- och jordbrukspolitiken för att inte missgynna de hållbara alternativen Vilka åtgärder 
mer specifikt? 
Är det din åsikt att jordbruket är hållbart och att PPP leder till att tillräcklig hänsyn till miljön 
tas?  
Är det bara exportstödet som leder till negativa konsekvenser för u-länderna?  
Leder inte den ökade internationella handeln till att de fattiga länderna hugger ner regnskog? 
 
 
EUs jordbruksspolitik 
Hur skulle du beskriva EU:s jordbrukspolitik? 
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Hur väl tycker du att EU arbetar i linje med dina åsikter om vad som är ett hållbart jordbruk? 
Hur blir europeiska bönder påverkade av EU:s jordbrukspolitik? 
Har de någon möjlighet att påverka EU:s jordbrukspolitik? 
Har du någon möjlighet att påverka EU:s jordbrukspolitik? 
Vilka politiska styrmedel tror du är mest resp. minst effektiva? 
Vilka andra styrmedel än ekonomiska tycker du borde användas och hur? 
Vad tycker du om tullarna och exportstöden? 
Hur ser EU:s policy ut gällande långa djurtransporter? 
Vad har EU för roll i en global omställning till ett hållbarare jordbruk? 
 
Tack för intervjun! 
 
Marléne och Abbe 
 
Obs: Sida 10 i jordbrukspolicyn: måste jordbrukare vara en ”han”? 
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BILAGA 4 - Intervjufrågor Jordbruksdepartementet 5/5 -09 
 
Ok att nämnas vid namn? 
Ok att vi spelar in? 
 
Om Ylva och Bengt 
Vad har du för utbildning? 
Vad är din bakgrund relaterat till jordbruksfrågor? 
*Vad arbetar du med nu? 
 
Jordbrukspolitik 
*Vilka övergripande mål finns för EU:s jordbrukspolitik? 
*Hur ska dessa mål uppfyllas? (Och vilka styrmedel andvänds idag hur?) 
 
Hur mycket påverkas EU:s jordbrukspolitik idag av historien? 
 
*Vilka fördelar finns det med en gemensam jordbrukspolitik? 
 
*Vilka nackdelar finns det med en gemensam jordbrukspolitik? 
 
Hur stort är det generella jordbruksstödet per hektar inom EU 15 och EU 27? 
 
*Hur påverkar EU:s mål om ekonomisk tillväxt jordbruksnäringen? 
 
Vilka medel har EU för att förändra jordbrukarnas/konsumenternas syn på hållbarhet? 
 
Hur använder sig EU av samhällsplanering för att underlätta ett miljövänligt beteende inom 
jordbrukssektorn? 
 
Hur kan styrmedlet information användas för att förändra vad/hur som produceras och 
konsumeras? 
Används den till detta? 
 
Är de ekonomiska styrmedlen utformade så att de förändrar beteenden, om så hur? (gärna 
något exempel) 
 
Hur säkerställs att lagstiftningen följs? Vilka straff kan utkrävas? 
 
 
Drivmedel  
Varför subventioneras kolkraften av EU? 
 
Hur ska EU konkret leva upp till målet om 10 procent biodrivmedel?  
*Hur många hektar inom EU ska användas till energigrödor och vilken typ? 
 
Utsläppen av växthusgaser är enligt bl.a. FAO i många fall större vid tillverkning av etanol 
och biobränsle än vid fossila bränslen, hur förhåller sig EU till detta? 
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Kött 
*Energibalansen vid köttproduktion är enligt FAO mycket lägre än vid spannmål, hur 
inverkar det på EU:s policy? 
 
Hur är reglering av djurhållningen utformad? (generellt) 
Är den enligt dig etiskt hållbar? 
Vilka regler finns om långväga transporter av levande djur? 
 
Makt och påverkan 
*Var finns den reella makten över jordbruksfrågorna? 
Hur stor är den inofficiella makten och vem/vilka har den? 
Har det skett en förskjutning av makt och inflytande de senaste åren? 
 
*Vilka krafter verkar för att EU:s jordbrukspolitik ska reformeras? (Lobby?) 
 
*Vilka krafter verkar för att EU:s jordbrukspolitik inte ska reformeras? (Lobby?) 
 
Hur påverkas EU av överstatliga avtal från t.ex. WTO? 
 
Hur kan EU påverka andra organisationer t.ex. OECD? 
 
Organisationen 
EU har blivit beskylld för att vara alltför byråkratiskt, ligger det någon sanning i detta?  
Vilken är den största allmänna missuppfattningen av EU:s jordbrukspolitik? (inte gurkor och 
bananer) 
 
När jordbruket huvudsakligen regleras på mellanstatlig nivå och miljön på nationell, faller 
inte många frågor mellan stolarna? 
Hur undviks det?  
 
Har regionaliseringen påverkat jordbrukspolitiken, i sådant fall hur? 
 
*Vad har EU för roll i en global omställning till en hållbar jordbruksnäring? 
På vilka sätt/med vilka medel påverkar EU/kan EU påverka resten av världen gällande 
jordbruk? 
 
 
 
Tack för Intervjun! 
 


