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Abstract 

In March 2015 the Swedish government announced that a new food strategy was to be 

developed. On the basis of this announcement this report seek to answer these research 

questions; what is a food strategy and why does Sweden need one? What should a sustainable 

food strategy contain? The report relates its research questions to sustainable development 

and is based on an interview study where interviews with relevant informants from public 

authorities, organizations and scientists have been conducted. This was underpinned by a 

literature study of official reports, publications from stakeholders and existing food strategies 

published by Great Britain and Finland. The study showed that Sweden has lacked the proper 

guidelines needed for the food system and that a strategy needs to have well defined aims and 

goals due to the systems’ complexity. It further showed that there are many possible 

sustainable aspects that the strategy can address. Many of the identified aspects which are 

sustainable for one sustainability aspect may act against another. The study concluded that the 

most important aspects for the Swedish strategy to be sustainable is long term use, a holistic 

perspective of the food system and that it is guided by a precise definition of sustainability. A 

strategy should furthermore enable for a broader discussion regarding the food system on a 

European level. 

  



Sammanfattning 

Idag saknas en svensk livsmedelsstrategi. Den 5 mars 2015 presenterade regeringen att arbetet 

med en svensk livsmedelsstrategi påbörjats, med syfte att ”utveckla och stärka den svenska 

matproduktionen och skapa sysselsättning och hållbar tillväxt i hela landet.” samt att ”bidra 

till att öka den svenska produktionen av mat och även exporten”. Med detta som utgångspunkt 

besvarar denna rapport följande forskningsfrågor: Vad är en livsmedelsstrategi och varför 

behövs en svensk sådan? Vad bör en hållbar livsmedelsstrategi innehålla? För att besvara 

dessa genomfördes en semistrukturerad intervjustudie i kombination med en 

kunskapsgrundande litteraturstudie. Litteraturstudien baserades på myndighetsrapporter, grå 

litteratur från intressenter samt Storbritanniens och Finlands livsmedelsstrategier.  

Informanterna i intervjustudien kom från myndigheter, organisationer och forskare som är 

insatta i livsmedelsfrågor.  

Resultaten relaterades till teorier för hållbar utveckling, där hållbarhetsbegreppet indelades i 

ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter. I Storbritanniens strategi fann studien att 

aspekter som konkurrenskraft, hållbar matproduktion, minskade växthusgasutsläpp, effektiv 

avfallshantering och återvinning, kompetens-och teknikutveckling, uppmuntra hälsosam och 

hållbar kost tas upp. Vetenskaplig kritik mot denna strategi relaterar bland annat till dålig 

politisk förankring och avsaknad av handfasta metoder för att hantera 

konsumtionsproblematik. Studien fann vidare att i den finländska livsmedelsstrategin tas 

aspekter såsom kompetens och innovativitet, klimatförändringar samt etik och värderingar 

upp. Vetenskaplig kritik som riktats mot denna strategi handlar främst om att begrepp som 

”hållbar” inte finns tydligt definierade. Intressenter som i litteraturen och i intervjuerna gett 

inspel i vad en svensk livsmedelsstrategi kan innehålla, har resonerat kring olika begrepp som 

i analysen delades upp i fyra kategorier; utformning, ekologiska aspekter, sociala aspekter och 

ekonomiska aspekter.  

Den första kategorin, utformning, relaterar till generella resonemang som kan kopplas till 

samtliga hållbarhetsaspekter, exempelvis långsiktighet och helhetsperspektiv i strategin. 

Vidare berör kategorin möjligheten att knyta an strategin till befintliga mål och policyer, ha 

tydliga mål och en genomförbarhet. De övriga kategorierna representerar de tre 

hållbarhetsaspekterna. Ekologiska aspekter som studien fann att en strategi skulle kunna 

behandla är biologisk mångfald, växtskydd, klimatförändringars påverkan på 

livsmedelssystemet samt utsläpp och kretsloppsproduktion. För de sociala aspekter som 

framkommit i resultaten återfinns Sveriges globala ansvar, sysselsättning och status, 

informerade konsumtionsval och beredskapspolitik. Den sista kategorin, ekonomiska aspekter 

innefattar frågor såsom konkurrenskraft, strukturrationalisering, självförsörjning och 

offentliga upphandling som medel för hantering av externa effekter. Hållbarhetsanalysen fann 

dock att alla aspekter samverkar och att åtgärder som gynnar en hållbarhetsaspekt kan ha 

såväl positiv som negativ påverkan på andra aspekter. Vidare fann analysen att Sveriges 

inträde i EU har påverkat livsmedelssystemet och att ett större arbete med lagstiftning i 

jordbruksfrågor bör eftersträvas. Studien kom fram till att strategin behövs för att ge riktlinjer 

för dagens livsmedelssystem. För att skapa en hållbar strategi krävs en långsiktighet, att 

ingående begrepp tydligt definieras och att strategin har ett helhetsperspektiv gällande 

livsmedelssystemet. Vidare bör strategin vara guidad av de planetära gränserna, miljöekonomi 

och ett bredare förhållningssätt till social hållbarhet.  
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1. Inledning 

Idag finns ingen strategi för livsmedelskedjan i Sverige. Samtidigt står den inhemska 

livsmedelsproduktionen inför en rad utmaningar, där bland annat negativa vinstmarginaler 

och internationella spelregler ger nya förutsättningar för producenterna (SOU 2015:15, 2015). 

En strategi är ett sätt att beskriva hur uppsatta mål kan nås och har olika utformningar 

beroende på vilken vision som ska uppnås (Rydhmer, 2014). Exempel på målvisioner kan 

vara hållbarhet, konkurrenskraft eller beredskap som alla tre har olika innebörd för 

livsmedelssystemet och har stor påverkan på en möjlig livsmedelsstrategiutformning. 

Livsmedelsfrågan engagerar många olika aktörer och på senare år har flera rapporter och 

publikationer getts ut rörande ämnet. I en seminarierapport från SLU ges ett inspel till en 

kommande svensk livsmedelsstrategi som främst diskuterar möjliga infallsvinklar för 

strategin. I rapporten lyfts flera innehållsförslag och författarna betonar vikten av 

långsiktighet, att hantera tidsaspekter och att göra avgränsningar för huruvida beredskap och 

självförsörjningsgrad ska hanteras i strategin. I rapporten framkommer vidare att strategin ska 

involvera många olika intressenter, även om det är politiker som för fram arbetet med 

livsmedelsstrategin (Rydhmer, 2014). Under 2014 och 2015 släppte på liknande sätt både 

Sveriges Konsumenter och Lantbrukarnas Riksförbund egna livsmedelsstrategier som ett 

inspel till debatten, vilka ger mer direkta förslag på specifikt innehåll och ställningstaganden.  

Utöver publikationer med förslag till strategier har det släppts ett flertal myndighetsrapporter 

som relaterar till livsmedelsfrågor. Naturvårdsverket publicerade i februari 2015 en rapport 

rörande hållbara konsumtionsmönster och under mars månad samma år publicerades en 

rapport rörande styrmedel och andra insatsers påverkan på konsumtionen av Stockholm 

Environment Institute på uppdrag av Naturvårdsverket (Naturvårdsverket, 2015; Stockholm 

Environment Institute, 2015). Under hösten 2014 och våren 2015 släpptes dessutom 

Konkurrenskraftsutredningen, en SOU uppdelad i två delar som beskriver den svenska 

livsmedelssektorns rådande situation och konkurrenskraft (SOU 2015:15, 2015).  

Avsaknaden av en svensk livsmedelsstrategi hos livsmedelskedjans aktörer besvarades i 

regeringsförklaringen från 2014. Där uttrycks att regeringen har för avsikt att utarbeta en 

nationell livsmedelsstrategi (Rydhmer, 2014) och den 5 mars 2015 presenterade Sveriges 

regering att arbetet med att ta fram en nationell livsmedelsstrategi påbörjats. På 

regeringskansliets hemsida går att utläsa att ”Syftet med livsmedelsstrategin är att utveckla 

och stärka den svenska matproduktionen och skapa sysselsättning och hållbar tillväxt i hela 

landet. Strategin, som omfattar hela livsmedelskedjan, ska bidra till att öka den svenska 

produktionen av mat och även exporten.” (Näringsdepartementet, 2015). Strategins 

utformning och genomslagskraft kommer därför bero av hur begrepp såsom hållbar tillväxt 

definieras och vilka övriga mål som sätts för arbetet.  

Vad är då en svensk livsmedelsstrategi och varför behövs den?  Vad bör en hållbar 

livsmedelsstrategi innehålla? Med förhoppningen att bringa klarhet i vilka synsätt och 

målkonflikter som kan komma att uppstå i regeringens arbete med den svenska 

livsmedelsstrategin är det frågor som denna rapport försöker besvara. 
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1.2 Syfte 

Att identifiera olika synsätt på vad som är relevant i en kommande livsmedelsstrategi och 

vilka intressekonflikter eller målkonflikter som eventuellt kan komma att uppstå och relatera 

dessa till hållbar utveckling. 

1.2.1 Mål och frågeställningar 

Vad är en livsmedelsstrategi och varför behövs en svensk sådan? 

 Att övergripande beskriva bakomliggande historik rörande svensk 

livsmedelsförsörjning med utgångspunkt i de jordbrukspolitiska besluten.  

 Att identifiera innebörden av självförsörjningsgrad och dess relevans för en svensk 

strategi. 

 Att i möjligast mån sätta grundläggande begrepp för livsmedelsstrategin i relation till 

hållbar utveckling. 

 

Vad bör en hållbar livsmedelsstrategi innehålla? 

 Att identifiera vilka aspekter som bör inkluderas i en strategi och möjliga sätt att 

hantera dessa. 

 Att översiktligt utreda beståndsdelarna av Storbritanniens och Finlands nuvarande 

livsmedelsstrategier i relation till en kommande svensk strategi. 

 Att analytiskt resonera kring hur en svensk strategi kan förekomma kritik som riktats 

mot Storbritannien och Finlands strategier. 

 Att utifrån konceptet ”hållbar utveckling” analysera de resonemang som intressenter 

för.  

2. Metod 

För att besvara rapportens frågeställningar har en intervjustudie utförts med relevanta aktörer. 

Då ämnet är komplext har intervjustudien kompletterats med en litteraturstudie för att rama in 

ämnet och få den kunskap som behövs för en djupare förståelse. Rapporten inleds därför med 

en litteraturstudie som ligger till grund för den efterföljande intervjuanalysen i rapportens 

senare del.  

2.1 Intervjumetod 

Utöver en litteraturstudie används en kvalitativ intervjustudie, i form av informantintervjuer, 

för att identifiera olika synvinklar på hur olika frågeställningar kan angripas i en 

livsmedelsstrategi. Då denna studie gäller en pågående politisk process finns det resonemang 

och synpunkter som inte helt framgår av en litteraturstudie. En hel del publicerat material 

finns att tillgå, men intervjuerna antas ge ett större djup och en bättre dynamik i 

resonemangen. För att få material från intervjuerna som är möjligt att analysera i ett arbete av 

denna storlek har just informantintervjuer valts före respondentintervjuer, då myndigheters 

och organisationers övergripande inställning i detta fall är mer relevant än individers 

personliga resonemang och åsikter. Informantintervjuer ger en mer riktad urvalsprocess, i ett 

steg, och syftar till att beskriva arbetsprocesser och tillvägagångssätt. En respondentintervju 

syftar istället mer till att beskriva olika tankesätt och beteenden, vilket ger en urvalsprocess i 

flera steg (Esaiasson, et al., 2012, pp. 262-264). Informanterna kan dock inte ses som 
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objektiva och det kan i många fall vara såväl svårt som ibland rent av felaktigt att helt försöka 

separera professionella uttalanden från personliga åsikter. Ett helt stycke i denna studie är 

skrivet som fakta, då informationen från en av intervjuerna förklarar nuvarande arbetsgång i 

framtagandet av livsmedelsstrategin. Denna information finns inte att få tag på i detalj på 

annat håll och stycket ligger separat från övrig intervjuanalys. 

 

Förhållningssättet till den från intervjuer insamlade informationen är att hitta just de olika 

resonemang som kan finnas på området, som i förlängningen kommer att mer eller mindre 

påverka de beslut som fattas på politisk nivå. Informanterna behandlas alltså som 

representanter för sina respektive yrkesroller, men utifrån vetskapen att individen påverkar sin 

yrkesroll samtidigt som deras yrke påverkar den individuella uppfattningen av verkligheten. 

Informanterna ombads att försöka göra en uttalad skillnad på när resonemanget de för 

kommer ifrån policyer eller dylikt från deras arbetsplats och när resonemanget är eget. Detta 

eftersom de utvalda informanterna besitter kunskap och erfarenhet som är intressant, även 

inom områden som inte har behandlats på deras arbetsplats. 

 

För att på bästa sätt fånga de olika synsätten, men ändå få ett resultat som blir relevant för 

denna analys, har intervjuerna utformats som semistrukturerade (Bryman, 2006, pp. 301-304). 

En strukturerad intervju skulle riskera att utelämna nyanser i de olika informanternas synsätt. 

Strukturen som huvudsakligen följts har alltså inneburit en intervjuguide (Esaiasson, et al., 

2012, pp. 264-267) med förbestämda frågor som varit samma för samtliga informanter, men 

med utrymme för improviserade följdfrågor. Intervjuguiden har dock varit detaljerad med 

förutbestämda förslag på relevanta följdfrågor, för att undvika en allt för stor variation i det 

insamlade materialet. Intervjuguidens detaljer och exempel på relevanta följdfrågor har främst 

syftat till att hålla relevans i intervjusituationen som har varit tidsbegränsad, samt som 

förberedelse för informanterna som fått denna utskickad innan intervjun. Intervjuguiden som 

återfinns i bilaga 1 har använts men redigerats för de olika intervjuerna. De utskickade 

versionerna har inte alltid varit desamma som de vi använt i intervjusituationen. Eftersom 

synsätt och vinkel på uppfattning av en kommande livsmedelsstrategi är centralt för denna 

undersökning är flexibla följdfrågor ett viktigt verktyg. På grund av begränsningar i tid för 

denna undersökning är dock helt öppna intervjuer inte relevant, då de medför ett avsevärt mer 

tidskrävande analysarbete. 

2.1.1 Urval och tillvägagångssätt 

Informanterna har valts ut utifrån deras departements, organisations eller forskargrupps 

relevans i arbetet med att utforma en livsmedelsstrategi. Personerna förutsätts vara insatta i 

frågeställningen i olika grad och ur olika vinklar. När intressanta informanter identifierats 

kontaktades dessa via mail, där en förskriven allmän mailmall användes, se bilaga 2. I tabell 1 

redogörs för vilka som medverkat i intervjustudien. Vid initial kontakt med myndigheter och 

departement gick förfrågan via dessas registratorstjänst, där den sedan vidarebefordrades 

internt till de personer som myndigheten ansåg var bäst lämpade att svara. De myndigheter 

som kontaktades var; Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), 

Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Naturvårdsverket samt Näringsdepartementet. Svar 

erhölls från samtliga myndigheter förutom Livsmedelsverket som därför inte medverkar i 

intervjustudien. Då deras positioner redogörs för kan informanterna inte ses som anonyma, 

men namn har i denna tabell ersatts med en kodning där en informant benämns intervjuperson 

1, förkortat till IP1, utan att numreringen innebär någon egentlig ordningsföljd. 
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De intresseorganisationer som bedömdes relevanta för studiens syfte och som initialt 

kontaktades via email var; Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Svenska 

Naturskyddsföreningen (SNF), Konsumentföreningen (KF) och Livsmedelsföretagen (LI). Av 

dessa uteblev svar från KF, SNF och LI och intervju genomfördes enbart med en representant 

från LRF. Dessa mail skickades i första hand till generella kontaktadresser för 

organisationerna, som i vissa fall följts upp med personliga adresser och telefonsamtal. Vid 

mailkontakten med LRF blev förfrågningen vidarebefordrad till relevant informant som 

besvarade mailförfrågan och gick med på en intervju. Under studiens gång identifierades även 

Världsnaturfonden (WWF) som en lämplig informant som då också kontaktades via mail. Vid 

kontakt med SLU mailades intervjuförfrågningen till avdelningen Framtidens Lantbruk som 

besvarade förfrågningen med ett antal möjliga, för studien intressanta, respondenter. Utifrån 

dessa valdes en informant ut som lämplig för rapportens syfte som då kontaktades direkt via 

email. Även forskare inom forskningsprojektet Hållbara Matvägar kontaktades men svar 

uteblev varför dessa inte medverkar i studien. Vi kontaktade även en av forskarna på 

Stockholm Environment Institute (SEI) med anledning av en artikel i DN debatt1, men fick till 

svar från denne forskare och en ytterligare som meddelade att de inte hade någon relevant 

person för oss att intervjua. 

 

När kontakt etablerats har den första kontakten följts upp med ett andra email, bilaga 3. 

Mallen för de två mail som återfinns i bilagorna har ändrats något beroende på 

kontaktpersonen och eventuell mailkontakt mellan ”mail 1” och ”mail 2”, där exempelvis 

datum och plats för intervjun har avtalats. I samband med ”mail 2” har intervjuguiden bifogats 

(se bilaga 1). Även denna har modifierats beroende på den informant mailet har gått ut till. 

Intervjuerna inleddes med en presentation av oss, som i huvudsak har följt manuset i bilaga 1. 

Intervjuerna är upplagda att ta ca en timme och har spelats in (ljudupptagning enbart) och de 

resonemang som funnits relevanta finns summerade i denna rapport. Ljudspåren sparas till 

och med den 2015-12-31. Vidare har informanterna informerats om att de inte kommer vara 

anonyma och att de när som helst under intervju kan begära att få avbryta inspelningen. 

 

Den information vi fått från de informanter som har ställt upp har hanterats som expertis 

utifrån den synvinkel informanten har. Vi utgår från presenterade koncept i vår analys utan 

djupgående litteraturstudie i varje fråga, eftersom syftet med denna studie i första hand är att 

identifiera olika synvinklar hos informanterna och de myndigheter/organisationer de 

representerar. Intervjuerna har sammanfattats i en sammanhängande text där de olika 

uttalandena kodats utifrån sitt sammanhang och ställts mot varandra.  

Direkta citat och kursiveringar i intervjuanalysen är exakta formuleringar från intervjuerna. 

Vid färdigställd intervjuanalys har vardera informant erhållit ett utdrag av de uttalanden och 

resonemang som de fört och eventuella direkta citat från dem, som använts i intervjuanalysen, 

för individuella godkännanden. I dessa utskick har informanterna endast fått tillgång till de 

uttalanden som de själva har gjort. De korrigeringar som efterfrågats har genomförts i den 

mån som är möjlig utan att påverka textens läsbarhet där hänsyn främst har tagits till att 

säkerställa att de antaganden som använts i analysen är, av informanten, godkända för 

användning. Eventuella oklarheter har återkopplats till informanterna för att säkerställa att rätt 

information används i analystexten. 

                                                 
1 För att läsa artikeln, se http://www.dn.se/debatt/sverige-saknar-strategi-for-trygg-livsmedelsforsorjning/ 
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Tabell 1 Informanter 

 Informant Arbetsuppgifter 
 

Organisationens/myndighetens roll 

Näringsdepartementet IP1 och IP2, 
2015-04-02  

IP1 är sedan februari 2015 anställd 
som projektledare för 
livsmedelsstrategin. IP2 arbetar för 
analyssekretariatet som utför 
analyser åt den politiska ledningen. 

Leder arbetet med Livsmedelsstrategin. 
IP1 har tidigare varit utredningssekreterare i 
konkurrenskraftsutredningen. 

Naturvårdsverket IP3,  
2015-03-11 

IP3 arbetar på enheten för 
styrmedel, naturresurser och 
kretslopp och hennes roll är att 
hantera uppdrag inom hållbar 
konsumtion, ofta kopplad till 
livsmedelskedjan. 

Det finns ännu inga formulerade krav på 
Naturvårdsverket i framtagandet av en 
livsmedelsstrategi. IP3 deltar dock i olika 
hearings och seminarier kopplade till 
området.  

Myndigheten för 
samhällsskydd och 
beredskap (härefter 
MSB) 

IP 4,  
2015-03-16 
 

IP4 jobbar generellt med 
krisberedskap hos MSB, som 
analytiker, utredare och 
utvärderare. Hon jobbar med något 
som de kallar långsiktig strategisk 
analys, som fokuserar på bl.a. 
framtidsscenarier och att föra 
dialoger med t.ex. myndigheter och 
kommuner.  

IP4 kommer att vara ansvarig för 
livsmedelskartläggningen i ett påbörjat 
projekt, men detta arbete är helt fristående 
från livsmedelsstrategin. MSB berörs inte 
formellt av arbetet med livsmedelsstrategin i 
nuläget.  

Jordbruksverket IP5 och IP6, 
2015-03-30 

Över telefon, 
enbart en 
intervjuare. 

De arbetar som utredare där IP5 
arbetar med handel-och 
marknadsfrågor rörande 
jordbruksprodukter och 
livsmedelsindustri och IP6 hanterar 
blandade jordbruks-och fiskefrågor. 
 

Jordbruksverkets roll beskrivs vara att utföra 
utrednings- och analysarbete för 
Livsmedelsstrategin på uppdrag av 
Näringsdepartementet. Under våren 2015 
deltar avdelningschefen på 
marknadsavdelningen i den turné som 
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht genomför 
och är med och samordnar det arbetet. 
 

Världsnaturfonden 
WWF (härefter WWF) 

IP7,  
2015-03-27 

Enbart en 
intervjuare. 

IP7 handlägger matfrågor.  I 
dagsläget sitter hon med just de 
frågor som en livsmedelsstrategi 
kan komma att beröra.  
 

Organisationen arbetar aktivt med att lyfta 
frågan om livsmedelsstrategin i alla deras 
politiska sammanhang.   En representant för 
WWF medverkade under den paneldebatt som 
fördes under livsmedelsstrategins officiella 
kick-off som hölls på Nalen den femte mars 
2015. Organisationen har inte utfärdat ett 
inspel till strategin i en publicerad rapport, 
utan kommunicerar ställningstaganden direkt 
till berörda handläggare och beslutsfattare. 

Lantbrukarnas 
Riksförbund (härefter 
LRF) 

IP8,  
2015-03-12 

IP8 är enhetschef för enheten 
livsmedelsföretagande och 
branscher. Enheten har som 
uppdrag att bidra till att 
organisationens medlemmar ska få 
så bra förutsättningar som möjligt 
för att verka som livsmedelsföretag. 
Enheten hanterar frågor som 
försäljning, livsmedelsföretagande 
och marknadsfrågor bland annat. 
 

LRF har släppt ett inspel till 
livsmedelsstrategin i mars 2015.  LRF har 
även 2010 tagit fram en egen 
livsmedelsstrategi med mål att skapa tillväxt i 
svensk livsmedelsproduktion. LRF hade två 
experter som var delaktiga i 
konkurrenskraftsutredningen. 

Forskare vid Sveriges 
Lantbruksuniversitet 
(härefter SLU) 

IP9,  
2015-03-10 

IP9 disputerade i maj 2013 på SLU 
och hennes titel är forskare och 
doktor i landsbygdsutveckling. Den 
formella titeln på hennes nuvarande 
forskning är ”Det svenska 
lantbrukets omvandling 1990-
2040”. Projektet är finansierat av 
Framtidens Lantbruk. 
IP9 kommer att delta i ett projekt 
fr.o.m. augusti 2015 med beviljat 
anslag från MSB, som heter ”Kan vi 
producera mat i händelse av kris? 
Sårbarheter och resiliens på 
gårdsnivå i svenskt lantbruk”. 

Framtidens Lantbruk tillhör SLU och har gjort 
ett inspel till livsmedelsstrategin med deras 
syn på vilka frågor den bör hantera. 

Forskare vid 
Industriell ekologi, 
Kungliga Tekniska 
Högskolan (härefter 
KTH) 

IP10,  
2015-03-06 

Pilotintervju  

Under våren 2015 undervisar IP10 
bl.a. i hållbar utveckling och 
handleder kandidatexamensarbeten 
relaterade till självförsörjningsgrad 
och ekologisk produktion 
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2.2 Litteraturstudie 

För att kunna svara på forskningsfrågorna är det relevant att studera befintliga svenska 

utredningar som kopplar till en livsmedelsstrategi. De utredningar som har behandlats är 

främst offentliga utredningar som ger en historisk bakgrund till ämnet samt den, år 2015, 

publicerade konkurrenskraftsutredningen som kommer att användas som underlag för det 

kommande strategiarbetet.  Även grå litteratur i form av olika intressenters utgivna 

rapporter/dokument/inspel till vad en livsmedelsstrategi bör hantera och innehålla är en del av 

denna utredning. Studerad litteratur ställs sedan mot vetenskaplig teori. För att passa 

frågeställningen har litteraturstudien delats in i identifierade relevanta kategorier efter egen 

kodning.  

För att ge en inblick i möjligt innehåll i den svenska strategin har Finlands och Storbritanniens 

existerande livsmedelsstrategier studerats i litteraturstudien. Att dessa länders strategier 

valdes för studien beror främst på att de finns tillgängliga på svenska och engelska och därför 

kunde studeras utan språkbarriärer. Därutöver valdes Finland då det är ett land med liknande 

förhållanden som Sverige. Storbritannien valdes då det är ett inflytelserikt land inom EU med 

en stor jordbruksproduktion. För att utreda fördelar och nackdelar med dessa länders strategier 

har även vetenskaplig kritik riktad mot strategierna studerats. Denna kritik är ett praktiskt 

underlag för att utveckla resonemang kring vad en svensk strategi kan innehålla. 

2.3 Avgränsningar 

De globala livsmedelssystemen består av komplexa samband och många olika näringsgrenar. 

Då denna rapport inte syftar till att kartlägga Sveriges hela livsmedelssystem har vissa 

avgränsningar gjorts i studien av en livsmedelsstrategi och dess hållbarhetsaspekter. Detta 

arbete har av dess tidsbegränsning avgränsats till i huvudsak jordbruksrelaterad 

livsmedelsproduktion, till stor del på grund av mer lättillgänglig statistik, vetenskapliga 

studier och tidigare politiska utredningar. Fiskenäringen, som innehåller många politiska 

regleringar och ekosystem som är separerade från de som kan analyseras på land, har därför 

inte behandlats i studien. Inte heller trädgårdsnäring eller livsmedelsförädling har studerats 

närmre. De bakomliggande naturvetenskapliga processerna i matproduktion och efterföljande 

led i form av transporter, distribution och försäljning har inte granskats. Arbetet som beskrivs 

i denna rapport har främst gått ut på att se till generella resonemang som innefattar 

jordbrukspolitikens större frågeställningar. En hållbarhetsanalys av denna karaktär kan tänkas 

innefatta uträkningar av vilka delsystem och processer som har störst inverkan på de olika 

hållbarhetsaspekterna, men utrymme för en sådan detaljerad studie har saknats.  
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3. Teori 

3.1 Hållbar utveckling 

”Humanity has the ability to make development sustainable to ensure that it meets the needs 

of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. 

“ (World Commission on Environment and Development, 1987)  

Begreppet ”Hållbar Utveckling” har debatterats och utvecklats, men kärnan från citatet från 

rapporten ovan, ofta kallad Brundtlandrapporten, kvarstår som definition. Det är vanligt 

förekommande att dela upp hållbar utveckling i tre huvudkategorier; social-, ekonomisk- och 

ekologisk hållbarhet (Gröndahl & Svanström, 2010, pp. 35-36). Vad dessa tre innebär och hur 

deras inbördes ordning ska hanteras varierar, den kanske vanligaste representationen är att de 

tre har en lika stor inverkan på en hållbar utveckling vilket ofta illustreras i ett venndiagram 

(figur 1). Ett annat synsätt är att den ekologiska hållbarheten är en bas som de andra två 

dimensionerna måste byggas på, där även social hållbarhet i sin tur är en förutsättning för de 

ekonomiska aspekterna, vilket illustreras i figur 2. Detta är ett förhållningssätt som bör 

anammas i större utsträckning, då vår välfärd är baserad på ekosystemtjänster (SOU 2013:68, 

2013, p. 43).  

Det finns andra sätt att modellera och dela in begreppet hållbar utveckling, där ett exempel är 

femkaptialsmodellen; humankapital, miljökapital, socialt kapital, finansiellt kapital och 

tillverkat kapital. Vilken indelning begreppet tillskrivs utgår oftast från vilket sammanhang 

begreppet används i och indelningen bör inte leda till en tydlig avgränsning, eftersom ett 

helhetsperspektiv är vad som till syvende och sist behövs. (Gröndahl & Svanström, 2010, p. 

36). Utan att redogöra för fler sätt att dela in begreppet i underkategorier utgår denna rapport 

främst ifrån de tre tidigare nämnda grundkategorierna sociala, ekonomiska och ekologiska 

frågor, där indelningen inte konsekvent är enhetlig och skarp eftersom resonemangen går in i 

varandra. I denna rapport tillämpas i möjligaste mån synsättet på hållbar utveckling där de tre 

underkategorierna har en inbördes relation enligt figur 2. 

 

 

Ekonomiska frågor

Ekologiska 
frågor

Sociala frågor

Figur 1 visar ett venndiagram över hållbar utveckling 

indelad i tre underkategorier, som alla tre har lika 

stor effekt för begreppet hållbar utveckling (som i 

denna illustration uppstår där de tre ringarna 

överlappar varandra). 

Hållbar 

utveckling 

Figur 2 visar en hierarkisk indelning av tre 

underkategorier till hållbar utveckling, som är 

beroende av varandra som bas. Bilden är tolkad från 

SOU 2013:68 (2013) 
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3.1.1 Ekologisk hållbarhet 

Artikeln ”Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity” 

(Rockström, et al., 2009) kategoriserar in jordens totala systemflöden i nio stycken 

underkategorier. Forskargruppens arbete går ut på att utforska och kvantifiera hur människan 

påverkar jordens ekologiska system och hur mycket påverkan planeten klarar av utan en 

systemkollaps. De nio identifierade underkategorierna tar hänsyn till all mänsklig påverkan på 

naturliga material-och energiflöden, vilket är komplext och leder till att vissa av dessa ännu 

inte är kvantifierade. Arbetet som forskargruppen bedriver är pågående och kan ses som ett 

sätt att definiera ekologisk eller miljömässig hållbarhet. De nio kategorierna är: 

 Klimatförändringar 

 Förändringar i biosfären (minskad biodiversitet och utrotning av arter) 

 Stratosfärisk ozonförtunning 

 Havsförsurning 

 Biokemiska flöden (kväve-och fosforcykler) 

 Förändrad landanvändning (exempelvis skogsskövling) 

 Färskvattenanvändning 

 Andel atmosfärisk aerosol 

 Införande av nya enheter (såsom radioaktiva ämnen, organisk förorening, 

nanomaterial och mikroplaster) 

Fyra av dessa gränsvärden har nu bevisats vara överskridna; klimatförändringar, minskad 

biodiversitet, landanvändning och biokemiska flöden (Steffen, et al., 2015). I Sverige hanteras 

den ekologiska hållbarheten på politisk nivå i form av sexton miljökvalitetsmål samt 

generationsmålet med dess sju strecksatser.2 I analysen av ekologisk hållbarhet i denna 

rapport hänvisas främst till de planetära gränserna. Dessa gränsvärden handlar om att 

kvantifiera de nivåer som går att tolerera för respektive underkategori, samt att kvantifiera 

värden för de olika systemen i dagsläget. I denna rapport används dock ingen kvantitativ data 

i analysen, utan syftar enbart till att peka ut ekologiska hållbarhetsaspekter av olika 

resonemang genom att visa på kopplingen till de planetära gränsvärdena. . 

3.1.2 Social hållbarhet  

Vad social hållbarhet innebär och om detta går att mäta har inte en lika tydlig vetenskaplig 

konsensus som den ekologiska hållbarheten. I denna indelning av hållbar utveckling innefattar 

begreppet samhällets sociokulturella och politiska aspekter (Gröndahl & Svanström, 2010, p. 

36). Även individers välmående bör innefattas av denna kategori. I Brundtlandrapporten 

(1987) förs resonemanget kring sociala förhållanden främst utifrån hur alla människor ska 

kunna tillfredsställa grundläggande behov i form av hälsa och boende, även människor i 

utvecklingsländer och människor som lever i fattiga förhållanden. Ett sätt att definiera 

individuell och nationell livskvalitet är Maslows behovshierarki (Hagerty, 1999, p. 249). I 

denna hierarki är fysiologiska behov det mest grundläggande, därefter kommer behov av 

trygghet, följt av tillhörighet och kärlek. Det två översta nivåerna i behovshierarkin är 

självkänsla och uppskattning, slutligen följt av självförverkligande (Hagerty, 1999, p. 250). 

Ett annat sätt att relatera till politiska och etiska dimensioner av social hållbarhet är det som 

                                                 
2 För den läsare som inte är helt bekant med exakta formuleringar i dessa mål finns de uppstolpade på 

Naturvårdsverkets hemsida, följ gärna denna länk för vidare läsning: 

http://www.naturvardsverket.se/miljoarbete-i-samhallet/sveriges-miljomal/ 
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kallas socialt kapital, vilket även det är ett begrepp utan en helt enhetlig definition (Eriksson, 

2003, p. 2). Eriksson (2003) delar upp begreppets definition mellan de olika discipliner som 

använder begreppet och belyser skillnaderna, klart står dock att det är ett begrepp som 

används för att visa hur sociala nätverk, -normer och -förväntningar påverkar individer och 

samhället. Det kan alltså röra sig om förtroende och relation till grannar såväl som politiker 

och hur interaktion och agerande påverkar samhällsutvecklingen, såväl som status, självbild 

och kontroll över sin tillvaro. Att tillit till medmänniskor påverkar ett samhälles politiska och 

ekonomiska utveckling diskuteras i ”Demokrati, socialt kapital och förtroende” (Rothstein & 

Kumlin, 2001), där författarna analyserar förtroende för politiken i en demokrati. I 

hållbarhetsanalysen i denna rapport relateras resonemang kring förtroende för politiska 

processer till socialt kapital, medan internationell social jämställdhet främst relateras till 

resonemang i Brundtlandrapporten (1987) som i sin tur kan sägas relatera till Maslows 

behovshierarki. För att koppla till synsättet i figur 2 finns även en aspekt av att sociala 

mönster påverkar ekologisk hållbarhet. Denna uppfattning är återkommande i studien men har 

inte analyserats djupare än att konstatera dess existens. 

3.1.3 Ekonomisk hållbarhet 

Vad ekonomisk hållbarhet innebär har inte heller en tydlig definition och kan tolkas som en 

fortsatt, ihållande ekonomisk tillväxt kontra ett ekonomiskt system som gynnar ekologisk 

hållbarhet. Dessa två behöver inte vara en motsättning, då neoklassiska ekonomiska teorier 

bygger på att tillfredsställa preferenser (DeSerpa, 1971, p. 826) och alltså bör kunna användas 

för att tillfredsställa en preferens för en hållbar utveckling. Miljöekonomi är ett begrepp som 

används för att beskriva hur ekonomiska teorier kan appliceras för en hållbar utveckling, där 

ekologiska resurser så som ekosystemtjänster värderas istället för att externaliseras, t ex 

genom kostnads-nyttoanalys. I ett samhälle där miljöhänsyn efterfrågas kan detta alltså leda 

till att varor och tjänster som tar hänsyn till miljöfrågor kan vara mer konkurrenskraftiga och 

leda till en tillväxt som inte utarmar ändliga resurser eller rubbar naturliga energi-och 

materialbalanser. Detta kräver dock att information och tekniskt kunnande finns tillgängliga 

för samtliga marknadsaktörer, vilket ofta leder till svåra situationer där kunskapsluckor i 

miljöpåverkan finns, för såväl politiska beslutsfattare som enskilda konsumenter. Det finns 

inget tydligt svar på hur miljöekonomi kan ge en ekologiskt hållbar ekonomisk tillväxt, men 

miljöpolitiska beslut spelar en grundläggande roll för hur resursanvändningen kan ge en 

tillväxt även för kommande generationer.  (Brännlund & Kriström, 2012, pp. 326-333) 

Det finns många olika typer av ekonomiska styrmedel att tillämpa i politiska beslut. Ett 

exempel på något som kan ses som ett ekonomiskt styrmedel, som denna rapport delvis 

hanterar, är varuinköp inom den offentliga sektorn som benämns offentlig upphandling 

(LOU). Vid dessa inköp existerar idag en fastställd inköpsprocess som regleras i svensk 

lagstiftning. I en upphandling annonserar den offentliga verksamheten ut vad som ska inköpas 

och vilka krav som ställs på den eftersökta varan och berörda företag kan därefter besvara 

annonseringen genom att lämna ett anbud som utvärderas utifrån pris och kravuppfyllelse. 

Offentlig upphandling kan ses som Sveriges största uppdragsgivare och har således en viktig 

roll för livsmedelssektorn i Sverige och globalt. (Lukkarinen & Jönsson, 2014). Inom ramen 

för offentlig upphandling finns möjligheten för offentliga verksamheter att använda grön 

upphandling som handlar om att uppmuntra marknaden till en hållbar utveckling genom att 

ställa krav på varans hållbarhetsaspekter vid upphandlingen. För hållbarhetskrav inom grön 

upphandling ger konkurrensverket ut krav och information som kan användas vid 

upphandlingarna. (Europeiska kommissionen, 2005) 
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Ett miljöledningssystem är en metod för att systematiskt förbättra miljöpåverkan för en 

verksamhet som bedrivs av ett företag eller en organisation. Miljöledningssystem och 

miljöarbete kan se ut på olika sätt, men bör innehålla ett stadium av målsättning, 

genomförande, utvärdering eller granskning och en uppföljning eller omformulering av 

målen. Det finns flera olika certifieringssystem för företag och organisationer som genomför 

ett systematiskt miljöarbete. (Ammenberg, 2012, pp. 314-315) 

 

  
Figur 3 visar ett exempel på miljöledningssystem för ett företag eller en organisation. Varje varv i cirkeln 

symboliserar förbättring. Bilden är tolkad från källan. (Ammenberg, 2012, p. 315) 

För att en livsmedelsstrategi ska vara ekonomiskt hållbar kommer denna analys delvis utgå 

från koncept som kan kallas miljöekonomi, där olika ekonomiska styrmedel kan 

implementeras för att verka för att internalisera externa effekter som marknaden annars inte 

tar hänsyn till. Resonemang rörande ekonomisk utveckling tas alltså upp ur aspekten att de 

bör visa hänsyn till ekologiska effekter för att kunna ses som hållbara, i enighet med figur 2.  
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4. Resultat 

4.1 Arbetet med framtagandet av strategin  

Följande stycke är baserat på personlig kommunikation med Näringsdepartementet som enda 

källa. (Intervjutillfälle 2015-04-02) 

4.1.1 Processen 

Under våren 2015 pågår ett intensivt externt arbete där landsbygdsminister Sven-Erik Bucht 

besöker sex olika platser i landet för att samla in synpunkter kring vad livsmedelsstrategin bör 

innehålla. Som processledare för det externa arbetet har f.d. jordbruksminister Annika 

Åhnberg anlitats. Näringsdepartementet ser det nuvarande arbetet som en lyssnande fas som 

sedan övergår till att arbeta med att väga samman de åsikter som kommit in och ställa externa 

synpunkter i förhållande till den politiska ledningens grundpolitik. Förutom de externa 

mötena i den lyssnande fasen kommer möten ske på nationell nivå med riksdagen.  

Arbetet med livsmedelsstrategin börjar på en ganska hög kunskapsnivå då det finns tidigare 

arbeten och utredningar att utgå ifrån, exempelvis Matlandet och 

konkurrenskraftsutredningen, där kontaktnät och kunskaperna som erhölls finns kvar. En stor 

del av det interna arbetet innefattar därför att samla in den befintliga kunskapen från 

genomförda projekt och utredningar från olika myndigheter.  

4.1.2 Livsmedelsstrategins syfte, mål och innehåll 

För landsbygdsministern är det viktigt att strategin får en långsiktighet och politisk förankring 

som tidigare arbete rörande livsmedel saknat. Ett beslut kring en livsmedelsstrategi ska stå 

fast över flera mandatperioder för att skapa förutsättningar för tillväxt och förtroende för att 

ramverket ligger kvar. I regeringens budgetproposition finns målsättningar utstakade för 

livsmedelsstrategin att bidra till, dessa kan sammanfattas till tre fokusområden: 

 Ökad produktion av livsmedel i Sverige  

 Sysselsättning och ökad tillväxt, där livsmedelsstrategin ska bidra till målet om EU:s 

lägsta arbetslöshet 2020  

 Miljöinriktad och ekologisk produktion, där livsmedelsstrategin ska stärka den 

miljöinriktade och ekologiska livsmedelskonsumtionen 

Utifrån dessa har Näringsdepartementet vid intervjutillfället identifierat ett antal uppenbara 

huvudspår som innefattar export och den egna marknaden, konkurrenskraft och effektivitet 

samt konsumenternas möjligheter att göra medvetna val. Dessa resonemang presenteras mer 

djupgående i inledningen till intervjuanalysen i denna rapport. 
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4.2 Litteraturstudie 

4.2.1 Bakgrund 

4.2.1.1 Historisk utveckling 

 
Figur 4 visar en tidslinje för svensk jordbrukspolitik 

År 1942 gavs dåvarande jordbruksdepartementet direktiv att tillsätta en utredning rörande 

prissättning av jordbruksprodukter i Sverige. De presenterade sitt betänkande i två delar år 

1946. Utredningen hade två delmål, att utvärdera prissättningsmetoden för jordbruksprodukter 

under krigsåren och avvägningen av prisstöd samt att utreda principerna för 

jordbrukspolitiken vid en återgång till fredsförhållanden (SOU 1946:42, 1946). I anslutning 

till utredningen togs det 1947 ett riksdagsbeslut rörande jordbrukspolitiken som i efterhand 

har kallats ”jordbrukspolitikens Magna Charta” för att spegla dess betydelse för den svenska 

jordbrukspolitiken. I beslutet presenterades tre mål för jordbrukspolitiken bestående av 

inkomstmålet, effektivitetsmålet och produktionsmålet. Avsikten med inkomstmålet var att 

säkerställa jordbrukarnas ekonomiska ersättning genom diverse prisreglerande åtgärder och 

effektivitetsmålet skulle skapa större livskraftiga jordbruksenheter genom exempelvis 

rationaliseringar och sammanslagningar. Produktionsmålet hanterade frågor rörande svensk 

livsmedelsförsörjning vid händelse av handelsavspärrningar och krig (Flygare & Isacson, 

1999). I utredningen ställdes ett flertal beredskapssynpunkter upp rörande Sveriges 

jordbruksproduktion vid krissituationer såsom krig och avspärrningar (SOU 1946:42, 1946). 

Under de efterföljande åren skedde en snabb teknik- och välståndsutveckling i Sverige och år 

1959 beslutade riksdagen att jordbrukspolitikens riktlinjer behövde utvärderas. År 1966 

publicerade därför jordbruksdepartementet rapporten ”Den framtida jordbrukspolitiken”. 

Utredningen hade som uppdrag att utreda jordbruksproduktionens lämpliga storlek, kraven på 

rationalitet inom jordbruket, jordbrukarnas inkomstnivåer samt utformningen av 

prissättningssystemet (SOU 1966:30, 1966). Utredningen lade fokus på att jordbrukspolitiken 

skulle bidra till en samhällsekonomisk tillväxt där politiken skulle arbeta för en påskyndad 

effektivisering och strukturrationalisering. Småföretag i mindre lönsamma jordbruksområden 

skulle läggas ner eller förflyttas (Flygare & Isacson, 1999). I utredningen redogjordes för 

storleken på de dåvarande existerande beredskapslagren i Sverige i volymer och i 

procentandelar av den dåvarande totalkonsumtionen. Vidare diskuterades beroendet av 

importerat fodermedel, handelsgödsel och drivmedel inom jordbruket och hur dessa 
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försvårade möjligheterna att förespå eventuella påverkningar på produktionen till följd av 

avspärrningar (SOU 1966:30, 1966).  

1977 publicerades en ny jordbrukspolitisk utredning. Denna gång med uppdraget att utreda 

jordbruksproduktionens lämpliga omfattning, prispolitikens och jordbruksprisregleringens 

utformning samt möjligheterna till att införa investeringsstöd. Därtill tillades att utredningen 

skulle se över rationaliseringspolitiken. I utredningen ifrågasattes begreppet 

självförsörjningsgrads relevans för bestämning av produktionsstorlekar och andra 

beredskapssynpunkter. Importen av insatsmedel inom jordbruket hade vid denna tid ökat 

avsevärt och andra förskjutningar i produktionsinriktningar hade inträffat vilket medförde att 

utredningsförfattarna ansåg begreppet vara otjänligt ur beredskapssynpunkt. (SOU 1977:17 , 

1977) 

1992 infördes den så kallade jordbruksreformen på EG-nivå. Reformbeslutet gav de 

traditionella jordbrukspolitiska instrumenten en mindre inverkan i jordbruksrelaterade frågor. 

För att tackla dåvarande problem med odlingsintensitet och överskottsproduktion övergick 

den svenska stödpolitiken från ett tidigare prisstöd till att istället erbjuda direktstöd till 

bönderna och ett arealkrav som krävde att större jordbruk lade 15 % av jordbruksarealen i 

träda infördes. Utöver detta innebar beslutet en sänkning av spannmålsprodukternas stödpriser 

som skulle kompenseras av ett arealbidrag beroende av jordbrukets avkastning. 

(Jordbruksverket, 1992) 

Den första januari 1995 blev Sverige medlem i EU och inträdet har, som beskrivs i 

efterföljande avsnitt, haft stor inverkan på jordbrukspolitiken och jordbruksproduktionen i 

Sverige. Som resultat har handeln med jordbruksvaror ökat kraftig samtidigt som varorna 

blivit billigare och den svenska konsumtionen övergått till att vara mer importbaserad än 

tidigare. Till följd av en komplex jordbruksstödspolitik på EU-nivå har dessutom 

administrativa kostnader inom jordbruket ökat i Sverige. Samtidigt har EU:s beredskapskrav 

rörande djur- och växtfrågor bidragit till att stärka den svenska livsmedelsproduktionens 

beredskap i dessa frågor (Johansson, 2014).  

4.2.1.2 EU:s jordbrukspolitik och den inre marknaden 
I och med medlemskapet i Europeiska Unionen följer Sverige den gemensamma europeiska 

jordbrukspolitiken och är en del av EU:s inre marknad. Dessutom innebär medlemskapet att 

Sverige är medlem i World Trade Organisation (härefter WTO) som reglerar internationell 

handel. Detta medför att det för livsmedelsproduktion och handel idag finns internationella 

lagar och regler som påverkar Sveriges livsmedelssystem på flera nivåer och det finns 

anledning att övergripande förklara vad den gemensamma jordbrukspolitiken och den inre 

marknaden har för funktioner. 

EU:s gemensamma inre marknad har som uppgift att främja handel inom EU, där målet är en 

fri rörlighet av varor. På grund av detta har tulltariffer mellan medlemsländerna avskaffats 

och import-och exportrestriktioner är förbjudna. Dock finns det undantag för varor som 

innebär ett hot mot människors hälsa eller mot miljön, där har medlemsländer möjlighet att 

begränsa den fria rörligheten av sådana varor (Europeiska Unionen, 2014). Utöver den 

gemensamma marknaden finns inom EU en gemensam jordbrukspolitik som går under 

namnet The Common Agricultural Policy (härefter CAP). CAP lanserades 1962 som ett 

samarbete mellan Europeiska bönder för att förbättra produktiviteten i jordbruket, säkerställa 

livsmedelstillgången och jordbrukarnas inkomster. CAP har tre huvudsakliga inriktningar som 

är marknadsstöd, inkomststöd och landsbygdsutveckling. Sedan lanseringen har CAP 

utvecklats och syftar nu även till att  



 

15 

 

 behandla livsmedelssäkerhet3 [eng. ”food security”], i form av att säkerställa en 

produktion som möter en dubblerad konsumtion år 2050, 

 behandla klimatförändringar och hållbar resursanvändning samt att 

 se efter tillgång till landsbygden och hålla liv i landsbygdens ekonomi. 

(European Commission, 2014, pp. 3-13)  

 

CAP har däremot inte enbart medfört fördelar för jordbrukssektorn. Rapporten 

”Jordbrukspolitiken och miljön igår – idag – imorgon” kommer ur projektet ”CAP:s 

miljöeffekter” som löpande följer upp och utvärderar miljöeffekter av den gemensamma 

jordbrukspolitiken. Författarna till rapporten konstaterar att systemet i CAP blivit så 

komplicerat att det är svårt att direkt se vilka effekter en förändring i regler eller stöd faktiskt 

har i praktiken. De påpekar vidare att definitionerna av vad som räknas in i CAP varierar och 

att reglerna och deras effekter för jordbrukspolitiken är komplicerade. Författarna tar upp 

exempel på vad som gör policyn komplicerad som bland annat produktionsbegränsningar i 

form av mjölkkvoter eller kopplingar mellan stöd och regelverk. (Norell, et al., 2003, pp. 11-

13). 

4.2.1.3 Livsmedelssituationen i världen -en kommande kris? 
Livsmedelsproduktion är till stor del beroende av vatten. Med en ökad befolkning och dagens 

tendenser i global kosthållning, spelar vattenresurser en betydande roll för global 

livsmedelsförsörjning i framtiden. Om köttkonsumtionen antas vara 20 % av kosten kommer 

1/3 av jordens befolkning delvis behöva försörja de övriga 2/3 med livsmedel kring år 2050, 

till stor del på grund av vattenbrist i vissa områden. Några fattiga länder skulle i detta scenario 

fortfarande ha problem med att försörja sin befolkning med livsmedel på grund av sämre 

inköpskraft. För att möta behoven av land-och vattenanvändning för livsmedelsproduktion på 

ett miljömässigt hållbart sätt behöver matvanor ses över, en modernisering och utveckling i 

produktion och infrastruktur samt effektivisering i vattenanvändning ske. (Falkenmark & 

Lannerstad, 2014) 

4.2.2 Beredskap och självförsörjningsgradens roll 

I 1946 års jordbrukspolitiska utredning studerades två tänkbara försörjningsalternativ vid en 

eventuell avspärrning; minimialternativet och medelalternativet. Det förstnämnda skulle avse 

en minimistandard gällande närings- och kaloriintag och det sistnämnda avsåg en försörjning 

som stod i relation till livsmedelskonsumtionen under normala förhållanden vid tiden för 

utredningen. Utredningen fastställde att jordbruksproduktionen inte skulle få understiga den 

produktion som var nödvändig för att upprätthålla en konsumtion utifrån minimialternativet, 

och utredde därutöver möjligheterna till lagring av jordbruksmedel och distribution. För att 

beräkna de erforderliga kvantiteter av livsmedel som skulle behöva produceras presenterade 

utredningen två metoder. Den ena utgick från att fastställa en tillfredsställande kost utifrån 

”näringsfysiologiska synpunkter” och utifrån detta räkna ut vilka kvantiteter av diverse 

livsmedelsprodukter som behövdes för att upprätthålla en sådan konsumtion. Den andra 

metoden utgick istället från att studera dåtidens faktiska totalkonsumtion och kostvanor och 

möjliga framtida förskjutningar inom dessa. Den senare ansågs enligt utredarna innehålla 

                                                 
3 Det svenska ordet ”livsmedelssäkerhet” relaterar i de flesta sammanhang till hälsoaspekter av de livsmedel som 

konsumeras, som t.ex. förekomst av ämnen som kan vara farliga för människan. I engelskt språkbruk och i detta 

sammanhang avser ”food security” en säkrad tillgång på livsmedel som inte riskerar att befolkningen svälter.  
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större osäkerheter och för att erhålla ett så tillförlitligt underlag som möjligt verkställdes 

utredningar utifrån båda metoderna (SOU 1946:42, 1946).  

I jordbruksutredningen från 1967 beskrivs övergripande ett lands självförsörjningsgrad som 

”den totala produktionen av livsmedel i landet, uttryckt i procent av den totala konsumtionen, 

båda angivna i kalorier.” Därutöver presenterades olika beräkningssätt för en nationell 

självförsörjningsgrad och med en avskiljning mellan brutto- och nettosjälvförsörjningsgrad. 

Bruttosjälvförsörjningsgraden, som är det beräkningssätt som användes i 1946 års 

jordbruksutredning, avsåg den faktiska självförsörjningsgraden vid en viss import. 

Nettosjälvförsörjningsgraden avsåg på motsvarande sätt den självförsörjningsgrad som råder 

om ingen import av fodervaror sker. I utredningen från 1967 konstaterades att det vid 

uträkningarna var viktigt att hänsyn även togs till konsumtionsfördelningen mellan animaliska 

och vegetabiliska produkter (SOU 1966:30, 1966).  

I den efterföljande jordbrukspolitiska utredningen från 1977 ifrågasattes begreppet 

självförsörjningsgrad som tidigare nämnts och istället presenterades begreppet 

försörjningsförmåga, som skulle beskriva livsmedelsberedskapen vid eventuella 

avspärrningar. Detta begrepp uttrycker den beräknade tillgången till livsmedel i procent av det 

beräknade behovet. Den beräknade tillgången avser möjlig tillgång av kriskost till följd av 

omställd produktion och det beräknade behovet avser det förutsedda behovet av kriskost för 

hela Sveriges befolkning (SOU 1977:17 , 1977). 

Ett alternativt begrepp till självförsörjningsgrad är överskottskapacitet som beskrivs i boken 

”Framtiden – om femtio år” av Janken Myrdal (2008). Begreppet definieras där som 

skillnaden mellan den existerande produktkapaciteten och den erforderliga produktion som 

krävs för att tillfredsställa ett samhälles fasta behov. Samhällssystems tekniska utveckling kan 

beskrivas som en S-formad kurva där uppstartsfasen följs av en snabb expansionsfas, som 

sedan avstannar när systemet nått en mättnadsfas. Parallellt med detta ökar också systemets 

fasta behov, en utveckling som på liknande sätt kan uttryckas som en S-kurva. 

Överskottskapaciteten representeras då av det avgränsade området mellan 

produktionskapacitetskurvan och behovskurvan vilket illustreras i fig. 5. Successivt kommer 

produktionskapaciteten med tiden att avstanna samtidigt som de fasta behoven ökar. Denna 

utveckling medför att även överskottskapaciteten i ett samhällssystem med tiden minskar. 

Detta innebär vidare att beroende på var i utvecklingen ett system är så kommer externa 

påfrestningar att påverka systemet i olika stor utsträckning. Ett välutvecklat system med låg 

överskottskapacitet kan komma att drabbas av en rad komplikationer och dysfunktionella 

reaktioner vid eventuella rubbningar i systemet medan ett system i expansionsfasen har en 

större överskottskapacitet att balansera systemet med. (Myrdal, 2008) 

Figur 5. Överskottskapaciteten(ÖK) som 

skillnaden mellan produktionskapacitet 

och fast behov i ett system (Myrdal, 2008, 

p. 67). 
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4.2.3  Intressenters inspel till en svensk livsmedelsstrategi 

Den 21 februari 2013 beslutade regeringen att tillsätta en utredning för att studera 

konkurrenskraften för den svenska jordbruks- och trädgårdsproduktionen. Denna SOU 

kommer att användas som underlag i arbetet med livsmedelsstrategin (Näringsdepartementet, 

2015). Utredningen delades upp i två delar där slutbetänkandet, ” Attraktiv, innovativ och 

hållbar – Strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring”(SOU 2015:15), 

publicerades i början av mars 2015 föregången av ett delbetänkande som presenterades under 

hösten 2014 under namnet “Tillväxt och värdeskapande- Konkurrenskraft i svenskt jordbruk 

och trädgårdsnäring” (SOU 2014:38, 2014). I slutbetänkandet tas upp 

åtgärdsrekommendationer baserade på underlaget från delbetänkandet, som främst presenterar 

statistisk utveckling i näringsgrenarna. Två tydliga trender som identifierats är en 

strukturomvandling och en ökad import. Denna SOU kallas ibland även 

”konkurrenskraftsutredningen”. Även andra intressenter har tagit fram strategi- och 

åtgärdsförslag inför kommande livsmedelsstrategi. LRF släppte under våren 2015 sitt förslag 

”En livsmedelsstrategi för Sverige – Ett förslag till innehåll från Lantbrukarnas Riksförbund” 

(Lantbrukarnas Riksförbund, 2015) och Framtidens Jordbruk inom SLU publicerade hösten 

2014 ”Inspel till en svensk livsmedelsstrategi” (Rydhmer, 2014). Sveriges Konsumenter 

beslutade i september 2014 om en egen livsmedelsstrategi som går under namnet ”Bra Mat åt 

Alla – Det ska vara lätt att välja rätt” (Sveriges Konsumenter, 2014). I följande avsnitt 

återges huvuddragen i Konkurrenskraftsutredningens betänkanden parallellt med de 

åtgärdsförslag som presenterats i LRF:s, SLU:s, och SK:s publikationer belyst ur dessas 

relevans för en kommande livsmedelsstrategi. 

Slutbetänkandet för SOU2015:15 presenterades den 5 mars 2015, med förslag till åtgärder och 

till en strategi för att nå målet om en konkurrens- och livskraftig svensk produktion. Bland 

annat förespråkar utredarna att regeringen lägger fram en målvision med tillhörande strategi 

för tillväxt och värdeskapande inom jordbruks- och trädgårdsnäringen, där ett nationellt råd 

enligt slutbetänkandet bör inrättas för att bidra till att strategin genomförs.  

Fyra bedömningar som utredarna har gjort anser de vara särskilt viktiga att betona. Dessa är: 
 ”En positiv utveckling som leder till en stärkt konkurrenskraft bör ha sin utgångspunkt i ett tydligt 

politiskt mål. Detta mål är en viktig grund för attityderna inom sektorn såväl som i det omgivande 

samhället.” 

 ”Statens roll är främst att skapa goda förutsättningar genom bl.a. villkor och regler i paritet med 

konkurrentländerna och genom kunskaps- och innovationssystemet.” 

 ”Ett stort ansvar ligger på näringen att marknadsanpassa, utveckla och formulera egna strategier. 

Utvecklingen av produktiviteten bedöms vara avgörande i sammanhanget.” 

 ”Det finns anledning att analysera om den svenska ståndpunkten rörande EU:s gemensamma 

jordbrukspolitik behöver anpassas så att den i större utsträckning gagnar svenska näringspolitiska 

intressen.” 

Även LRF lyfter i sin målvision till 2030 att svensk mat i framtiden ska kunna skapa en 

hållbar tillväxt i Sverige. Detta ska enligt dem ske genom framgångsrikt företagande och ett 

starkt förtroende mellan aktörer i en innovativ och konkurrenskraftig livsmedelskedja, 

uppbackat av en politisk vilja. Målvisionen stöds av ett flertal målformuleringar inom ramen 

för hållbar tillväxt som delas upp i ämnesområdena ekonomi, ekologi och socialt med 

respektive underrubriker. I strategiförslaget anses att konkurrenskraftsutredningen är ett bra 

exempel på hur flera aktörer tillsammans kan arbeta för ett gemensamt syfte och många av 
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slutbetänkandets åtgärdsförslag bör därför enligt LRF:s förslag finnas med i en handlingsplan. 

Sveriges konsumenter (härefter SK) formulerar på motsvarande sätt sin målvision kring att 

”alla konsumenter ska ha tillgång till bra mat. Det innebär mat som är säker, prisvärd och 

hållbart producerad”.  Denna vision har den mest tydliga definitionen av 

hållbarhetsbegreppet och beskriver det som produktion som tar hänsyn till klimat-, miljö-, 

hälso-, sociala-, ekonomiska-, och djuretiska perspektiv och som håller sig inom de planetära 

gränserna. I SOU2015:15 samt i LRF:s strategiförslag delas hållbarhetsbegreppet in i 

ekonomiska-, sociala- och miljömässigt hållbara målsättningar, utan att vidare gå in på vad 

hållbarhetsbegreppet i sig innebär. 

Konkurrenskraftsutredningens kärnfråga är ökad produktion och i slutbetänkandet presenteras 

ett flertal åtgärdsförslag som utgår från fyra fokusområden med tillhörande delmål. De fyra 

fokusområdena är; Regler och villkor, Företagande, Marknadsförutsättningar samt Kunskap 

och innovation. Inom åtgärdsförslagen för regler och villkor tas i slutbetänkandet de 

förändrade förutsättningar för den svenska produktionen upp, som uppstod i samband med 

EU-inträdet 1995. Inträdet gav enligt SOU2015:15 upphov till både en förändrad 

konkurrenssituation och medlemsländernas skillnader i regler och villkor fick en större 

betydelse. I detta sammanhang konstateras vidare att kostnader kopplade till exempelvis 

arbetskraft, djurskydd och växtskydd påverkar näringens konkurrenskraft och förespråkar 

därför att grunden för styrningen bör vara EU:s gemensamma lagstiftning. Eventuella 

nationella regleringar utöver dessa menar författarna till slutbetänkandet ska vara väl 

motiverade och avvägas mot bland annat deras effekt på konkurrenskraften. I LRF:s förslag 

förespråkas på ett liknande sätt att Sverige bör arbeta för att EU-lagstiftningen rörande 

jordbruksfrågor harmoniseras mellan medlemsländerna, något som de menar innebär att 

Sverige kan behöva justera sina inhemska regleringar på kort sikt om denna harmonisering tar 

lång tid. 

För kostnaderna kopplade till den svenska djurskyddslagstiftningen konstateras i 

SOU2015:15 att det goda djurskyddet har en djup förankring i samhället men att de svenska 

konsumenterna i allt större utsträckning konsumerar importerade produkter med lägre ställda 

krav. I slutbetänkandet föreslås därför att regeringen driver på för en skärpt 

djurskyddslagstiftning på EU-nivå, att en analys av den svenska lagstiftningen utifrån en 

balans mellan gott djurskydd och konkurrenskraft görs samt att Jordbruksverket på uppdrag 

av regeringen utreder konsekvenserna av att ta bort lagstiftningens obligatoriska krav på 

förprövning vid byggfrågor kopplade till stallar och inredning för djur. LRF lyfter i sitt förslag 

därutöver att lagstiftade mervärden idag är svårare att få ersättning för, vilket enligt dem ger 

skäl till att se över om eventuella marknadslösningar kan ge producenterna mer avkastning 

utan att påverka den svenska djuromsorgen och miljöhänsynen. En viktig punkt i detta 

område är dessutom, enligt LRF:s förslag, att arbeta med att modernisera det svenska 

regelverket för att bättre passa för dagens jordbruk med lagar som är såväl relevanta som 

motiverade. I SK:s strategi förespråkas istället att livsmedelsproduktion ska hålla höga etiska 

krav och djurskyddskrav, som de anser ska främjas av lagstiftning och olika ekonomiska 

styrmedel. 

I SOU2015:15 menar författarna att även dagens växtskyddshantering påverkar 

konkurrenskraften, där Sverige har sämre tillgång till produktionsbetydande växtskydd som 

finns tillgängligt i andra konkurrentländer. I slutbetänkandet bedöms därför att 

Kemikalieinspektionen bör få i uppdrag att utreda hur växtskyddshandläggningen kan 

förenklas och att fortsatt arbete ska ske för att säkra tillgången av växtskyddsmedel för 

småskaligt producerade grödor och specifika användningsområden. Avslutningsvis 

konstateras att tillståndsprövningen för miljöfarliga verksamheter är kostsam och lång och 



 

19 

 

författarna föreslår bland annat att en ny vägledning för tillståndshandläggning av 

animalieproduktionsrelaterade verksamheter tas fram. Detta kan ställas i relation till SK:s 

vision, som tar upp att ekologiskt producerade livsmedel är att eftersträva och att all 

produktion bör syfta till att minimera kemiska bekämpningsmedel. I LRF:s förslag finns ett 

mål formulerat för effektiva växtskyddsmedel, vilket avser bekämpningsmedels som inte 

påverkar grödan, omgivningen eller konsumenten utan enbart den skadegörare som medlet 

motverkar. 

För fokusområdet ”Företagande” konstateras i SOU2015:15 att lönsamhet är en viktig aspekt 

för utvecklingen och konkurrenskraften inom näringarna. Låg lönsamhet inom näringen 

påverkar incitamenten för investeringar som enligt slutbetänkandet är en förutsättning för att 

åstadkomma tillväxt.  Eftersom det identifierats en större ekonomisk effektivitet i de större 

företagen än i de små inom sektorn, menas i slutbetänkandet att den pågående 

strukturomvandlingen som syns gynnar konkurrenskraften och kommer att fortgå framöver. 

Därutöver eftersöks en större produktivitetsutveckling framöver för att kunna upprätthålla 

eller öka primärledets produktionsvärde. Detta menar författarna kan åstadkommas genom 

kompetensutveckling i produktionsledet. I LRF:s strategiförslag formuleras ett mål för social 

hållbarhet i form av ett ökat antal sysselsatta inom livsmedelskedjan, vilket de menar ska 

uppnås genom en ökad produktion. 

I SOU2015:15 identifieras bland annat byggnadskostnader, prisrisker och marknadsrisker som 

betydande för företagens lönsamhet och åtgärdsförslag föreslås för hur dessa ska kunna 

hanteras mer effektivt. Här läggs vikt på att bland annat arbeta för att identifiera 

kunskapsluckor kring byggande och för att öka kompetensen kring riskhantering på 

marknadens villkor. Även i LRF:s förslag tas byggnadskostnader vid animalieproduktion upp 

som en viktig faktor för företagande som bör ses över.  Därutöver bedöms i slutbetänkandet 

av SOU2015:15 att jordförvärvslagstiftningen ”försvårar för extern kapitalförsörjning och 

komplicerar överlåtelse och försäljning av jordbruksmark samt ger upphov till administrativa 

kostnader”. Därför föreslås att regeringen utreder vilka konsekvenser en ändring av 

lagstiftningen för att underlätta jordbruksmarksförvärvning för aktiebolag. 

I LRF:s förslag, precis som i SOU2015:15, tas ett behov upp av att se över 

överlåtandeformerna för att underlätta för mer successiva övertaganden inom 

livsmedelssektorn. Här tas även ett behov av regionala kompetenscentrum upp, med kunskap 

och information anpassad för regionsspecifika produktionsformer för att stimulera 

informationsutbyte i jordbruksområden. Vidare eftersöks i LRF:s förslag att 

livsmedelssektorn arbetar med att utveckla affärskunnandet vad gäller frågor som exempelvis 

affärsutveckling och ledarskap och att högre utbildningar syns utåt och anpassas för dagens 

förutsättningar inom jordbruket önskas. I förslaget påpekas även ett behov av att öka känslan 

av att det är attraktivt att arbeta inom de gröna näringarna, bland annat genom att i större 

utsträckning lyfta inspirerande exempel på arbete inom livsmedelsproduktionen för unga. 

Rörande fokusområdet för marknadsförutsättningar bedöms i SOU2015:15 att Sverige 

behöver ta bättre tillvara på marknadsmöjligheter. Inom området föreslås åtgärder inom 

livsmedelsindustrin och handelsledet, export samt konsumtion och offentlig upphandling. En 

ökad export anses i slutbetänkandet vara viktig för att erhålla intäkter från alla produktdelar 

och för att skapa nya marknadsmöjligheter. De föreslår bland annat ökad 

kompetensutveckling inom exportrelaterade frågor för små- och medelstora företag samt att 

arbete utförs för att öka antalet landsgodkännanden. I LRF:s förslag ses Sveriges del av den 

internationella marknaden som viktig och där eftersöks, precis som i slutbetänkandet, både 
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exportfrämjande arbete och arbete med att öka landsgodkännanden4 inom eller i samband med 

strategin. LRF:s förslag understryker samtidigt vikten av att stärka den svenska produktionen 

gentemot kraftiga internationella prissvängningar. Detta kan enligt LRF:s förslag ske genom 

att prissäkra utvalda livsmedelsprodukter såsom spannmål och oljeväxter. 

Vidare bedöms i slutbetänkandet av SOU2015:15 att den svenska marknaden har stor 

inverkan på näringens konkurrenskraft. I detta avseende föreslås bland annat att uppdrag ges 

till berörda myndigheter att sammanställa fakta rörande svensk livsmedelskonsumtion och att 

utvecklandet av en nationell gemensam ursprungsmärkning är värdefullt och kan underlätta 

för konsumenterna. Även LRF och SK tar i sina förslag upp ett behov av att underlätta för 

konsumenter att erhålla information om produkternas ursprung och mervärden, där SK:s 

förslag även ställer krav på informationsflödet vid färdigmat i massbespisningar. LRF ser 

även att den prisökning som skapas i större utsträckning på mervärdesmarknaden ska ge 

primärproducenterna en mer konkurrenskraftig ställning. SK belyser att konkurrensen inom 

dagligvaruhandeln bör stärkas genom politiska åtgärder och efterlyser en övergång till en mer 

hållbar konsumtion av kött och vegetabilieprodukter. Denna övergång menar SK kan väckas 

genom exempelvis skolundervisning och kampanjer. Här menar SK dessutom att de svenska 

konsumenterna redan under grundskolan ska erhålla djupare kunskaper om livsmedelsråvaror, 

produktion och hushållning etc. och att åtgärder mot matsvinn ska uppmuntras och införas 

såväl i hushåll, som i offentliga verksamheter och storkök. 

I slutbetänkandet av SOU 2015:15 föreslås därutöver att kommuner, stat och landsting i större 

utsträckning använder de upphandlingsvägledningar som i dagsläget existerar och att offentlig 

upphandling används som medel för att bidra till innovation. Detta tas även upp av såväl SK:s 

livsmedelsstrategi som LRF:s förslag där LRF anser att det inom offentlig upphandling ska 

ställa samma krav som ställs på produktionen inom svensk lagstiftning. I SK:s förslag menas 

att utöver hållbarhetskrav inom offentlig upphandling så ska krav på arbetsmiljön och 

kollektivavtal hos berörd entreprenör förekomma. I LRF:s förslag eftersöks samtidigt ett 

större statligt stöd för forskning och satsningar inom sektorn där samarbete och samverkan 

mellan livsmedelskedjan bör förbättras. Beträffande detta menas i LRF:s förslag därutöver att 

reglerbreven för ett flertal myndigheter bör regleras för att ge större tyngd till 

livsmedelsrelaterade tillväxtfrågor. 

Konkurrenskraften är enligt SOU2015:15 beroende av kunskapsutveckling och innovation, 

där det måste vara attraktivt för svenska och utländska aktörer att investera i forskning och 

utveckling. Tre övergripande åtgärdsområden presenteras inom ramen för kunskap och 

innovation. Dessa är: ”behovsdriven forskning och prioriterade områden”, ”stärkt privat 

engagemang” samt ”kompetensförsörjning och rådgivning”. Bland dessa åtgärdsförslag 

beskrivs i slutbetänkandet bland annat möjligheten för framtida forskning att i större 

utsträckning bidra till ökad konkurrenskraft, att verka för större samverkan mellan kunskaps- 

och innovationssystemets ingående aktörer och att analysera hur kunskapsförsörjning inom 

primärproduktionen kan stärkas med hjälp av exempelvis högre utbildning. 

4.2.4 Livsmedelsstrategier- likheter och skillnader mellan Finlands och 
Storbritanniens strategier 

4.2.4.1 Bakgrund 
Flera länder har redan tagit fram nationella livsmedelsstrategier (Lantbrukarnas Riksförbund, 

2015). I juni 2010 presenterade livsmedelsenheten i Finland slutrapporten ”Morgondagens 

                                                 
4 Landsgodkännande innebär att ett land har fått godkänt att exportera till ett annat land. 
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mat – förslag till nationell livsmedelsstrategi” där åtgärdsförslag och fokusområden för 

Finlands jordbrukspolitik och livsmedelssystem fram till år 2030 beskrivs.  Tidigare samma år 

publicerade även den brittiska regeringen en nationell livsmedelsstrategi med namnet “Food 

2030”.  I den brittiska strategin har den brittiska livsmedelsförsörjningen utvärderats och där 

fastställs vad som krävs för att bibehålla den.  

Då innehållet i befintliga nationella livsmedelsstrategier kan ge en utgångspunkt för det 

svenska strategiarbetet sammanfattas de huvudsakliga dragen inom den finländska rapporten 

”Morgondagens mat – förslag till nationell livsmedelsstrategi” utgiven av den finländska 

ledningsgruppen för beredning av livsmedelsstrategin (Andersen, et al., 2010)samt den 

brittiska regeringens livsmedelsstrategi “Food 2030” (Defra, 2010) i nedanstående avsnitt. För 

att få en inblick i hur dessa länders strategier kan vara av relevans för en svensk strategi har 

även övergripande produktionssiffror och klimatförhållanden utretts.  

4.2.4.1.1 Produktion i Storbritannien, Sverige och Finland  
Tabell 2 visar ett antal övergripande produktionssiffror för primärproduktionen i Sverige, 

Finland och Storbritannien under 2009 till 2013. Där kan utläsas att Finland i många 

avseenden har en produktion av närliggande storleksordning som Sverige. Storbritannien har 

däremot en betydligt större produktion, där också jordbruksarealen utgör 70 % av landets 

totala areal. Samma andel för den svenska och finländska är betydligt lägre och utgör ungefär 

7 % av total areal i såväl Sverige som Finland. Detta, trots att Sverige har störst yta land- och 

vattenareal av de tre jämförda länderna. Andelen sysselsatta är något större i Finland i 

jämförelse med i Sverige och är som lägst i Storbritannien. Sett till antalet sysselsatta är dock 

siffran över tre gånger så stor i Storbritannien, i jämförelse med Sverige och Finland.   

Tabell 2 visar statistik från över produktionslikheter och – skillnader för Sverige, Finland och Storbritannien 

(Statistiska Centralbyrån, 2014; Tike, 2014) 

Likheter och skillnader i svensk, finländsk och brittisk jordbrukssektor. 

År: 2012 Sverige Finland Storbritannien 

Sysselsatta inom jordbruk, skogsbruk & fiske [1000 personer] 95 103 347 

Andel sysselsatta inom ovan sektor [%] 2 4 1 

Jordbruksareal [1000 ha] 3032 2258*1 
17172*2 

Åkermark [1000 ha] 2595 2223,1*1 
6068*2 

[odling av fleråriga grödor [1000 ha] 3 4*3 
36*2 

Total land- & vattenareal [1000 ha] 44 742 33 842*4 
24 382*5 

Andel jordbruksareal av total areal [%] 6,78 % 6,75 % 70 % 

slaktproduktion [1000 ton] *6 373 274 1984 

Total mjölkproduktion [1000 ton] 2861 2260*1 
13 591 (prel.) 

*1 2013 
*2 2011 

*3 2010 
*4 2009 
*5 2000 

*6 Slakt av Nötboskap, Svin, Får, Lamm samt Getter. 

Finland hör därutöver, precis som Sverige, till den fuktiga kalltempererade klimatzonen med 

snövintrar, svala somrar och ostadiga väderförhållanden. Till skillnad från Sverige saknar 

däremot Finland de sydliga regionerna med varmtempererat klimat (Behrens, 2014). Vid 

hantering av växtskyddspreparat inom EU tillhör dessutom Sverige och Finland samma 

zonindelning med avseende på jordbruks- och miljöförhållanden. Denna zon utgör en liten 

marknad i jämförelse med övriga zoner, då den endast består av ett fåtal länder, vilket 

påverkar intresset hos växtskyddsföretag (SOU 2015:15, 2015). Till skillnad från Sverige och 
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Finland har Storbritannien ett fuktigt och varmtempererat klimat med både svala 

sommarsäsonger och milda vinterperioder och regn året runt (Sylvén, 2014; Behrens, 2014). 

4.2.4.2 Ingående komponenter i strategierna 
I den finländska strategin presenteras tre övergripande punkter för strategiarbetet; kompetens 

och innovativitet, klimatförändringar samt etik och värderingar. Utifrån dessa tre begrepp 

delar strategin upp åtgärdsförslag inom tio fokusområden som rör hela livsmedelskedjan från 

producent till konsument utifrån den inhemska marknaden såväl som internationellt. 

Åtgärdsförslagen har utarbetats utifrån en målvision för Finlands livsmedelssystem år 2030 

som presenteras i rapportens inledning. 

”År 2030 äter de finländska konsumenterna välsmakande, hälsosamma och trygga 

livsmedel som producerats på ett hållbart sätt. Konsumenterna har förmågan att 

göra medvetna val. Ett transparent, kompetent, flexibelt och internationellt 

konkurrenskraftigt livsmedels- och servicesystem svarar på efterfrågan. Ett väl 

samordnat forsknings- och utvecklingsarbete på hög nivå bidrar till tillväxten och 

utvecklingen inom branschen”. 

Visionsformuleringen innehåller flera nyckelbegrepp för strategin såsom hållbarhet, 

transparens, kompetens, flexibilitet och konkurrenskraft. Detta efterföljs av fyra 

huvudområden för åtgärder, som identifierats under arbetet för att kunna uppnå den fastställda 

visionen, inriktade på konsumentorientering, tillväxt, ökad uppskattning för produkter och 

producenter samt ny förvaltningsmodell för livsmedelspolitiken och livsmedelsfrågor. 

Målet med Storbritanniens strategi är att svara till de stora utmaningarna kring livsmedel 

rörande hållbarhet, livsmedelssäkerhet och hälsa och möta behovet av en mer samlad 

livsmedelspolitik. I strategin ställs en vision upp för ett hållbart och säkert livsmedelssystem 

för år 2030 som i många avseenden liknar den vision som presenteras i den finländska 

strategin, men som även mer ingående specificerar flera punkter som ska uppnås till dess. 

Precis som den finländska visionen vill de brittiska strategiförfattarna se att konsumenter år 

2030 är informerade och kan välja hälsosam mat som producerats på ett hållbart sätt. Utöver 

detta uttrycker de även att konsumenten ska ha råd att göra dessa val. Livsmedelskedjan från 

produktion till och med distribution ska möta den ökade globala efterfrågan på mat genom att 

använda globala naturresurser på ett hållbart sätt, säkerställa tillgången till ekosystemtjänster, 

förespråka en hög standard för djurhälsa och välfärd, skydda livsmedelssäkerheten, bidra till 

landsbygden och tillåta Storbritannien att visa globalt ledarskap för hållbar mat.  

På ett liknande sätt som den finländska målvisionen uttrycks i den brittiska strategins vision 

en önskan att livsmedelsförsörjningen ska tryggas genom ett starkt jordbruk och 

livsmedelssektorer samt genom internationell handel inom EU och globalt vilket även ska 

resultera i att utvecklingsländer stöds. Därutöver önskas ett livsmedelssystem med låga 

utsläpp där avfall återanvänds, återvinns och används för energiproduktion. I Storbritanniens 

strategi läggs, i relation till den finländska, större vikt på de internationella aspekterna och 

inledningsvis i rapporten presenteras vikten av att arbeta inom EU och globalt för att stärka 

det europeiska livsmedelssystemet och därigenom säkra livsmedelsförsörjningen i 

utvecklingsländer och globalt. I strategin betraktas livsmedelssystemet på såväl nationell som 

europeisk och global nivå. Vidare har rapporten sex fokusområden rörande konkurrenskraft, 

hållbar matproduktion, utsläppsminskningar, förbättrad avfallshantering, kompetens och 

teknikutveckling och förbättrade kostvanor hos konsumenterna. 
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4.2.4.3 Hållbar utveckling inom strategierna 
I båda strategierna presenteras åtgärder som överlappar flera av grundprinciperna inom 

hållbar utveckling. Fokus läggs på förbättringsarbete såväl nationellt som inom EU:s 

livsmedelspolitik och globalt i båda rapporterna. Ett tydligt samband mellan ekonomisk 

konkurrenskraft och ansvarsfull produktion och konsumtion uttrycks flertalet gånger i både 

den brittiska och finländska strategin där stor vikt läggs vid att ändra normerna för 

konsumtionen av matvaror nationellt likväl som globalt. Gemensamt för strategierna är 

därutöver en strävan mot en helhetssyn inom livsmedelssystemen där alla ingående aktörer i 

större utsträckning kan vara delaktiga och samarbeta genom hela matkedjan. 

4.2.4.4 Klimatförändringar 
Både i den finländska och i den brittiska strategin tillkännages att klimatförändringar i 

framtiden kan komma att förändra livsmedelssystemen. Klimatförändringars påverkan på det 

inhemska produktionssystemet ligger i fokus i den finländska strategi medan förändringarnas 

inverkan på såväl nationella system som internationellt är i fokus i den brittiska. Samtidigt 

anses det i båda strategierna att klimatförändringarna sannolikt kan kunna komma att gynna 

de nationella produktionssystemen och möjligheten att introducera nya grödor till följd av ett 

mer gynnsamt klimat. I båda strategierna uttrycks också en efterfrågan för en omställning 

inom livsmedelssystemen så att dessa kan möta de klimatförändringar som är att vänta i 

framtiden. I den finländska strategin uttrycks en önskan om ett mer geografiskt flexibelt 

produktionssystem då höjda temperaturer och andra klimatförändringar kan komma att ge 

andra produktionsförutsättningar än de i dagsläget existerande. 

I den brittiska strategin tas även klimatförändringarnas effekter på den globala 

livsmedelsförsörjningen upp mer ingående än i den finländska. Fokus läggs på deras påverkan 

i utvecklingsländer som uttrycks vara mer sårbara för klimatomställningar. Detta kopplas 

följaktligen till Storbritanniens ansvar i dessa frågor, som ett livsmedelssystem starkt 

sammanbundet med de globala livsmedelsfrågorna. I den brittiska strategin belyses därutöver 

möjligheten för ökade frekvenser av extremväder, nya skadedjur och sjukdomar nationellt till 

följd av ett ändrat klimat. Detta kräver att det nationella livsmedelssystemet har möjlighet att 

möta och anpassa sig till de ekonomiska och ekologiska konsekvenser som 

klimatförändringarna kan komma att innebära, vilket lyfts i strategin. 

4.2.4.5 Andra miljöfrågor 
Inom ramen för miljöfrågor presenteras flera åtgärdsförslag i de båda ländernas strategier. I 

Finlands strategi handlar förslagen bland annat om att Finland bör arbeta aktivt för att lyfta 

fram miljö- och klimatfrågor inom ramen för EU:s jordbrukspolitik. Här ska Finland arbeta 

för en ökad helhetssyn inom livsmedelskedjan och att produktspecifika 

klimatpåverkansindikatorer invigs som en del i den internationella konkurrensen. På nationell 

nivå handlar de om att Finland ska utarbeta gårdsspecifika kriterier för skyddsåtgärder för 

vattendrag som resulterar i indikatorer på gårdspåverkan. Här eftersöks också en finländsk 

jordbrukspolitik som tar hänsyn till principerna för hållbar utveckling och som bidrar till att 

mål rörande vattenskydd och klimatförändringar nås. 

I den finländska strategin tas det därutöver upp att Finland ska arbeta för att utbilda de 

inhemska konsumenterna i hållbar konsumtion för att öka förutsättningarna för 

konsumenterna att ta miljömedvetna val. I detta beskrivs också att den offentliga sektorn bör 

arbeta för att främja val av hållbara livsmedel vid offentlig upphandling och att öka den 

allmänna uppskattningen för säsongsenliga och närproducerade livsmedel och maträtter.  

Samma typer av åtgärder inriktade på konsumtionen tas även upp i den brittiska strategin. 
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Bland åtgärderna i strategierna presenteras även matsvinnsproblematiken som en viktig del i 

livsmedelssystemen.  

Möjligheten att värdera ekosystemtjänster tas upp i den brittiska strategin samt hur dessa kan 

integreras i beslutsfattande rörande jordbruksfrågor och matproduktion.  Här föreslås även att 

aktörer inom produktionssystemet ska uppmuntras till att i större utsträckning använda 

hållbara produktionsmetoder för att kunna öka produktionsmängder utan att skada 

naturresurser eller genomföra stora förändringar i markanvändning. Inom ramen för hållbar 

produktion belyses behovet av att intensifiera arbetet med förbättrad användning av vatten 

och näringsämnen. Dessutom tas behovet av bättre tekniker för markberedning och skötsel 

upp i strategin och fokus läggs på att utöka kunskapsbasen rörande miljöfrågor inom 

jordbruket för att kunna skydda och värna om biodiversitet och ekosystem. 

Till skillnad från den finländska strategin ställs åtgärdspunkter helt inriktade på att minska 

livsmedelssystemsrelaterade utsläpp av växthusgaser upp i den brittiska strategin. Detta ska 

genomföras bland annat genom bättre och effektivare förfaranden inom jordbruk gällande 

djurhantering och användning av gödningsmedel. Därutöver ska energieffektiviseringar 

implementeras inom hela livsmedelskedjan, arbete för att underlätta för leverantörer att 

leverera produkter med låga utsläpp ska införas och regeringen ska arbeta tillsammans med 

industrin för att arbeta fram åtgärdsplaner för utsläppsreduceringar. I strategin presenteras ett 

avsnitt som belyser naturens betydelse för ekonomin och fastställer att det är miljön som 

ligger som bas för landets ekonomi och på samma sätt formas miljön beroende på vilken 

ekonomisk användning vi har av den. Därigenom uttrycker strategin en länk mellan miljö och 

ekonomi där miljön ger förutsättningarna för samhällets ekonomi och samtidigt påverkas av 

hur den förvaltas i ekonomiska beslut. 

På global nivå lyfts flera åtgärdspunkter för det globala livsmedelssystemet i den brittiska 

strategin. Bland annat lyfts behovet av att arbeta för att på ett hållbart sätt möta den ökade 

efterfrågan på fisk i världen. Dessutom understryks att metoder och policyer för att minska 

Storbritanniens utsläpp ska utföras på ett sådant sätt att de undviker att exportera 

klimatpåverkan från livsmedelssystemet till andra länder. I kombination med detta uttrycks att 

Storbritannien ska vara en pionjär inom utvecklandet av ett livsmedelssystem med låga 

utsläpp som delar med sig av teknologi och metoder till andra länder för att bidra i deras 

arbete med att minska livsmedlens klimatpåverkan. Här ska en stor vikt läggas på att hjälpa 

utvecklingsländer.   

4.2.4.6 Sociala frågor 
I båda ländernas strategier lyfts frågor kring konsumenternas matvanor och kostval. Tre 

åtgärdsområden vad gäller konsumenternas kost och hälsa tas upp i den brittiska strategin. Det 

första området gäller tillgängligheten och kostnaden för hälsosam och säker mat där 

problematiken kring social exkludering och begränsning i val av kost till följd av låga 

inkomster tas upp. På samma sätt tas det i den finländska strategin upp frågor kring kostnaden 

för livsmedel, dock främst i syfte att göra det billigare för konsumenten att välja frukt och 

grönt och utan att lägga något fokus på problematiken kring kostvanor hos låginkomsttagare. 

För att vända trenden rörande ett övergripande lågt intag av frukt och grönt nationellt, lyfts 

därför i den finländska strategin att politiska åtgärder bör införas för att göra det billigare för 

konsumenterna att förvärva dessa och för att skolelever ska serveras frukt dagligen.  I båda 

strategierna understryks det att mat serverad i massbespisning bör hålla god kvalité och vara 

näringsrik. 

Det andra området som tas upp i den brittiska strategin, och som även nämns i den finländska, 

är behovet av utbildning och tillgång till nödvändig information för konsumenterna för att 
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möjliggöra för dem att göra medvetna val. I den finländska strategin tas detta upp tidigt. Där 

uttrycks ett behov av att öka uppskattningen för livsmedlen och livsmedelsproducenterna för 

att på så vis öka konsumenternas intresse för mat och se över deras matvanor för en mer 

hälsosam kost. I den finländska strategin eftersöks därutöver en allmän instans för att 

informera konsumenterna om miljö och hälsoeffekter rörande livsmedel och som öppnar upp 

för dialog med befolkningen. Samma informationsbehov uttrycks i den brittiska strategin där 

också miljömärkningar på livsmedel tas upp som en väg för att underlätta valen för 

konsumenterna. Det tredje åtgärdsområdet i den brittiska strategin rör utvecklingsländers 

problem kring undernäring, något som inte tas upp i den finländska strategin. 

I vissa avseenden skiljer sig strategierna åt där det exempelvis i den brittiska strategin läggs 

ett större fokus på att minska kostrelaterade sjukdomar och övervikt genom ett flertal 

åtgärdspunkter. I den finländska strategin lyfts istället behovet av att arbeta för att förespråka 

jämna måltidsrytmer med lugna och sociala måltidstillfällen något som förbises i den 

brittiska.  På motsvarande sätt föreslås det endast i den brittiska strategin att konsumenternas 

kunskap kan ökas genom att underlätta deras möjligheter till, och tillhandahålla utbildningar 

för, att själva odla livsmedel och laga hälsosam och hållbar mat. 

I övrigt beskrivs behovet av att lyfta livsmedelssektorernas framtoning i båda ländernas 

strategier. I den finländska strategin eftersöks en framtoning som ”en kompetent 

framtidsbransch” för att stärka intresse och inom den brittiska talas det på liknande sätt om 

”en innovativ och kompetent sektor som erbjuder bra jobb” och som ses som attraktiv för nya 

anställda inom branschen. I båda strategierna uttrycks dessutom en vilja att säkerställa att 

individer inom sektorn kan få den utbildning som de efterfrågar och som även efterfrågas av 

branschen och i den brittiska lyfts vidare behovet av stöd för karriärutvecklingsmöjligheter. 

4.2.4.7 Ekonomiska frågor 
I både den brittiska och finländska strategin ställs målformuleringar upp i ett internationellt 

perspektiv rörande respektive lands behov av arbete för att påverka och genomföra reformer 

av CAP.  I båda strategierna identifieras också arbetet för att öka produktiviteten inom 

jordbruket som en viktig del. Produktivitetsökningen ska inom strategierna uppnås genom 

införandet av ny teknik, markförbättringar och regleringar rörande ägoregleringar. I båda 

strategierna lyfts konsumentorienteringen på marknaden där livsmedelssystemets 

konsumentbehovsstyrning påpekas. För att stärka livsmedelsmarknaden lyfts 

ursprungsmärkningar och mervärdesinformation på livsmedelsvaror i båda strategierna som 

medel för att öka informationsflödet till konsumenter. I detta sammanhang beskrivs även 

målformuleringar rörande att uppmuntra till och finna nya alternativa distributionskanaler och 

kontaktytor mellan konsument och producent för att möta den typ av efterfrågan på 

direktkontakt med producenten som finns hos konsumenter idag. 

I Finlands strategi tas även, i samband med arbete på EU-nivå, behovet av påverkansarbete 

upp rörande fortsatt utveckling av jordbruksfinansiering och utjämnande politiska instrument 

riktade mot att minska de produktionsskillnader som beror av naturförhållanden mellan 

medlemsstaterna.  För att Finlands livsmedelssystem ska kunna stå starkt i konkurrensen med 

andra länder uttrycks att konkurrenslagstiftning bör stå i linje med EU-direktiv och andra 

författningar i konkurrentländer och att annan administrativ reglering inte bör kunna påverka 

konkurrenskraften negativt. Dessutom eftersöks förenklingar av situationen för små och 

medelstora företag i den finländska strategin för att minska de existerande hinder för dessa 

företagstyper att kunna etablera sig på marknaden. Deras behov och utgångslägen ska tas i 

beaktande vid lagberedningar.  
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I den brittiska strategin tas istället upp att konkurrenskraften i sektorn ska stärkas genom att 

öka kunskapsutbytet mellan systemets ingående aktörer samt genom att öka användandet av 

IT, teknik och förbättrade transporter. Även den brittiska strategin tar upp behovet att av att 

minska den administrativa bördan för systemets aktörer.  

4.2.4.8 Självförsörjning 
Självförsörjning tas inte upp i den brittiska strategin men behovet av forskning och innovation 

får stort utrymme som medel för att stärka livsmedelssystemet och strategins åtgärdsområden. 

På motsvarande sätt får självförsörjning en central roll i den finländska strategin. Finland har 

ett inrättat försörjningsberedskapssystem med syfte att säkerställa tillgången på mat vid 

situationer då livsmedelsförsörjningen är nedsatt. Försörjningsberedskapen utgår från 

strategiska lager av spannmålslivsmedel som är ämnade att räcka för försörjning av 

befolkningen i ett år vid sådana situationer. Därutöver har även kritiska insatsvaror för 

produktsystemet tryggats.  

I detta sammanhang spelar även andra faktorer roll så som datakommunikation, säkerställa 

tillgång till vatten och energi samt att landets infrastruktur fungerar vid dessa situationer. 

Inom forskningsarbetet riktas fokus bland annat på växtförädling då det inte finns incitament 

att växtförädla de växtsorter som är aktuella för det Finländska klimatet på andra platser. Här 

belyses behovet av kunskap inom bioteknik i strategin, som kan komma att spela en stor roll i 

framtidens livsmedelssystem. Även vikten av ”en tillräcklig vetenskaplig expertis” nationellt 

såväl som inom EU belyses för att bedöma eventuella konsekvenser av utökad användning av 

genteknik. 

Även om Finland har ett utarbetat försörjningsberedskapssystem, konstateras det i 

livsmedelsstrategin att Finland är beroende av den globala marknaden.  Här beskrivs att den 

globala marknaden tillhandahåller stora delar av produktionsinsatserna till den nationella 

livsmedelskedjan. Samtidigt konstateras att insatsvaror såsom foderprotein kan minskas 

genom att öka den inhemska produktionen av fodervaror. 

4.2.5 Vetenskapliga reaktioner och debatt kring Englands och Finlands strategier 

Under 2000-talet har flera vetenskapliga artiklar publicerats som utreder statliga policyer 

rörande livsmedelsförsörjning. Bland reaktionerna på den brittiska strategin återfinns både 

positiva och negativa analyser. Enligt Marsden (2013) har arbetet med den brittiska 

livsmedelsstrategin efter regeringsbytet året efter publiceringen, fallit efter och insatserna med 

att omforma det brittiska livsmedelssystemet har avtagit. Istället förlitar sig systemet på 

etablerade företagsorienterade regelsystem för att hantera konsumentoro och 

livsmedelspolicyer, där eventuella omstruktureringar av, och innovationer inom, systemet har 

fått lämna företräde för tron på teknikdrivna omställningar (Marsden, 2013).  

I avseende på den brittiska strategins innehåll menar Kneafsey et al (2013) att strategin 

presenterar en välbehövlig helhetssyn på konsumentbeteenden och att den erkänner 

kopplingen mellan kostvanor och aspekter såsom inkomst och utbildning. Samtidigt saknar 

strategin övergripande förslag på hur konsumtionen ska kunna omställas och ansvaret läggs 

delvis på förhoppningen om kollektiva och medvetna konsumtionsförändringar hos den 

brittiska befolkningen. Detta kan ses som en svaghet då forskning visar att processer kopplade 

till livsmedelsförsörjning inom hushållen ofta styrs av sociala ojämlikheter snarare än 

konsumenternas individuella val (Kneafsey, et al., 2013). Inom ramen för konsumtionsfrågor 

som berörs i strategin ifrågasätter dessutom Macdiarmid (2012)  hållbarhetsaspekten kring 
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den brittiska strategins strävan efter en hälsosammare kost då kopplingen mellan en hälsosam 

och en hållbar kost är komplex. 

Ur produktionssynpunkt menar Kirwan & Maye (2013) att brittiska livsmedelspolicyer 

överlag ofta saknar åtgärdsstadgar för närproducerad mat, vilket syns inom den brittiska 

strategin. På statlig nivå har närproducerad mat i livsmedelskedjan åsidosatts för satsningar 

för att öka den globala marknadens livsmedelsförsörjning och resiliens och idag saknas en 

fastställd definition på vad närproducerad mat egentligen är. Då Storbritanniens 

livsmedelssystem förlitar sig på importerade insatsvaror bör en brittisk strategi inte enbart 

fokusera på vilken produktionsskala som åtgärder bör läggas utan snarare se till vilken 

produktion som använder tillgängliga resurser på ett så hållbart sätt som möjligt. Detta kan 

åstadkommas genom att i större utsträckning än i den nuvarande strategin införliva en 

helhetssyn och då också erkänna närproduktionens roll för samhällen och för att mer 

djupgående hantera frågor såsom social exkludering (Kirwan & Maye, 2013).   

Även den finländska strategin har mött vetenskapliga reaktioner. Enligt Risku-Norja & 

Muukka (2013) innehåller den finländska strategin och andra statliga policyer flera punkter 

som kan ifrågasättas. Bland annat tar de upp att begreppen närproducerad och ekologisk mat 

ofta används parallellt trots deras olika innebörd. De understryker också att begrepp som 

närproducerat och hållbart ofta används utan tydliga definitioner av innebörderna. I statliga 

policydokument ges, ur en hållbarhetssynpunkt, närproducerade och ekologiska livsmedel 

ofta en central roll där argumenten för detta främst är kopplat till miljöaspekter. Det är enligt 

dem just den ekologiska hållbarheten som främst länkas till hållbarhetsuttrycket i strategin. 

Även om många sociala och ekonomiska aspekter tas upp i strategin kopplas de inte aktivt till 

hållbar utveckling, något som kan tyda på att synen på hållbarhet inom 

livsmedelsproduktionen är begränsad och ofta främst kopplad till ekologiska principer (Risku-

Norja & Muukka, 2013). 

Då denna vetenskapliga kritik finns framförd mot befintliga livsmedelsstrategier bör den spela 

en central roll i framtagandet av en svensk strategi. 
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4.3 Intervjuanalys 

Nedan följer en redogörelse av olika aspekter och resonemang som framkom under 

genomförda intervjuer. För en överblick av de huvudsakliga dragen har de resonemang som 

var återkommande här sammanställts parallellt med de huvudsakliga frågor som ställts i figur 

6. 

 

Figur 6 visar en snabb överblick av huvudsakliga drag i intervjuanalysen, listorna är inte relaterade till varandra i 

ordningsföljd. Istället visar den vänstra listan den ungefärliga ordningsföljden i intervjuguiden, medan den högra 

listan relaterar till huvudsakliga resonemang i den ordningsföljd de presenteras i denna analys.  

4.3.1 Näringsdepartementets redogörelse för de tre identifierade spåren 

Eftersom Näringsdepartementet leder arbetet med livsmedelsstrategin finns deras 

övergripande förklaring till vad detta arbete innebär beskrivet i inledningen till resultaten i 

denna rapport. Nedan presenteras deras mer djupgående resonemang kring de tre identifierade 

spåren, separat från den övriga intervjuanalysen. De andra informanternas respektive 

resonemang, som i hög grad är kopplade till dessa tre spår, framkommer i de efterföljande 

styckena i intervjuanalysen. Denna uppdelning är ett förtydligande av att 

Näringsdepartementet har en unik inblick i att beskriva det arbete som i praktiken pågår. 

4.3.1.1 Export och den egna marknaden 
IP1 förklarade att export innebär möjligheter att hitta nya marknader och därmed matcha 

produkter med efterfrågan i andra delar av världen. Samtidigt, påpekade hon, går det inte 
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enbart att förlita sig på ökad export som lösning till en minskad produktion. Det är viktigt att 

se till att den svenska produktionen klarar kostnader på den inhemska marknaden, innan även 

en logistikkostnad tillkommer. Exporten kan ändå komplettera med nya mervärdesmarknader 

för exempelvis produkter som är lågt värderade på den svenska marknaden men som klassas 

som delikatesser i andra länder. En annan målgrupp som projektgruppen för 

livsmedelsstrategin anser behöver utvärderas vidare är den så kallade ”globala resenären”, 

som syftar till en form av turism där Sverige besöks för att uppleva den svenska matkulturen. 

Huruvida detta kommer tas med i arbetet med livsmedelsstrategin är däremot inte bestämt. 

IP2 förklarade vidare att anledningen till att Sveriges import har ökat mer än exporten för 

vissa produkter, handlar om en ökad konsumtion snarare än en minskad inhemsk produktion. 

Han diskuterade att en möjlig anledning till att svensk livsmedelsproduktion har tappat 

marknadsandelar kan vara att produktionen inte kan svara upp mot den ökade konsumtionen. 

Både hemmamarknaden och världsmarknaden är viktiga för arbetet med att öka produktionen 

i Sverige. 

4.3.1.2 Konkurrenskraft och effektivitet 
Informanterna från Näringsdepartementet berättade att Sverige idag befinner sig på en global 

marknad och priserna på vår marknad i Sverige är i hög grad sammankopplade med 

världsmarknadspriserna. Lantbrukare och livsmedelsindustrin är pristagare och har begränsad 

möjlighet att påverka det pris de har på sina produkter. Att hitta mervärdesmarknader är 

intressant, men även bulkproduktionen5 måste ses över för att se hur den kan vara lönsam och 

hur exempelvis mjölk och spannmål ska kunna stå sig på världsmarknaden. Går inte priserna 

att påverka får kostnaderna istället ses över. Då handlar det om innovation, effektivitet, 

forskning och utveckling för att se hur bra Sverige är på att producera dessa varor. Här tog 

IP1 upp konkurrenskraftsutredningen (SOU 2015:15, 2015) som ett viktigt underlag. Denna 

aspekt behöver därtill kompletteras med till exempel fisket, som är en väldigt komplicerad del 

av sektorn, konstaterade de. 

4.3.1.3 Konsumenternas möjligheter till att göra medvetna val  
IP1 beskrev att konsumenterna har stora möjligheter att påverka vilka produkter som 

efterfrågas och därmed vilka produkter som produceras och hur de produceras. Hon påpekade 

att en intressant fråga därför är huruvida konsumenterna har tillräcklig information att göra 

välinformerade val eller om detta går att ytterligare stödja. Exempel på sätt att förbättra 

informationen till konsumenten är ursprungsmärkningar, som har positiva och negativa 

effekter. IP2 förtydligade detta med att för många märkningar kan leda till förvirring hos 

konsumenterna och att det även finns en kostnad i att få produkterna märkta, vilket branschen 

inte är entydigt positiv till. IP1 tillade att dessa kostnader dessutom kan drabba mindre 

producenter hårdare. Grundfrågan kring hur konsumenternas ska informeras är komplicerad 

då olika konsumenter efterfrågar olika aspekter hos produkterna. IP1 förklarade att 

livsmedelskonsumtion är en daglig konsumtion, som inte liknar någon annan 

konsumtionsform. Hon exemplifierade med skillnaden mellan informationsinhämtning vid ett 

bilköp kontra matinköp. Konsumenter som inhandlar ekologisk barnmat kan efterfråga att den 

är giftfri medan konsumenter för andra ekologiska varor eftersöker att produktionen värnar 

om klimatet eller har god djurhållning. IP2 förklarade att sådana aspekter medför att 

märkningen, som måste svara till efterfrågan på information från konsumenten, blir svår att 

formulera. Dessa frågeställningar om informationsbrist har Näringsdepartementet börjat titta 

på internt men vid intervjutillfället är inga utredningar i frågan beställda. 

                                                 
5 När de olika informanterna har nämnt ”bulkproduktion” har detta tolkats som massproduktion, där ”bulk” är 

synonymt med ”volym”.  



 

30 

 

4.3.2 Utformningen av en livsmedelsstrategi 

”Jag tror lite av en ödesfråga […] är vad vi ska ha lantbruket till, och vad vi vill ha för typ 

av produktion.”  

(IP9, 2015-03-10) 

Många av informanterna resonerade kring att vad som ska behandlas i strategin, påverkas av 

hur den läggs upp och vad dess syfte och fokusområde är. Trots att det kan tyckas svårt att 

resonera kring en utformning av en strategi som ännu inte har ett färdigt syfte och mål, 

formulerade många informanter tankar om både vad som bör ingå i en livsmedelsstrategi för 

Sverige och hur den bör utformas. Detta stycke syftar till att sammanfatta dessa resonemang. 

Långsiktighet i strategin är en återkommande önskan bland informanterna och många 

eftersökte också ett helhetsperspektiv. Forskaren vid KTH förklarade att konsumtions-och 

produktionssida är separata industrier och till viss del separata forskningsområden. Han 

menade att sätta dessa tillsammans i ett helt system är viktigt. Detta är ett sätt att relatera till 

en helhetsbild som många vill ha. 

Naturvårdsverkets representant, IP3, menade att en livsmedelsstrategi kan formuleras på olika 

sätt och behandla olika områden beroende på vilken typ av jordbruksproduktion och vilken 

livsmedelskonsumtion som eftersöks. Det, påpekade hon, är olika vägval som behöver 

behandlas i ett övergripande beslut för att konkretisera vad som ska anses vara viktigt. IP3 

resonerade att ett beslut om en livsmedelsstrategi kanske främst syftar till produktionen, men 

även konsumtionen ska vara säker, miljömässigt bra och näringsriktig. Detta medför enligt 

IP3 att det finns ett behov av att studera vad som kommer in i Sverige då det kommer fortsätta 

att bedrivas en handel och livsmedelshandeln är omfattande. Hon påpekade dessutom att det 

är viktigt att koppla livsmedelsstrategin till generationsmålet och då väva in dess sju 

strecksatser och få med målets långsiktighet. När IP3 i tidigare sammanhang diskuterat 

livsmedelsstrategin har hon använt nedanstående punktlista i en powerpointpresentation. 

  

Livsmedelsstrategin måste enligt WWF:s representant, IP7, bygga på en vision och på mål, då 

Sverige måste ha en bild av vart man vill komma med den. IP7 tog upp att strukturen bör 

likna ett traditionellt miljöledningssystem6, med tillhörande revidering och omformulering av 

målen över tid. I diskussionen kring självförsörjning tog även Naturvårdsverkets representant 

upp relevansen av att ha målsättningar med en referenspunkt 10-15 år framåt i tiden, som 

                                                 
6 Se beskrivning av miljöledningssystem i teoriavsnittet. 

En livsmedelsstrategi utformas så att den 

 bidrar till generationsmålet och miljökvalitetsmålen 

 klarar att hantera både produktion och konsumtion 

 ger förutsättningar för hållbar utveckling, där vi inte skjuter 

problemen mellan de olika leden eller till andra kontinenter 

 har ett helhetsperspektiv som rymmer flera politikområden och 

skapar bra förutsättningar för hållbar handel med hänsyn till  

 miljö  

 konkurrenskraft 

 resursanvändning  

 markanvändning 

 långsiktig och framtidsinriktad strategi 
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sedan kan avstämmas och revideras beroende på hur situationen ser ut då. Detta, påpekade 

hon, är relevant då det finns stora osäkerheter i de längre tidsperspektiv som råder för dessa 

typer av målsättningar.  

För LRF är det viktigaste, enligt IP8, att strategin har ett tydligt tillväxtperspektiv och att de 

åtgärder som lyftes i konkurrenskraftsutredningen inkluderas i strategiarbetet. Han menade 

därutöver att organisationen anser att arbetet inte enbart ska vara en politisk utredning, utan 

att strategin ska utformas och omfattas av såväl primärproduktion, industri som handel, utöver 

politiken. WWF:s representant påpekade inom detta ämne att det finns en tendens att 

lantbruket sätts i centrum i diskussionen kring livsmedelsstrategin, medan andra delar glöms 

bort, som bland annat fiskenäringen på produktionssidan och, kanske främst, hela 

konsumtionssidan. Bägge dessa aspekter menade hon behöver tas in i diskussionen. 

Näringsdepartementets bägge representanter resonerade kring att en viktig del i arbetet med 

livsmedelsstrategin är att se hur de kan nå de uppsatta målen på ett så effektivt och 

kostnadseffektivt sätt som möjligt, eftersom det handlar om skattebetalarnas pengar. Vissa 

aspekter kan bli dyrare att försöka arbeta med genom en livsmedelsstrategi och det kan då 

vara bättre att attackera sådana frågor direkt istället, påpekade de. Möjligheten att tackla 

somliga problem utanför livsmedelsstrategin togs upp av flera informanter.  Beträffande 

frågan om minskande antal jordbrukare i Sverige hänvisade exempelvis Jordbruksverket till 

de olika delar inom jordbrukspolitiken rörande lantbruksutveckling som existerar idag och 

som är sätt att hantera den frågan. IP2 hos Näringsdepartementet lyfte även upp de aktuella 

miljöprojekt, regleringar och lagar som redan finns och som fungerar som ramar för 

livsmedelsstrategin och IP 4 hos MSB hänvisade till att beredskap för klimatförändringar bör 

finnas med i Sveriges samhällsplanering överlag. IP4 påpekade att hon inte är insatt i arbetet 

med livsmedelsstrategin men att det kan vara en god idé att ta in denna beredskap även där, 

men inte enbart där. Naturvårdsverket representant IP3 hänvisade till Livsmedelsverkets 

kostråd som till viss del tar hänsyn till vissa miljöaspekter. IP3 sa att detta är något som skulle 

kunna tas upp i, eller parallellt med, livsmedelsstrategin. 

LRF:s representant efterlyste en nationell strategi och samhällsmål för livsmedel liknande de 

som redan finns inom flera andra områden, exempelvis de svenska miljökvalitetsmålen och 

strategier för mineraler och skog. IP8 beskrev att dessa innehåller bland annat produktionsmål 

och miljömål som kan användas vid avvägningar. Något motsvarande för livsmedelssektorn 

saknas, sa han, vilket han menade medför att varje berörd myndighet endast ser till sina egna 

områden och inget gemensamt arbete och mål finns för den svenska livsmedelsproduktionen. 

Detta är något som IP8 berättade att LRF arbetar för att förändra. Han tog upp att även många 

andra länder i EU har på motsvarande sätt nationella mål och strategier för hur de vill 

utveckla sin livsmedelsproduktion. WWF:s representant förde det internationella 

resonemanget vidare genom att eftersöka en livsmedelsstrategi på EU-nivå. IP7 menade att 

organisationen arbetar aktivt med policyutveckling för en sådan strategis utformning. Hon 

ansåg att Sverige borde agera för en gemensam Europeisk strategi och det finns mycket 

underlag i arbetet med projektet LiveWell7 som WWF driver på Europabasis. IP7 beskrev 

också att de har ett omfattande arbete med att få globala livsmedelssystem och global handel 

hållbar i deras ”Market Transformation Initiative”8. 

                                                 
7 Detta arbete har inte behandlats närmre i denna rapport. För vidare läsning se hemsidan 

http://livewellforlife.eu/  
8 Detta arbete handlar delvis om olika målsättningar för en mer miljöekonomisk marknad. För att läsa mer, se 

hemsidan http://wwf.panda.org/what_we_do/how_we_work/businesses/transforming_markets/ eller läs en 

utvärdering gjord av Sida som heter ”Evaluation of the Market Transormation Initiative (MTI)” (2014) som finns 

http://livewellforlife.eu/
http://wwf.panda.org/what_we_do/how_we_work/businesses/transforming_markets/
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4.3.3 Ökad produktion 

LRF, SLU och Näringsdepartementet såg alla, vid respektive intervjutillfälle, en fördel med 

att öka den svenska produktionen. Deras resonemang i frågan fördes ur ett 

hållbarhetsperspektiv. Enligt IP1 har regeringen, i regeringsförklaringen och 

budgetpropositionen, gjort ett tydligt ställningstagande om att livsmedelsfrågorna är viktiga 

och att Sverige ska öka sin produktion. Där finns ett antal följdfrågor om varför produktionen 

inte ökar spontant som ligger i fokus för deras arbete, berättade hon. Enligt henne finns det en 

hållbarhetsaspekt i att en matproduktionsökning ska göras på ett sådant sätt att den inte 

utarmar de resurser som finns. IP2 tillade att det är svårt att jämföra miljöeffekter av olika 

typer av produktion, men att svensk livsmedelsproduktion överlag ligger bra till vad gäller 

exempelvis växthusgasutsläpp. Han påpekade att det därför är synd om det är just en sådan 

produktion som krymper. Parallellerna mellan ökad produktion och hållbar utveckling drogs 

även av forskaren vid SLU, som påpekade att en förlorad svensk produktion kan påverka de 

öppna landskapen men även en del av turistnäringen. Samtidigt tog hon upp att en 

produktionsminskning inte har någon större inverkan på den svenska ekonomin och hon ansåg 

att det är märkligt att det är just ekonomin som ofta anses vara ingången till en lösning.  

LRF:s representant förde ett liknande resonemang och menade att en produktionsökning av 

livsmedelsprodukter i Sverige bidrar till att minska den globala klimatpåverkan från 

livsmedelsproduktion och– konsumtion, då den svenska produktionen har ett mindre 

klimatavtryck än produktion i många andra länder. Produktionsökningen menade han 

dessutom skulle bidra till en ökad hållbarhet i livsmedelsproduktionen bland annat på grund 

av Sveriges höga nivåer på djurskydd, djuromsorg och miljöhänsyn. Han tog också upp att det 

finns en stark konsumentpreferens för hållbara livsmedelsprodukter i Sverige som bör mötas 

av den inhemska produktionen. Han berättade att Sverige idag är nettoimportörer och den 

svenska konsumtionen är betydligt högre än produktionen i Sverige, oavsett om produkter 

sedan går på export. Det visar, enligt honom, att det i Sverige finns en stor lokal marknad för 

svenska produkter. Han menade därför att en svensk livsmedelsstrategi måste fungera som en 

strategi för tillväxt och ta tillvara på de möjligheter som Sverige har för en kraftigt ökad 

livsmedelsproduktion.  

4.3.4 Konsumtion 

Som nämndes i stycket om hur en livsmedelsstrategi bör utformas tog vissa informanter upp 

att ett helhetsperspektiv är viktigt och att konsumtionen bör ha minst lika stort fokus som 

produktionen. Några av de tydligaste och specifika resonemangen kring detta redogörs för i 

detta avsnitt. WWF:s representant menade att som konsekvens av ett pressat svenskt lantbruk 

riktas det ett stort fokus på produktionen av livsmedel. Hon påpekade att det samtidigt finns 

ett stort behov av att fokusera även på konsumtionen och arbeta för att göra den hållbar, 

genom att bland annat utreda dess fotavtryck. Det är ett område som idag är underutvecklat 

och som är viktigt att utveckla i livsmedelsstrategin, sa hon. Köttkonsumtionen är enligt IP7 

ett av de viktigaste hållbarhetsområdena, där hon menade att svenska konsumenter behöver 

minska konsumtionen av kött och äta bättre kött. Även Naturvårdsverkets representant ansåg 

att det bör läggas vikt även på konsumtionen i en Svensk livsmedelsstrategi, där målet ska 

vara en mer hållbar konsumtion. Hon drog paralleller till den ökade köttkonsumtionen som 

inte har påverkat den inhemska produktionen och menade att det är viktigt att studera vad som 

är hållbart på lång sikt. Den svenska produktionen kan vara avsedd för såväl inhemskt bruk 

                                                 
i denna länk http://www.sida.se/contentassets/45dfccf2640344fd822c09c14e74142b/evaluation-of-the-market-

transformation-initiative-mti---final-report_3738.pdf  

http://www.sida.se/contentassets/45dfccf2640344fd822c09c14e74142b/evaluation-of-the-market-transformation-initiative-mti---final-report_3738.pdf
http://www.sida.se/contentassets/45dfccf2640344fd822c09c14e74142b/evaluation-of-the-market-transformation-initiative-mti---final-report_3738.pdf
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som export och måste i båda fallen vara konkurrenskraftig, påpekade hon. Därför, sa hon, är 

det viktigt att både konsumtions-och produktionsperspektiven finns med. Forskaren vid SLU 

resonerade kring hur konsumenternas efterfrågan riktar produktionen mot en riskfyllt ensidig 

nischproduktion. IP9 exemplifierade med potatis, där konsumenterna betalar mer för 

genomskinliga påsar med specialpotatis. Hon berättade att om jordbrukarna fokuserar på 

produktion av den enskilda potatissorten riskerar de att förlora hela skörden om 

förutsättningarna för just den sortens potatis är dåliga det året, samtidigt som själva 

paketeringen som säljer bäst dessutom förstör produkten snabbare. Hon summerade 

problematiken i hur konsumtion påverkar produktionen på ett snedvridet och ohållbart sätt 

med citatet nedan. 

 ”Det är otroligt svårt att göra rätt som konsument, så på ett sätt kan jag ju tycka att det är 

problematiskt när det är konsumentsidan som driver på det här. […]som med sådana där 

små påsar med delikatesspotatis[ar].[…] man tillfredsställer ett konsumentbehov, men 

egentligen kanske man bara gör att det blir lite perverst allting. Men å andra sidan vill jag 

inte att lantbrukarna ska behöva lösa det här själva” 

(IP9, 2015-03-10) 

IP7 berättade att WWF har en målvision kallad ”hållbar mat för alla”, som handlar både om 

vad svenska konsumenter äter, likväl som att se till så att den svenska konsumtionen även 

möjliggör för andra länder att äta bra och ha god livsmedelssäkerhet9. Hon berättade att WWF 

med denna vision vill att Sverige tar ett större ansvar för det svenska jordbruket och den 

svenska konsumenten. För att en livsmedelsstrategi ska kunna hantera sådana frågor krävs det 

enligt IP7 att den formuleras på ett öppet och brett sätt, där inte fokus enbart läggs på 

produktionen. Här tillkommer exempelvis att Sverige ska ha en bild av hur mycket kött som 

kan konsumeras i Sverige, hur stor del av sojaproduktionen som Sverige kan använda och hur 

vårt vattenfotavtryck ser ut när vi importerar livsmedelsprodukter från andra länder. Hon 

beskrev detta delvis enligt citatet nedan. 

”Den visionen för oss är ’hållbar mat för alla’. Och då är det så här att det gäller ju vad 

svenskar äter, men också att det möjliggör för andra att äta bra. Så att vi inte tar en 

oproportionerlig del av kakan, utan möjliggör för livsmedelssäkerhet i andra delar av 

världen. Och att man kan hantera frågor som fetma och hunger samtidigt. Inte bara i Sverige 

[…]. Så vi vill ju se att man tar ett ansvar som är större än bara det svenska jordbruket, eller 

den svenska konsumenten. Så att hållbar mat för alla det är våran paraplyvision. Och då ser 

vi ju liksom att en strategi måste vara jättebred och stor för att klara det, och signalerna idag 

som vi får […] att det kommer ha en tonvikt på den svenska livsmedelsproduktionen, då har 

man ju liksom tagit en liten delmängd av det som vi ser att man behöver ta i en 

livsmedelsstrategi. Så vi är ju lite oroliga helt enkelt.” 

(IP7, 2015-03-27) 

En mer hållbar konsumtion menade WWF:s representant kan uppnås exempelvis genom 

bättre information till konsumenter, ekonomiska styrmedel och bättre kunskap om 

konsumtionens hållbarhetsprofil. Att informera om hur konsumtionen ser ut och hur 

konsumenter bör agera tycker WWF, enligt IP7, är en naturlig del av livsmedelsstrategin, t.ex. 

genom informationskampanjer. Naturvårdsverkets representant resonerade på ett liknande sätt 

och menade att strategin skulle kunna hjälpa till att stärka de svenska mervärdena, såsom 

starkt djurskydd och restriktiv växtskyddsanvändning, genom att kommunicera dessa bättre. 

Hon beskrev att detta kan uppnås genom att stötta informationskampanjer, men kanske främst 

genom att underlätta för att kunna ta hänsyn till sådana faktorer i offentlig upphandling.  

                                                 
9 Som beskrivs i tabell 1 under ”intervjumetodik” publicerar inte WWF material som är ett direkt inspel till 

livsmedelsstrategin. Denna vision finns i viss mån beskriven på deras hemsida, se http://www.wwf.se/vrt-

arbete/ekologiska-fotavtryck/hllbar-mat-fr-alla/1547846-ekologiska-fotavtryck-hllbar-mat-fr-alla  

http://www.wwf.se/vrt-arbete/ekologiska-fotavtryck/hllbar-mat-fr-alla/1547846-ekologiska-fotavtryck-hllbar-mat-fr-alla
http://www.wwf.se/vrt-arbete/ekologiska-fotavtryck/hllbar-mat-fr-alla/1547846-ekologiska-fotavtryck-hllbar-mat-fr-alla
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WWF:s representant tyckte att offentlig upphandling är viktigt, eftersom det är en av 

statsapparatens viktigaste redskap när det gäller livsmedel. Det är konsumtion som de kan 

styra över och som kan verka trendsättande, menade hon. Naturvårdsverkets representant 

beskrev att de offentliga organen måste kunna ställa de krav som ställs på svensk produktion, 

och på så sätt prioritera den typen av produktion, annars är det tveksamt om de kraven kan 

kvarstå. WWF vill enligt IP7 att livsmedelsstrategin ska innehålla en tydlig satsning på att 

stötta offentlig upphandling och göra offentlig upphandling ”klok och bra”. Det innebär 

huvudsakligen, menade hon, att återupprätta det arbete som Miljöstyrningsrådet gjorde. IP7 

tog upp att Miljöstyrningsrådet utarbetade riktlinjer för hur kommunerna kan upphandla med 

olika hållbarhetskriterier samt att hjälpa kommunerna i att utforma upphandlingar, så att de 

kan uppfylla dessa kriterier. Naturvårdsverkets representant menade att det utförts mycket 

arbete för att ställa om de offentliga upphandlingarna men eftersöker samtidigt ytterligare 

förbättringsarbete rörande uppföljning och de krav som ska ställas.  

4.3.4.1 Information till konsumenterna och märkning  
Förutom resonemanget kring hur konsumtionen påverkar livsmedelssystemet tog flertalet av 

informanterna upp behovet av informationskanaler till konsumenterna rörande 

livsmedelsprodukter, där ursprungsmärkningar var ett återkommande tema. IP9 menade att 

ursprungsmärkningar och certifieringar kan agera verktyg för att hjälpa det svenska 

jordbrukets konkurrenskraft på den europeiska marknaden och hjälpa till att skapa andra 

villkor för de svenska lantbrukarna. Även LRF:s representant tog upp märkningar som 

verktyg och tillade att organisationen är positiv till en obligatorisk ursprungsmärkning men i 

första hand eftersöker de en frivillig svensk märkning där ursprung tydligt framgår. Detta är 

enligt honom något som möjliggör för konsumenten att enkelt göra val. Det gynnar även de 

konsumenter som inte vill välja svenskproducerade produkter, menade han. WWF:s 

representant tog upp att en av de stora svagheterna i det svenska livsmedelssystemet idag är 

att det inte är tillräckligt transparent. Hon resonerade enligt citatet nedan. 

”Livsmedelskedjan, och framförallt inom kött, är rätt så komplicerad. Där pågår det ju rätt 

så mycket nu med ursprungsmärkningar och så, och det är bra tycker vi och det vill vi 

absolut stötta, för att man ska liksom kunna se och spåra i livsmedelskedjan.” 

Intervjuare: ”[…] som konsument då alltså?” 

”Ja. .Ja och som upphandlare till exempel. Som dagligvaruhandel, ska också kunna spåra i 

kedjan.” 

(IP7, 2015-03-27) 

Rörande ursprungsmärkningar påpekade Jordbruksverkets representanter att om 

konsumenterna eftersöker ursprungsmärkningar så borde det finnas möjlighet att 

öka informationsflödet till konsumenterna. De tillade dock att det i vissa fall kan bli 

svårt att märka vissa produkter då många företag blir allt mer globala och genom att 

sammansatta produkter ofta kan innehålla komponenter som producerats i ett stort 

antal länder. Dessa resonemang kan även kopplas till det som 

Näringsdepartementet förde, som finns beskrivet i stycke 4.2.1.3. Forskaren från 

SLU konstaterade att det idag finns en hög status kopplad till att handla ekologiskt, 

där de varor som kan synas eller visas upp i vardagen är de som ökar mest i 

försäljning, istället för de varor som ger störst ekologisk hållbarhet. Hon ansåg 

samtidigt att ekologisk märkning av importerade produkter är positivt ur 

hållbarhetssynpunkt men inte nödvändigtvis stödjer den svenska marknaden, där 

den konventionella svenska produktionen enligt henne ”inte är avskyvärd”. 
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4.3.5 Sårbarheter i Sveriges livsmedelssystem 
Att identifiera generella svagheter i livsmedelssystemet förklarade Jordbruksverkets 

representanter är svårt, då svagheter inom systemet ser olika ut beroende på exempelvis 

sektorer, produkter och ur vilket perspektiv frågan hanteras. De menade att en central fråga 

vid bedömning av sårbarheten i livsmedelssystemet blir om Sverige betraktas som en del av 

EU eller som ett isolerat land. IP10 vid KTH tog upp en svaghet ur ett akademiskt perspektiv, 

i form av att forskningen inte kommit längre i frågan om ekologisk eller icke-ekologisk 

produktionsmetodik. Naturvårdsverkets representant tog upp att Sveriges beroende av sin 

omvärld och avsaknaden av ett eget självförsörjningsmål kan vara svagheter inom systemet, 

om hon ser bortom miljöaspekter i frågan.  

Ur myndighetens beredskapsperspektiv såg MSB:s representant att de stora svagheterna i 

Sveriges livsmedelssystem är att det är ett väldigt komplext system där sårbarheten ligger i 

beroendet av exempelvis fungerande transporter, IT och elförsörjning. I ett komplext system 

är det lätt att det uppstår störningar någonstans i distributionen, förklarade hon. Vidare 

berättade hon att Sverige har relativt robusta system för elförsörjning och IT idag, men det 

finns ändå flera sätt att slå ut dessa. Hon anser att ett av de värsta scenarierna skulle vara att få 

ett riktigt långvarigt elavbrott i en större del av landet. Det skulle innebära en enorm 

påfrestning för samhället, även livsmedelsdistributionen. En annan aspekt som hon tog upp är 

att Sverige bygger sin försörjning av livsmedel på en just-in-time-princip, vilket kräver ett 

konstant flöde av produkter. Vissa länder har beredskapslager eller krav på leverantörer att 

hålla ett litet lager, men i Sverige finns ingen sådan politik enligt IP 4. Ur en annan synvinkel 

menade hon dock att det flöde och den mängd olika aktörer och möjliga vägar att importera 

som Sveriges livsmedelssystem bygger på, ger utrymme för en flexibilitet som istället kan ses 

som en styrka. Vår anpassningsförmåga kan alltså ge en viss robusthet, resonerade IP4. Hon 

sammanfattade med att det finns mycket tyckande kring dessa olika frågor och att just detta är 

vad MSB syftar till att utreda; ”hur sårbart är det egentligen och vad har vi för förmåga?” 

4.3.6 Självförsörjning 

Idag saknas tydliga mål för Sveriges självförsörjningsgrad. Vissa menar att Sverige behöver 

ett övergripande mål, medan andra diskuterar detaljer kring självförsörjning för olika 

livsmedel. Inom ramen för litteraturstudien fanns ingen konsensus beträffande hur en 

övergripande självförsörjningsgrad ska beräknas. Vid intervjutillfället med 

Näringsdepartementet sa projektledaren för livsmedelsstrategin att frågor rörande 

självförsörjningsgrad och beredskapsmål är en mycket bred och stor fråga som berör fler 

områden än bara livsmedel, och att det inte är självklart att en livsmedelsstrategi är det enda 

eller bästa sättet att hantera försörjningsfrågan.  

Huruvida en övergripande självförsörjningsgrad bör tas med i den kommande svenska 

livsmedelsstrategin skiljs informanternas åsikter åt, men en samstämmighet kring 

komplexiteten i begreppet finns. LRF:s representant ansåg att en övergripande 

självförsörjningsgrad inte ska få spela en roll i livsmedelsstrategin utan eftersökte istället mål 

för en hållbar tillväxt i den svenska livsmedelsproduktionen. Jordbruksverket påpekade att 

begreppet bör nyanseras om det ska kunna tas med i en livsmedelsstrategi. Vidare sa de att det 

i så fall måste finnas sätt att beräkna självförsörjningsgraden korrekt. De tog upp att 

avvägningar måste göras, exempelvis för hur internationell handel ska beaktas, i vilken 

omfattning import av insatsvaror ska tas med i beräkningarna, för vilka produkter 

självförsörjningsgraden ska beräknas och om självförsörjningsgraden ska beräknas för ett 

normalläge eller för krissituationer. De tillade att vissa av de produkter som konsumeras i 

Sverige inte kan produceras inhemskt, vilket vidare försvårar användandet av begreppet.  
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Fler informanter tog upp problematiken med hur en övergripande självförsörjningsgrad bör 

beräknas, WWF:s representant ansåg att självförsörjningsgraden bör differentieras beroende 

på grödor och att självförsörjningsmålen, utöver att vara en nationell komponent, bör kunna 

brytas ner till regionsspecifika mål. Detta menade hon behöver utredas ytterligare och hon vill 

inte uttala sig om hur en sådan skulle beräknas. Forskaren vid KTH tog upp att ett mål för 

ökad självförsörjningsgrad har olika effekter på ekologisk hållbarhet för olika varor. Han 

förklarade att bara de naturvetenskapliga processerna i att följa en enda vara är väldigt 

komplexa. Även MSB:s representant ser beräkningen av en självförsörjningsgrad som 

problematisk10. Hon menade att alla beroenden då måste ingå i beräkningen, även import av 

insatsmedel. Hon ifrågasatte därutöver begreppets relevans idag och menade att det troligtvis 

var mer relevant under kalla kriget. Till detta tillade hon att Sverige, som medlem i EU, kan 

ha svårt att arbeta med ett begrepp som förespråkar vissa andelar produktion och konsumtion 

för enbart inhemskt bruk. Hon menade att Sverige i sådana fall skulle kunna arbeta med 

självförsörjningsfrågan på Europanivå. Jordbruksverkets representant IP6 diskuterade hur 

synen på självförsörjningsgrad ändrats historiskt och förklarade att anledningen till att dessa 

målformuleringar övergavs vid EU-inträdet är att medlemskapet i sig är ett sätt att trygga 

försörjningen, vilket han sa gör att det därigenom inte är aktuellt att prata om längre. 

Forskaren vid SLU ansåg däremot att begreppet bör spela en roll i den kommande strategin, 

bland annat ur ett krisperspektiv om livsmedelssystemet skulle komma att kollapsa. Samtidigt 

påpekade även hon att det är svårt att avgöra vilka produktkategorier som är viktiga och vad 

begreppet självförsörjning egentligen innebär. Hon tog upp att Sverige både har import och 

export av samma produktkategorier och många insatsmedel till primär- och 

animalieproduktionen importeras. Om självförsörjning ska definieras menar IP9 att även 

dessa aspekter måste tas med. Även WWF:s representant såg positivt på att ta med 

självförsörjningsgrad i den kommande livsmedelsstrategin, där hon ur ett 

hållbarhetsperspektiv eftersökte ett övergripande mål. Hon menade att ett mål omkring 

självförsörjningsgrad i livsmedelsstrategin skulle göra det möjligt att utveckla arbetet med den 

svenska livsmedelsproduktionen, både på nationell och på regional nivå. Hon förklarade att 

det då på sätt och vis blir som att flytta frågan från ett politikområde till ett annat, från den 

inre marknaden där det finns restriktioner, till försvarspolitiken där självförsörjningsmål inte 

ses som något konstigt. På så sätt skulle ett politiskt mål kunna förespråka konsumtion av 

svenskproducerade varor, menade hon. 

Naturvårdsverkets representant menade att upprättandet av självförsörjningsmål i kommande 

livsmedelsstrategi är ett politiskt val och huruvida det blir relevant eller ej, beror på vilka 

frågor som strategin kommer att hantera. Hon menade vidare att begreppet kan behöva 

omformuleras och föreslår formuleringen ”möjlighet till omställning till självförsörjning” som 

är lite mer flexibelt. Även Jordbruksverkets representant påpekade att självförsörjningsgrad 

som begrepp kan omarbetas och att ett mer relevant uttryck skulle kunna uttryckas som 

försörjningsförmåga. Därtill ansåg Naturvårdsverkets representant att det är viktigt att både 

produktion och konsumtion tas med i resonemanget, då ett bibehållande av en 

självförsörjningsgrad, och produktion överlag, kräver en efterfrågan hos konsumenterna. 

Skulle en självförsörjningsgrad tas med i strategin menade IP3 att målet inte enbart behöver 

avse en produktion som matchar de konsumtionsmönster som finns, utan att en 

                                                 
10 MSB har tidigare gett ut förslag på resultatmål för livsmedelsförsörjningen som relaterar till att tillgodose ett 

visst kaloriintag för individerna i ett samhälle under en tillfällig kris. Detta har inte behandlats i denna rapport 

även om det diskuterades i detta sammanhang i intervjun. För visare läsning, se rapporten ”Resultatmål –Förslag 

till målstruktur och mål inom fem områden” som finns att tillgå via länken: 

https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-och-press/Nyheter/Nyheter-fran-MSB/Resultatmal-ska-stimulera-

okad-krisberedskap/  

https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-och-press/Nyheter/Nyheter-fran-MSB/Resultatmal-ska-stimulera-okad-krisberedskap/
https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-och-press/Nyheter/Nyheter-fran-MSB/Resultatmal-ska-stimulera-okad-krisberedskap/
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självförsörjningsgrad likväl kan uppnås genom att sätta mål för hur Sverige kan ändra sin 

konsumtion.  

Konsumtionsproblematiken är ett återkommande ämne hos informanterna. Jordbruksverkets 

representanter tog upp att Sverige i vissa avseenden producerar mer än vad som konsumeras 

inhemskt, medan svenska konsumenter i andra fall, som exempelvis konsumtion av 

köttprodukter, konsumerar mer än vad som produceras. De beskrev att Sverige, efter EU-

inträdet, har haft en kraftig ökning av just köttkonsumtionen och dagens konsumtionsnivåer 

ligger betydligt över vad som konsumerats tidigare. Här menade forskaren vid SLU att 

Sverige idag har en snedvriden produktion där mer och mer av konsumtionen består av 

importerade livsmedelsprodukter. Som konsekvens har självförsörjningsgraden i många fall 

sjunkit på grund av en ökad konsumtion snarare än en minskad produktion, förklarade hon. 

Samtidigt menade MSB:s representant att importrelaterade konsumtionsfrågor ofta förs 

utifrån monetära världen men att det likväl kan vara viktigt att se till Sveriges 

produktionsförmåga utifrån ett överlevnadsperspektiv och kaloriintag. Detta resonemang 

förde även forskaren vid SLU då hon ansåg att utifrån ett självförsörjningsmål är möjligen 

inte denna typ av snedvridna konsumtion den viktiga att upprätthålla, utan att målet istället 

bör relateras till kriskoster med basprodukter. Detta resonemang fördes även av 

Naturvårdsverkets representant som menade att Sverige i en krissituation inte behöver 

uppehålla de konsumtionsvanor vi har idag. Parallellt med upprättandet av ett 

självförsörjningsmål bör i sådana fall fokus även ligga på Sveriges konsumtion idag och hur 

den skulle kunna förändras, förklarade hon. 

4.3.6.1 Systemgränser och insatsmedel 
Dagens livsmedelssystem bygger på såväl import som export där svenska producenter 

importerar djurfoder och andra insatsvaror för inhemsk produktion. IP9 vid SLU påpekade att 

Sverige ur det perspektivet inte har någon egentlig svensk jordbruksproduktion då det inom 

produktionssystemet idag inte finns några systemgränser som håller sig inom Sverige. 

Samtidigt menade både LRF:s och WWF:s representanter att import av insatsmedel och 

foderprodukter inte påverkar huruvida den, inom Sverige, producerade produkten kan kallas 

svensk eller ej. Båda organisationerna anser att ett djur kan anses vara svenskt om det är fött 

och uppfött i Sverige, oavsett ursprunget på dess foder. 

Enligt LRF:s representant är dock djurfodret till stor del närproducerat för en del svenska 

jordbruksprodukter idag, i Sverige eller Europa, och han såg en fördel med det. Även 

Naturvårdsverkets representant såg, ur ett miljöperspektiv, positivt på större andelar inhemskt 

producerat djurfoder i de fall det är miljömässigt bättre. Hon tyckte att foderförsörjningen ska 

ingå om självförsörjningsgraden studeras. Då fodrets miljöpåverkan i vissa fall har en 

betydande roll för livsmedelsproduktionen så menade hon att en utökad foderproduktion inom 

Sverige skulle kunna komma att öka Sveriges miljöpåverkan lokalt men bidra till att den totalt 

sett minskar. Samma resonemang fördes av WWF som uppmärksammade de allvarliga 

hållbarhetsproblem som existerar kring viss foderproduktion, som soja, men understryker att 

denna typ av frågor inte bör sammanfogas med den allmänna djurproduktionen i diskussioner 

kring den inhemska produktionen och självförsörjningsgrad. Den diskussionen menade hon är 

viktig, men den bör relateras till separata mål för djurfoderproduktion. 

Foderproduktionens geografiska belägenhet och ursprung menade Naturvårdsverkets 

representant därutöver är kopplat till frågor kring priser och konkurrenskraft, något som på 

liknande sätt togs upp av LRF:s representant. LRF ser överlag positivt på möjligheten att 

producera mer protein och foderprodukter i Sverige om produktionen innebär att den svenska 

livsmedelsproduktionen kan vara konkurrenskraftig i det. I denna fråga ser LRF dessutom att 
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det idag finns ett underskott av proteinproduktion i hela Europa och att det därför bör 

diskuteras på Europanivå, berättade IP8.  

Gällande internationell handel med jordbruks- och livsmedelsprodukter förklarade 

Jordbruksverkets representant IP6 att det är viktigt att konstatera att Sverige är bra på viss typ 

av produktion medan andra länder är bättre på andra. Effekten blir därför, beskrev han, att 

produktion kommer ske av de jordbruks-/livsmedelsprodukter där det finns en internationellt 

konkurrenskraftig produktion. Även Naturvårdsverket underströk att Sverige har bra 

förutsättningar för viss typ av jordbruks- och animalieproduktion och att det inte går att se 

Sverige som ett slutet kretslopp. Samtidigt lyfte forskaren vid SLU att det skulle vara av 

intresse att utreda möjligheten för Sverige, speciellt ur ett krisperspektiv, att se till 

självförsörjning som det hanteras på ekologiska gårdar, med slutna kretslopp. Ekologiska 

jordbruk med slutna kretslopp i Sverige kan åstadkomma väldigt smala systemgränser vilket 

enligt IP9 kan ses som mer robusta system, samtidigt som de också kan bidra till stora 

sårbarheter om dessa system rubbas. I detta avseende menar även IP4 hos MSB att en 

redundans inom Sveriges livsmedelssystem generellt inom krisberedskap är bra där flera 

småskaliga och självförsörjande produktionsenheter ger ett mer robust system. Det finns 

säkerligen sårbarheter i ett sådant system också, påpekade hon, men om det ena inte utesluter 

det andra stärker flexibiliteten systemet. 

4.3.7 Sveriges ansvar för global livsmedelsförsörjning 

Fem av intervjurespondenterna belyste Sveriges ansvar för den globala 

livsmedelsförsörjningen med olika argument för dess relevans. WWF:s målvision ”hållbar 

mat för alla” lägger stor vikt på ämnet och deras representant såg ett behov av att bibehålla 

alternativt öka den svenska produktionen av flera faktorer, som åskådliggörs i citatet nedan. 

”Eftersom det finns ett problem idag, att det svenska lantbruket är på nedgång. Och vår 

analys är ju att vi ser att vi behöver ta ansvar för åkermarken, att den inte ska växa igen, och 

att vi inom, i framtiden kommer att behöva producera mer livsmedel här på grund av 

klimatförändringarna.” 

(IP7, 2015-03-27) 

IP1 vid Näringsdepartementet säger vid intervjutillfället att livsmedelsförsörjning är en 

mycket viktig fråga i ett globalt perspektiv, och att det på många håll i världen finns allvarliga 

försörjningsproblem. Hon relaterade det till att Regeringen arbetar bland annat med detta 

genom global utveckling och biståndsarbete för att stärka produktionen i utvecklingsländer. 

IP6 vid Jordbruksverket påpekade att svensk import av livsmedelsprodukter kan ha positiva 

konsekvenser för exporterande länder. Den svenska importen kan enligt IP6 exempelvis 

fungera som ett medel för utvecklingsländer att bygga upp produktions-och handelssystem 

och därigenom uppnå utveckling. IP10 vid KTH tog upp att ju mer utvecklat ett land är i 

välfärd och samhällsstruktur, desto lättare är det att ha internationella samarbeten om hur 

livsmedelsproduktion ska gå till. Han menade alltså att internationell social jämlikhet är ett 

steg i att stärka en ekologiskt hållbar utveckling. MSB:s representant påpekar att det inte är 

gångbart att helt effektivisera bort den svenska produktionen och enbart förlita sig på import. 

Klimatförändringarna kan komma att ha stor påverkan på den globala förmågan att producera 

livsmedel och Sverige bör bidra för att säkerställa den globala tillgången på mat, menade hon.   

Även LRF såg att den ökade efterfrågan på mat som förespås, kommer att kräva en betydligt 

större livsmedelsproduktion de kommande årtiondena. Där menade IP8 att Sverige har ett 

globalt ansvar att utnyttja de resurser som finns i landet för att på ett hållbart sätt öka den 

inhemska produktionen markant, då Sverige har goda förutsättningar att göra detta. Han 
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beskriver att LRF också ser vikten i att se till klimatförändringarnas påverkan på övriga 

världen, som tidigare nämndes. Naturvårdsverkets representant belyste på ett liknande sätt 

vikten av att inte enbart se till Sverige i hållbarhetsarbetet, då hon menar att omständigheterna 

för Sverige idag är annorlunda mot förut och Sverige kommunicerar och interagerar på ett 

annat sätt med omvärlden. 

”Och när du får en annan situation i andra länder så tror jag att det kommer behövas den 

produktion vi har möjlighet att […] ha i Sverige, den kommer nog också behövas för att 

hjälpa till att försörja andra delar av världen. […] om vi får en ökad befolkning, som 

prognosen är, och samtidigt ökade problem,[…] andra länder kan bli mycket värre, om du 

redan har väldigt hög temperatur och torra områden så blir det mycket svårare att 

producera där.” 

(IP3, 2015-03-11) 

4.3.8 Konkurrenskraft 

Samtliga respondenter uttryckte konkurrenskraft som en viktig aspekt för den svenska 

livsmedelsproduktionen, där Näringsdepartementets representanter fastställde att de ser 

konkurrenskraftsutredningen som ett viktigt underlag i arbetet med strategin. De menade att 

Sverige idag har en situation för flertalet produkter, där produktionen krymper på en marknad 

där efterfrågan ökar. Det medför att Sverige, enligt IP2, måste ställa sig frågan varför det ser 

ut så på en sådan marknad och varför Sverige inte kan behålla sin marknadsandel. Samtidigt 

bedömer Jordbruksverkets representanter att Sverige har en livsmedelsindustri som har klarat 

av att vara konkurrenskraftigt efter EU-inträdet. Även om antalet arbetstillfällen har minskat 

så har produktionen totalt sett i Sverige ökat, förklarade de.  

Både LRF och Jordbruksverket eftersökte en möjlighet till ett lönsamt svenskt jordbruk som 

kan utvecklas på en öppen marknad, både globalt och inom den inre marknaden i EU. En 

långsiktig och hållbar konkurrenskraft är enligt Jordbruksverkets representanter viktig då den 

bidrar till att inge tilltro till att göra investeringar inom livsmedelsproduktionen. LRF:s 

representant menade att, för att kunna behålla sin produktion, måste Sveriges 

livsmedelsproduktion vara konkurrenskraftig och ha samma förutsättningar för företagande 

som övriga länder.  Ett liknande resonemang fördes av Naturvårdsverkets representant som 

eftersökte mer jämlika krav på produktionsleden internationellt. Hon ansåg att social 

hållbarhet är en global fråga och att Sverige bör ställa samma höga krav på sociala 

förhållanden i produktionsleden internationellt som de som gäller i Sverige. Sådana krav är 

förenade med kostnader och bör kommuniceras ut på ett sådant sätt att de inte tolkas som 

handelshinder, påpekade hon. Hennes slutsats var att detta kan komma att bidra till 

möjligheten att bibehålla ett svenskt jordbruk. 

LRF:s representant menade att en tillväxt inom livsmedelssektorn i Sverige kräver ett 

konkurrenskraftigt jordbruk. Annars, menade han, sker tillväxten i andra länder och Sverige 

förlorar sin produktion dit. Han förklarade att här spelar därför den svenska 

mervärdesmarknaden en stor roll för tillväxten i Sverige i kombination med 

konkurrenskraftiga villkor för företagarna. Rörande marknadspriser såg forskaren vid SLU ett 

behov av aktörer som kan sätta ett pris på livsmedelsprodukterna, som inte styrs av 

världsmarknaden: Ett pris som det går att få lantbruket att gå runt på för produkter med en hög 

kvalité. Hon lyfte likaså frågan kring mervärdesproduktionen där hon ansåg att det finns andra 

värden inom svensk livsmedelsproduktion än en bulkproduktion som strävar efter lägsta 

möjliga pris för att konkurrera på världsmarknaden. Därför önskade hon ett mer visionärt 

synsätt på Sveriges möjligheter att producera bra mat ur olika synvinklar. Hon ansåg att 

Sverige borde ha råd att vara ett föredöme och ligga i framkant vid arbete med exempelvis 
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miljö- och djurskyddsfrågor. IP9 ställer sig bakom mycket av konkurrenskraftsutredningen 

men ifrågasätter dess fokus på näringens ekonomiska konkurrenskraft i relation till andra 

länder. 

”Jag tycker ju inte att det är näringens ekonomiska konkurrenskraft i relation till andra 

länder som är den viktiga frågan, jag tycker det egentligen är skitsamma, om jag ska uttrycka 

mig lite dramatiskt. Jag har för mig att jordbruket är ungefär 1,5 % av Sveriges BNP, eller 

något sånt där. Rent ekonomisk klarar vi oss jättebra utan en inhemsk jordbruksproduktion. 

Det är inte en intressant ekonomisk fråga, utan det är en intressant miljömässig och 

säkerhetspolitisk fråga. OCH social fråga […] eller det beror på, de här 1,2 % jordbrukare, 

det är klart de skulle kunna göra någonting annat. Så det är väl framförallt en miljömässig 

fråga.” 

(IP9, 2015-03-10) 

Enligt WWF:s representant bör en svensk livsmedelsstrategi hantera frågor rörande hur 

ekonomiska styrmedel ska kunna verka för en hållbar konsumtion. Där tillkommer enligt 

henne att strategin hanterar hur dessa typer av styrmedel ska formuleras på ett bra sätt.  IP7 

refererade till en rapport utgiven av SNF rörande ekonomiska styrmedel som medel för att 

hantera hållbarhetspåverkan av köttkonsumtionen. WWF använder inte begreppet ”köttskatt”, 

och förespråkar inte idag en sådan enligt IP7, men önskar se fler utredningar om ekonomiska 

styrmedel kopplade till konsumtion av miljöbelastande varor och tjänster. Avgifter, 

momssatser och skatter kan alla fungera på olika sätt, de måste utformas smart, tillade hon. 

Naturvårdsverkets representant tog på ett liknande sätt upp behovet av miljöstöd för att öka 

lönsamheten för jordbrukaren, hur exempelvis ett rikt växt- och djurliv och den biologiska 

mångfalden värdesätts och det behövs om systemet ska kunna fungera. 

Utöver styrmedels- och stödfrågor belyste WWF:s representant att det ekonomiska systemet 

idag inte integrerar kostnader för tjänster såsom ekosystemtjänster. De står utanför det 

ekonomiska systemet. Producenter som gör tjänster som inte finns med i systemet måste 

betalas med offentliga medel, vilket gör det svårt att kvantifiera. Detta är en stor utmaning och 

i ett drömscenario skulle de externa effekterna ingå i det ekonomiska systemet.  

4.3.9 Djur-och växtskydd 

Konkurrenskraftsutredningens slutrapport som publicerades i början av mars 2015 tar upp att 

Sveriges höga djurskydd och noggranna växtskyddsutredningar kan påverka vår 

konkurrenskraft negativt och lägger fram att djurskyddslagen bör ses över och att 

kemikalieinspektionen bör öppna för att kunna godkänna växtskyddsmedel som godkänts i 

andra länder, utan längre utredningar. Ovan nämnda rekommendationer får både medhåll och 

mothåll bland informanterna där flera anser att Sverige bör vara stolt över de höga krav som 

ställs inom djur- och växtskydd. Samtliga informanter menar att det idag existerar ett problem 

kopplat till efterfrågan, där de svenska djur- och växtskyddskraven höjer produktpriserna och 

där konsumenterna sedan löser prisfrågan genom att köpa importerade produkter som inte har 

dessa krav. IP3 vid Naturvårdsverket beskriver även att många konsumenter dessutom inte är 

medvetna om denna problematik och även de som är insatta köper inte alltid produkter med 

högre krav. 

Enligt LRF:s representant ställer sig organisationen bakom konkurrenskraftsutredningens 

rekommendationer. Nuvarande djurskyddslag menade han är från slutet av 80-talet och sedan 

dess har det skett mycket i form av exempelvis teknisk utveckling, genetik, stall- och 

djurmiljö och Sverige har idag andra typer av produktionssystem än tidigare. Även forskaren 

vid SLU delar konkurrenskraftsutredningens åsikt om att Sveriges höga djur- och 

växtskyddskrav är ett stort problem för det svenska jordbruket, i form av att konsumenterna 
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istället köper importvaror med lägre krav. Hon ansåg dock att konkurrenskraftsutredningen 

ställer sig i linje med världsmarknaden och att det svenska jordbruket istället i viss mån 

behöver avskiljas från världsmarknaden. Hon ville inte uttala sig om hur detta skulle kunna 

lösas i praktiken. Ett sätt menade hon, skulle vara genom diverse märkningar och 

certifieringar. MSB:s, Naturvårdsverkets och Jordbruksverkets representanter menade att det 

krävs en balansgång mellan djur- och växtskyddskrav och konkurrenskraft, då de ansåg att det 

måste finnas en efterfrågan av produkterna. Jordbruksverket utvecklade resonemanget med att 

Sveriges konkurrenskraft påverkas av övriga länder på världsmarknaden, en marknad som 

inte är statisk, och ser att det nu finns andra länder som börjar närma sig de krav som finns 

inom den svenska livsmedelsproduktionen.  

Däremot håller WWF, enligt deras representant, inte med om de ovan nämnda 

rekommendationerna. De menar istället, enligt IP7, att Sverige skulle kunna erhålla en större 

konkurrenskraft genom att lyfta fram och utveckla mervärdena kopplade till miljö och 

djurskydd, då Sverige kommer att ha svårt att konkurrera på en bulkmarknad med 

lågprisprodukter. Forskaren vid SLU var också inne på detta resonemang, som framgår i 

tidigare stycke om konkurrenskraft och forskaren vid KTH resonerade att svenska varor 

skulle kunna förlora sin konkurrenskraft, om de saknar mervärden i form av högre krav på 

produktionen. En mervärdesmarknad ansåg IP7 vidare är en mer hållbar marknad och menade 

att om det fanns ett större arbete för att synliggöra mervärden i produkter skulle det resultera i 

produkter av bättre kvalité.  På ett liknande sätt resonerade Naturvårdsverkets representant att, 

för att Sveriges djur- och miljöskydd ska kunna bidra till konkurrenskraften, måste dessa 

marknadsföras och vara något Sverige står upp för. Hon förtydligade med att om djur- och 

växtskyddsfrågan alls ska kunna drivas måste fler prioritera att köpa produkter som ställer 

sådana krav som de svenska. Vidare ansåg hon att det är svårt att sänka de svenska 

mervärdena för att kunna öka konkurrenskraften. Det skulle möjligen gå i enstaka frågor men 

inte inom djurvälfärden, påpekade hon. 

Även om LRF ställer sig bakom rekommendationerna så tydliggjorde representanten att LRF 

vill bibehålla en god djuromsorg och fortsätta utveckla detta. I sammanhanget eftersöker 

organisationen istället en mer målstyrd lagstiftning för att göra det lättare för företagarna att 

avväga hur de når sina mål, beskriver IP8. Dagens djurskyddslagstiftning menar han är 

oerhört detaljrikt och i många fall blir kraven svårtolkade, vilket försvårar för bonden att ta 

beslut kring sin produktion. Målet för strategin ska fortfarande vara att bibehålla den goda 

djuromsorgen och bra miljöhänsyn men regelverket behöver moderniseras och göras mindre 

detaljrikt för att tillåta konkurrenskraft ansåg IP8.  

På växtskyddsområdet eftersöker LRF en ökad andel effektiva växtskyddsmedel som inte ger 

några rester i produkten eller i miljön. Samtidigt menar deras representant att Sverige inte kan 

gå fortare fram i processen än vad utvecklingen av växtskyddspreparat gör och förbjuda de 

preparat som existerar, då detta enbart medför att de används på andra platser i världen. Vid 

beslut rörande växtskyddspreparat måste därför hänsyn tas till vad beslutet innebär för 

livsmedelsproduktionen i Sverige, förklarade IP8. Det har inte gjorts tidigare, som 

konsekvens av avsaknaden av produktionsmål, menade han. Vidare förklarade han att 

Sverige, och Norden överlag, idag har speciella klimatförhållanden och är därför en ganska 

liten marknad för växtskyddsmedel. Det gör det viktigt att produktintroduktion och-

registrering av växtskyddspreparat på denna marknad inte kan vara för komplicerad, var hans 

slutsats i detta resonemang. 
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4.3.10 Strukturrationalisering och effektivitet 

Det finns idag en pågående trend av strukturrationalisering inom den svenska 

jordbruksproduktionen, som syns i avsnittet i litteraturstudien som behandlar 

konkurrenskraftsutredningen. Samtliga informanter tror att denna trend kommer fortsätta även 

i framtiden. Samtidigt ansåg LRF:s representant att det också syns en ökad andel småskalig 

verksamhet i Sverige, till exempel lokal förädling och försäljning, som han menade tyder på 

att det i framtiden kommer fortsätta finnas både småskaliga, medelstora och stora 

livsmedelsföretag. Han tillade därutöver att livsmedelsmarknaden blir allt mer differentierad 

både i Sverige och internationellt med en växande mervärdesmarknad och större efterfrågan 

på närproducerat, som Sverige bör utnyttja. Utifrån lönsamheten inom primärproduktionen 

menade forskaren vid SLU att det finns en någorlunda enstämmig bild inom lantbrukarkåren 

rörande att det inte är storleken som är avgörande för lönsamheten. Hon påpekade samtidigt 

att hennes åsikt i frågan baseras på resultat av en kvalitativ studie med andra utgångspunkter 

än de som behandlas i konkurrenskraftsutredningen.  

Naturvårdsverkets representant såg att Sverige i framtiden även kan komma att få en fortsatt 

effektivisering av jordbruket. Denna effektivisering menade hon ger till viss del positiva 

miljöeffekter, exempelvis i form av minskat svinn och för djurhälsovården, där ett arbete för 

att minska djurdödlighet för att kunna öka produktionen är en del av effektiviseringsarbetet. 

Däremot menade hon att en bör fråga sig vad som ska göras när det inte längre räcker att ha 

både större enheter och att göra varje enhet så effektiv som möjligt, då Sverige inte kan ha de 

jätteodlingar som finns i vissa andra länder. Hennes slutsats i detta var att detta är något som 

medför att Sverige inte har möjlighet att konkurrera med sådana odlingsvolymer. IP9 vid SLU 

förde ett liknande resonemang där hon även påpekade att en förhöjd produktivitet inom 

jordbruket förmodligen skulle innebära en mer kapitalintensiv produktion med högre 

insatsmedel, vilket inte nödvändigtvis är fördelaktigt varken för den enskilda lantbrukarens 

lönsamhet eller för miljömässig hållbarhet. Hon påpekade igen att ekonomin i lantbruket är en 

märklig infallsvinkel, då hon ansåg att den svenska produktionen aldrig kan komma upp i 

samma produktionsnivåer som länder med stora ytor och en enorm produktion, även om vi 

sänker kraven för djurhållning och växtskydd. Hon menade att det ofta uttrycks som att “vi är 

så himla nära, om vi bara tar bort dom här regleringarna kommer vi också vara med på 

marknaden”. 

Enligt WWF:s representant är strukturrationaliseringstendenserna inom jordbruket 

problematiska eftersom de jordbruk som är lönsamma ligger på slätten. Hon förklarade att de 

jordbruk som läggs ner däremot ligger i mellanbygd och det är där, i skogsbygder och i 

regioner där det finns små områden med åkermark, som de stora biologiska värdena ligger. 

När dessa jordbruk försvinner omvandlas marken till skog, vilket är en utveckling som WWF 

inte vill se enligt IP7.  Vidare poängterade hon att nedläggningarna dessutom inte bidrar till 

den sociala hållbarheten då det behövs folk på landsbygden för att upprätthålla infrastruktur 

och andra samhällsfunktioner. WWF ser att det behövs stora satsningar på att hålla liv i 

jordbruket i mellanbygder. Samtidigt, menade hon, kan omstruktureringen som pågår vara 

positiv då de större lantbruken kan vara väldigt välskötta men den behöver mötas upp med 

offentliga satsningar på mervärden som inte marknaden betalar för. 

I forskaren vid SLU:s framtidsvision såg hon ett mindre behov av kapital inom jordbruket än i 

visionen som presenteras i konkurrenskraftsutredningen. Hon ansåg inte att bristen på kapital 

inom branschen är det största problemet utan att dess utmaningar snarare handlar om miljö- 

och sociala frågor. Hon menade därutöver att fokus inte bör ligga på att få in fler yngre som 

lantbruksägare, även om det finns problem kopplade till att lantbruken hålls inom familjen. 
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Hon konkretiserade resonemanget genom att påpeka att det handlar om kapitalintensiva 

verksamheter som kräver stora investeringar. Utifrån samma sammanhang ställde hon sig 

emot ett öppnande för aktiebolag som lantbruksägare. 

4.3.11 Sociala aspekter i livsmedelskedjan 

Trenden idag som konkurrenskraftsutredningen pekar på kan tolkas som att 

livsmedelsproduktionen i Sverige i framtiden kommer att minska totalt sett, medan 

effektiviteten i produktionen kommer att öka. Detta medför att antalet lantbrukare fortsätter 

att minska. Regeringen vill i sin strategi att det ska vara socialt hållbart och attraktivt att vara 

lantbrukare och att strategin ska ge förutsättningar för fler jobb.  

IP9 vid SLU menar att Sverige i framtiden kan komma att få färre arbetstillfällen i jordbruket, 

men även andra typer av anställningstillfällen som tillfällig utländsk arbetskraft, vilket är en 

trend som finns inom Europa och som hon menade börjar synas i södra Sverige. Hon uttryckte 

att Sverige i framtiden kan komma att se färre lantbruksägare och fler säsongsanställda. 

Huruvida denna utveckling skulle vara positiv eller negativ ur sysselsättningsperspektiv 

kunde hon däremot inte uttala sig om. Utöver detta ansåg hon att marknaden för 

nischprodukter kommer att växa och på så vis också kunna sysselsätta fler, där utmaningen 

kan vara att göra det lönsamt. Forskaren vid SLU tog även upp behovet av att hjälpa 

lantbrukarna med marknadsföring och försäljningskanaler, där hon eftersökte en medelväg 

som ger utrymme för de svenska mervärdena. Detta skulle alltså kunna ge sysselsättning i 

form av kompletterande arbetsuppgifter. I detta sammanhang ansåg hon att det finns en flathet 

inför livsmedelsindustrin som politikerna bör lösa då marknaden kommer inte lösa det här 

själv.  

”Vi har ju en enormt centraliserad distributionskedja i Sverige, det är ju i princip ICA och 

COOP centrallager som gäller. Kommer man inte in där så får man ju sälja sin produkt 

själv, liksom, direkt till […] konsument eller till en butik. Det måste antingen vara pyttelitet 

eller superstort, det finns liksom inget mittemellan, […] det hade man ju kunnat arbeta för. 

Med att bilda antingen kooperativ och så, som lantbrukare själva jobbar i eller något helt 

nytt, annat, som lantbrukarna inte behöver jobba med. Det är väldigt mycket som på något 

vis förskjuts till att det här får lantbrukarna lösa själva, och det är ju inte som att det är 

undersysselsatta.” 

(IP9, 2015-03-10) 

I detta citat kan även skönjas en aspekt av pressen på lantbrukarna, där de behöver utveckla 

sin verksamhet att innehålla fler aspekter för att kunna finnas kvar på marknaden. Forskaren 

fortsatte resonemanget med att eftersöka försäljningskanaler där företagarna inte behöver vara 

varken småskaliga eller storskaliga. Här hänvisar hon till initiativ såsom MinFarm.se11 och 

ICA:s serie av mathantverksprodukter som ska förmedla produkter från små och medelstora 

företag till konsumenter på ett organiserat sätt. Denna typ av distribution handlar dock ofta 

om att tillfredsställa en urban efterfråga, menade hon, och bygger till viss del på känslomässig 

exploatering av lantbrukare. Denna typ av produktförsäljning ger status till konsumenterna 

men är enligt henne nödvändigtvis inte det bästa tillvägagångssättet för lantbrukarna då 

försäljningskonceptet kostar tid. Detta i koppling till resonemanget om konsumtionsvanor 

visar på hur sociala strukturer i samhället påverkar livsmedelssystemet i flera led.  

                                                 
11 MinFarm är ett företag registrerat i Sverige som driver en plattform online för bönder och konsumenter att 

genomföra men mer direkt handel. Läs mer om företaget på deras hemsida https://www.minfarm.se/online-

farmen 

https://www.minfarm.se/online-farmen
https://www.minfarm.se/online-farmen
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Jordbruksverkets representant IP5 menade att det krävs en konkurrenskraftig industri inom 

primärproduktion för att bibehålla antalet lantbrukare, då det handlar om att få entreprenörer 

att vilja vara verksamma i Sverige. Detta menade hon skulle kunna ske genom att exempelvis 

förenkla för företagare i administrativa delar. Jordbruksverket förklarar vidare att det idag 

finns ett flertal olika projekt inom jordbrukspolitiken rörande lantbruksutveckling som är ett 

sätt att hantera det minskande antalet jordbrukare i Sverige. LRF:s representant identifierade 

istället att det krävs arbete för att öka efterfrågan på svenskproducerade produkter och stötta 

tillväxt på alla nivåer för att kunna öka produktionen och sysselsättningen inom Sveriges 

livsmedelsproduktion.  

Sysselsättningen är den sociala fråga som ovan nämnda informanter tog upp. IP9 vid SLU 

påpekade utöver detta att hon i sitt arbete har identifierat att många lantbrukare ser statusen i 

lantbruket som en viktig fråga. Flertalet lantbrukare upplever, enligt henne, att de ses som 

andra klassens medborgare och att lantbrukaryrket är ett yrke för personer som inte klarat av 

att göra någonting annat. För att tackla dessa problem och höja statusen för lantbrukarna 

föreslog IP9 mer arbete för att höja kompetensen hos lantbrukarkåren inom nya områden 

såsom exempelvis sälj, då det krävs en bred kunskap inom yrket. Även inom forskningen 

ansåg IP9 att lantbruksfrågor har en låg status i Sverige. Det är enligt henne få som forskar 

om lantbruksfrågor inom samhällsvetenskapen. Hon ansåg att Sverige har en kompetent 

lantbrukarkår med många idéer om hur branschen ska kunna bli mer konkurrenskraftig. 

”Vi har en enormt kompetent lantbrukarkår. Högutbildade, kunniga, drivna, jätteduktiga 

människor. De flesta […] har ju jättemycket idéer om vad man skulle kunna göra när man 

åker ut och träffar lantbrukare.” 

(IP9, 2015-03-10) 

MSB:s representant tog upp bakomliggande problem i samhället som relaterar till social 

hållbarhet och som myndigheten brukar kunna identifiera, såsom kommunikation, 

arbetslöshet och sociala klyftor.  Dessa frågor har myndigheten däremot inte i uppgift att 

hantera eller uttala sig om, förklarade hon.  

4.3.12 Ekologisk hållbarhet i strategin 

Det mest centrala för den ekologiska hållbarheten är enligt Naturvårdsverkets representant att 

det finns i en målformulering för ett framtidsscenario som tar in flera perspektiv och inte 

enbart låser sig till ett spår. Där är det också viktigt att se den ekologiska hållbarheten i ett 

större sammanhang där det inte räcker att enbart studera livsmedelssystemet i Sverige, 

menade hon. Samma resonemang fördes av WWF:s representant som menade att det är viktigt 

att studera hållbarheten för livsmedelsproduktion och – konsumtion i helhet, där lantbruket 

endast är en del av produktionen, när målscenarier för ekologisk hållbarhet ställs upp.  

Därutöver menade representanten för Naturvårdsverket att en omställning till ett ekologiskt 

hållbart livsmedelssystem kräver att Sveriges konsumenter ställer om sin kosthållning, bland 

annat till mer vegetabilier. Vidare tog hon upp att det kan vara fördelaktigt att se över vilka 

grödor som är bäst lämpade för den svenska produktionen för att på så sätt kunna värna om 

den ekologiska hållbarheten och fortfarande vara konkurrenskraftiga. Dessa resonemang 

kopplar till den helhetssyn som nämnts i tidigare stycken. Forskaren vid KTH tog upp att det 

vore önskvärt för den ekologiska hållbarheten att tillämpa ett kretsloppstänkande, som måste 

förtydligas och effektiviseras. Att exempelvis koppla ihop system för närsalter för att få ett 

mer slutet kretslopp menade han inte är en omöjlighet, utan en politisk fråga. 
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4.3.12.1 Påverkan av klimatförändringar 
Alla informanter är samstämmiga om att klimatförändringar kan komma att medföra både 

positiva och negativa konsekvenser för den svenska livsmedelsproduktionen. Enligt 

Naturvårdsverkets IP3 är en generell regel vid klimatförändringar att torra områden blir 

torrare och det blöta blir blötare. Hon förklarade vidare att Sverige har en del torra områden, 

såsom Blekinge, men har även regioner som sannolikt kommer bli mycket blötare till följd av 

klimatförändringar. Därför, menade hon, är det nödvändigt att studera vad som händer vid 

ökade koncentrationer CO2 i atmosfären, där Sverige kan få väderförhållanden som är 

annorlunda, andra extremväder och en generellt förändrad situation. Klimatet har stor 

betydelse för vår produktion och klimatförändringarna kan ge både positiva och negativa 

konsekvenser som ändrar både vilka grödor vi använder, och vilket växtskyddsmedel som 

behöver användas, förklarade hon. Ur det perspektivet menade hon att klimatförändringar kan 

behöva tas med i strategin men underströk att det beror på hur strategin utformas och vad den 

hanterar.  

”Men där kan det ju vara ett problem, eftersom de [klimat]problemen är inte så tydliga just 

nu, men kommer säkert att bli tydliga[…] om vi får en ökad befolkning, som prognosen är, 

och samtidigt ökade problem […] med det här att torrare blir torrare och blötare blir blötare 

i andra länder kan bli mycket värre, om du redan har väldigt hög temperatur och torra 

områden så blir det mycket svårare att producera där.” 

(IP3, 2015-03-10) 

Forskaren vid KTH tar upp att olika grödor påverkas på olika sätt av klimatförändringar och 

eftersöker riskanalyser utförda per gröda. Forskaren vid SLU såg att klimatförändringar redan 

kan observeras men att förstå vad de kommer innebära för framtiden är svårt. Hon menade att 

klimatförändringarnas innebörd kräver kunskap över tidsperioder som hittills inte varit en del 

av forskningen, där klimatologer idag studerar långa tidsperioder och meteorologer väldigt 

korta. På grund av detta behöver Sverige bygga upp ett produktionssystem som är 

motståndskraftigt för oavsett vilken förändring som kommer ske i framtiden, då vi inte har 

tillräcklig kunskap för att kunna förutspå detta. Här eftersöker hon ett bättre kunskapsunderlag 

så att Sverige får en bättre förståelse för sitt produktionssystem, vad som möjliggör dess 

uppbyggnad och hur motståndskraftig den är mot olika störningar. Detta resonemang förde 

även WWF:s representant som påpekade att svenskt jordbruk i framtiden kan komma att 

påverkas av aspekter i systemet som det saknas kunskap om i dagsläget. Sådana aspekter kan 

enligt henne resultera i att livsmedelssystemet i framtiden behöver anpassas och 

klimatförändringsfrågor måste därför vara med i en livsmedelsstrategi som då bör kunna 

hantera olika scenarier. I och med detta menade hon att strategin också bör vara flexibel och 

ha utrymme för risken för större kriser, som exempelvis oljekriser och klimatförändringar. IP4 

hos MSB menade att vilka klimatscenarier som bör ingå i en strategi beror på dess syfte, men 

påpekar att dessa typer av frågor bör finnas med i någon del av Sveriges samhällsplanering. 

Om livsmedelsstrategin ska vara långsiktig bör den hålla utrymme för ett medvetande om att 

klimatförändringar kan ge värre konsekvenser än vad som förutspås idag, förklarade hon.  

Även LRF:s representant menade att klimatförändringarna kommer att medföra både positiva 

och negativa konsekvenser men att det totalt sett kommer vara positivt. Framförallt menade 

han att klimatomställningarna kan få stora negativa konsekvenser för matproduktionen i andra 

delar av världen, vilket är den största utmaningen, i kombination med att matkonsumtionen 

kommer öka i takt med ett ökat välstånd. LRF menar att en stor del i att förbereda för 

klimatförändringar är satsningar på utbildning, forskning, innovationer och inte enbart räkna 

med att jordbruket kommer bli mer konkurrenskraftigt till följd av förändringarna. I det ligger, 

menade LRF:s representant, bland annat att se till vilka grödor som kan komma att gynnas 

och inte gynnas i ett förändrat klimat, där också växtförädling kommer vara en del i arbetet.  
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5. Analys och diskussion 

5.1 Vad är en livsmedelsstrategi och varför behövs en svensk sådan? 

Under studiens gång framgick det tydligt att flera aktörer eftersöker en livsmedelsstrategi då 

livsmedelskedjan idag saknar både strategi och tydliga riktlinjer. Dagens livsmedelssystem är 

till viss del uppbyggt runt jordbrukspolitiska beslut tagna i ett politiskt klimat som i många 

avseenden inte längre är aktuellt, i kombination med nya förhållanden till följd av EU-inträdet 

på 90-talet. Det kan således konstateras att en livsmedelsstrategi kan komma att spela stor roll 

för den svenska jordbrukspolitiken och livsmedelskedjan som helhet. En risk som kan finnas 

vid strategiutformningen och som påpekats i kritik mot den finländska strategin är att den 

formuleras med breda begrepp som blir svåra att översätta i praktiken. Det är därför viktigt, 

speciellt vid dagens breda målformuleringar, att konkretisera strategin så att den blir greppbar. 

Arbetet med livsmedelsstrategin har påbörjats med budgetpropositionens målsättningar som 

grund men saknar till synes mer specifika målsättningar och syfte.  Denna situation kan skapa 

möjligheten att utforma en strategi efter de synpunkter som uppkommer under 

Näringsdepartementets externa arbete och leda till att åtgärdsförslag fås från ett bredare 

forum. Samtidigt kan en bred målformulering leda till att vissa intressenter, som skulle kunna 

komma med relevanta uttalanden i denna fas, blir avskräckta från att engagera sig i arbetet 

och inte inser sin egen relevans i frågan. Därutöver kan diskuteras huruvida ett brett 

perspektiv medför att allt för många spridda synpunkter erhålls, vilket leder till en mer 

komplicerad uppföljning av processens externa arbete. Ett tydligare mål med strategin i det 

inledande arbetet hade kunnat leda till att intressenter som tidigare inte varit delaktiga i 

livsmedelsdebatten engagerar sig i frågan samtidigt som det likväl kunnat begränsa 

nytänkande och nya infallsvinklar.  

Bland informanterna och studerad litteratur eftersöks tydliga politiska mål i samband med den 

färdiga livsmedelsstrategin. Även en underliggande orsak till målet skulle kunna behöva 

formuleras för att förtydliga dess innebörd och relevans. Ett exempel är det presenterade 

målet med en ökad svensk produktion. Har detta mål ett egenvärde eller baseras det på 

liknande resonemang som framkommit i denna intervjustudie? De olika resonemangen och 

målformuleringarna har sitt ursprung i olika grunder, vilket vidare påverkar strategins 

efterföljande utformning, innehåll och effekt, något som understryker behovet att tydligt 

definiera och motivera de målformuleringar som görs. Av de lärdomar, som framkommit 

genom litteratur-och intervjustudien, framstår att en svensk livsmedelsproduktion rent 

teoretiskt skulle kunna rationaliseras bort helt och ersättas med en ökad import. Därför kan 

frågan om varför ett mål ska vara just en ökad produktion, istället omformuleras till varför vi 

överhuvudtaget ska ha en svensk produktion. 

Analysen av Storbritanniens och Finlands strategier visar att rapporterna i många avseenden 

behandlar samma frågor. De åtgärdsområden som de båda strategierna berör går dessutom i 

stor utsträckning i linje med de resonemang som förs av informanterna i denna studie. Detta 

kan tyda på att bilden av vilken politik som krävs är tämligen enhetlig hos ingående aktörer. 

En enhetlighet kan ses som en styrka, samtidigt som det kan ifrågasättas om det saknas ett 

nytänkande med idéer som inte redan behandlats. I många avseenden berör 

intervjuinformanterna samma frågeställningar, samtidigt finns ett antal resonemang som står 

ut med sin originalitet i debatten.  
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Flera aktörer konstaterar att Sveriges inträde i EU har påverkat den inhemska 

livsmedelsproduktionen. För att kunna hantera de handels- och produktionsförutsättningar 

som nu råder inom unionen kan därför en livsmedelsstrategi spela en viktig roll. 

Jordbrukspolitiken har med start i den jordbrukspolitiska utredningen från 1946 utformats och 

omarbetats under 1990-talet för att möta de förhållanden som rått för stunden, med avseende 

på näringens nyckelfrågor. Sedan EU-inträdet har däremot få reformer och jordbrukspolitiska 

beslut tagits och, som Jordbruksverkets representant tog upp, kan medlemskapet ses som en 

trygghet för det svenska livsmedelssystemet.  

Flera informanter och andra aktörer som behandlats i studien efterlyser ett större arbete från 

Sveriges sida för att påverka lagstiftning och regelverk på EU-nivå. Dessa resonemang förs 

från olika utgångspunkter, bland annat i kombination med konkurrenskraft som är en tydlig 

utgångspunkt i strategiarbetet. Hur konkurrenskraften ska hanteras i strategin handlar 

troligtvis om på vilket sätt det kan skapas en balansgång mellan Sveriges regelverk och de 

regelverk som gäller i övriga Europa. I intervjustudien är det endast WWF som tar upp 

behovet av en livsmedelsstrategi på EU-nivå, något som skulle kunna fungera som en 

övergripande måttstock för dess medlemsländer i livsmedelsfrågor. Organisationens 

internationella förankring ger uttalandet eftertryck. En europeisk livsmedelsstrategi skulle 

exempelvis kunna utformas för att bättre kunna hantera frågor rörande hållbarhetsaspekter i 

internationell handel och samtidigt hjälpa till att ge långsiktighet i livsmedelsrelaterade frågor. 

En livsmedelsstrategi på Europanivå skulle kunna verka för att harmonisera ut skillnader 

mellan medlemsländernas jordbrukspolitik, utöver den jordbrukspolitik som redan förs genom 

CAP. Här kan då frågan lyftas huruvida en svensk livsmedelsstrategi bör ha målsättningen att 

behandla globala frågor och, som WWF:s representant poängterade, verka för att öppna för en 

sådan politik på högre nivåer.  

I de jordbrukspolitiska besluten från 1946 och 1967 spelar livsmedelsproduktionens 

beredskapsaspekter och självförsörjningsrad en stor roll. Utredningen från 1946 gav ingående 

beskrivningar av möjliga kostvanor vid avspärrningar och handelshinder och utredningens 

närhet till krigsåren är tydlig. Även under senare jordbruksutredningar märks ett osäkert 

internationellt klimat där beredskap och Sveriges möjlighet till självförsörjning spelar en 

central roll i jordbrukspolitiken. Samtidigt kan problematiken kopplad till import av 

insatsmedel följas där dess komplikation för planering av nationell självförsörjning blir allt 

mer utstuderad och medför att begreppet i 1977 års utredning formuleras om. Under 

intervjuerna och i litteraturstudien kan tydligt märkas att det internationella klimatet i Europa 

idag är ett annat än tidigare och, som nämnts, ett medel för att trygga den inhemska 

livsmedelsförsörjningen. Här kan diskuteras huruvida detta innebär att den svenska strategin 

helt bör bortse från beredskapsfrågor och självförsörjningsfrågor. Även om det europeiska 

systemet i dagsläget är robust, är jordbruket idag beroende av flera olika nätverk och 

komponenter vilket skapar såväl flexibilitet som sårbarheter. Att helt bortse från detta i en 

strategi kan i sig skapa en uppfattning om att systemet är mer robust än vad det faktiskt är.  

Dagens komplicerade handelsnätverk med import av såväl foder som energi och andra 

insatsmedel medför därutöver att möjligheten att beräkna en övergripande 

självförsörjningsgrad är svår, om ens möjlig. Även i den Finländska strategin, som tydligt 

redogör för landets beredskapslager, påpekas dess beroende av omvärlden för jordbrukets 

insatsvaror. I detta avseende kan det diskuteras hur svensk den svenska produktionen är, och 

också hur hållbar produktionen är sett ur ett holistiskt perspektiv. Dessa systemgränser är en 

del av det som bör definieras och diskuteras om strategin ska ha ett helhetsperspektiv, såväl ur 

hållbarhetssynpunkt som ur eventuell beredskapssynpunkt. Trots att systemet är komplext är 
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det just denna spårbarhet som WWF tar upp behövs i livsmedelskedjan, vilket också är en stor 

del av diskussionen kring konsumentinformation. 

Huruvida beredskapsmålsättningar ska hanteras inom strategin råder det ingen 

samstämmighet om hos intervjustudiens informanter. Utöver resonemanget i stycket ovan 

lyfter flera informanter behovet av en strategi som har utrymme för eventuella framtida 

förändringar och katastrofer som får konsekvenser för livsmedelskedjan. Detta kan vara 

relevant då det idag saknas tillräckliga kunskapsunderlag för att kunna bedöma vilka 

konsekvenser som exempelvis klimatförändringar kan få i en framtid om 15-35 år. I detta 

sammanhang tog både Naturvårdsverket och WWF upp möjligheten att utforma strategin för 

att innefatta framtida revideringar av målformuleringar, vilket skulle kunna vara ett sätt att 

ytterligare stärka strategins långsiktighet. Finlands strategi innehåller avsnitt rörande 

beredskap och har beredskapslager som gardering för eventuella störningar i 

livsmedelssystemet. Något liknande avsnitt saknas i den brittiska strategin. Skillnaden i den 

frågan mellan de två länderna kan till stor del bero på olika ställning i internationell politik 

och geografiskt läge. 

Vad som är grundläggande begrepp i en strategi är svårt att fastställa då utformningen av en 

livsmedelsstrategi beror på vad en sådan ska behandla. Därför kommer det vara av stor vikt 

att de begrepp som används inom strategin tydligt definieras. Som kan ses i teoriavsnittet 

inom denna rapport kan hållbarhetsbegreppet tillämpas på många olika sätt och någon entydig 

uppfattning om begreppets innebörd saknas. Här framkommer av Risku-Norja & Muukkas 

(2013) kritik mot Finlands strategi att tydliga definitioner och motiveringar om sådana 

begrepp ska användas är nödvändiga. I SK:s strategi ges en definition av vad de avser med 

hållbarhet, som organisationen ser som en grundstomme i deras strategi. Här kan konstateras 

att även om deras definitioner berör samma principer som de som enbart gör en uppdelning av 

begreppet, LRF och SOU 2015:15, så definierar de begreppet olika.  

LRF liksom SOU 2015:15 använder en av de vanligaste indelningarna, som också använts i 

denna rapport, uppgjort av ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. SK delar istället upp 

hållbarhetsbegreppet i fem delprinciper vilket visar på begreppets bredd och behovet av en 

definition av vad som innefattas om det ska användas i den kommande livsmedelsstrategin. 

Som påpekas av Gröndahl och Svanström (2010) är det naturligt att hållbarhetsbegreppet 

hanteras olika i olika sammanhang. Problematiken här är att många olika sammanhang ska 

hanteras i samma strategi, vilket kräver en enhetlig definition. Vissa informanter har i 

intervjustudien definierat vad de avser med hållbarhet medan andra enbart nämner det som ett 

generellt begrepp, vilket kan bjuder in till en bred tolkning av dess innebörd. En definition av 

begreppet kan ge förankring i befintliga mål för ekologisk hållbarhet, som till exempel de 

svenska miljökvalitetsmålen. För att en sådan definition ska vara greppbar behövs ett 

förtydligande av hur och på vilket sätt som strategins målsättningar kopplar till de olika 

miljömålen. 

5.2 Vad bör en hållbar livsmedelsstrategi innehålla? 

Under studien har flera aspekter som kan inkluderas i en strategi uppkommit. De som 

uppbackas av störst samstämmighet bland informanterna är konkurrenskraft, tillväxt, 

konsumtionsmönster, konsumentinformation, ursprungs- och mervärdesmärkning och 

sysselsättning. Dessa har dock diskuterats något olika av olika intressenter, vilket påverkar 

formuleringen av exakta målsättningar för dessa punkter. Det stora antalet uppkomna aspekter 

speglar ämnets komplexitet och behovet av att göra avgörande och svåra avvägningar under 

arbetet med strategins utformning. Tydligt är att, utöver konkurrenskraft och tillväxt, är 
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konsumtionens roll för livsmedelssystemet stor och flera olika åtgärdsförslag presenteras av 

såväl informanter som utgivna rapporter. En efterfrågan av ursprungsmärkningar har 

framkommit och är också ett ämne som behandlats i Storbritanniens och Finlands strategier, 

tillsammans med utbildning i livsmedelsrelaterade frågor i skolan.  

5.3Hållbarhetsanalys  

 

Figur 7 En sammanställning av de olika teman som framkommit under intervjuerna, kategoriserad under tre 

hållbarhetsaspekter, samt en fjärde, något övergripande kategori. Indelningen är ett exempel på hur resonemang kan 

kopplas till de olika hållbarhetsaspekterna. Komplexa system och varierade synvinklar gör att denna indelning kan 

diskuteras och se annorlunda ut utan att vara mer ”rätt” eller ”fel”. 

De olika teman som diskuterats i intervjuerna går till viss del att dela in i de olika 

hållbarhetsaspekter de relaterar till, som syns i figur 7. Resonemangen förs dock ur olika 

perspektiv och de olika teman som diskuteras i intervjuerna har dessutom flera dimensioner, 

vilket gör att indelningen inte har skarpa avgränsningar. Därför bör indelningen i figur 7 

enbart ses som ett exempel, där varje punkt egentligen kan diskuteras vidare. Politisk 

hållbarhet har i denna studie hanterats som en underkategori till sociala aspekter, men har 

ändå delvis fått en egen kategori i figur 7. Detta beror på resonemang såsom att långsiktighet i 

beslutet behövs för att strategin ska få genomslagskraft, något som Marsdens (2013) kritik 

mot Storbritanniens strategi visar, samt att dessa kategorier på olika sätt går att koppla till alla 

underkategorier av hållbar utveckling. 

Långsiktigheten i strategin är även kopplat till aspekter av socialt kapital i form av tillit till 

politiker samt vilja att investera (Rothstein & Kumlin, 2001). Genomslagskraften hos 
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politiska beslut av denna storlek kommer därför vara beroende av systemets ingående aktörers 

förtroende till beslutet, för att dessa ska känna tilltro till att göra investeringar för framtiden. 

Detta resonemang fördes av jordbruksverkets representanter under intervjuanalysen, i 

samband med behovet av en långsiktig och hållbar konkurrenskraft. Dessa investeringar kan 

röra såväl produktionsrelaterade, personalrelaterade eller kunskapsrelaterade investeringar 

och resonemanget blir därför även en ekonomisk fråga. Långsiktigheten är på så vis kopplad 

till såväl sociala och ekonomiska frågor och kommer i förlängningen även syfta till att 

möjliggöra för en förändring till en bättre ekologisk hållbarhet. Av denna anledning kan 

långsiktigheten behandlas som en övergripande hållbarhetsfråga för strategin.  

Ur ett hållbarhetsperspektiv är det även viktigt att strategin ser till helheten inom 

livsmedelssystemet, som påpekats under studien på olika sätt. Helhetsperspektivet kan 

innebära synsättet att produktionslösningar som skapar en försämrad ekologisk hållbarhet 

lokalt, men bidrar till att den totala globala hållbarheten ökar, bör premieras. Denna syn är 

fördelaktig om livsmedelssystemets påverkan ses utifrån de planetära gränserna. För detta 

resonemang behöver troligtvis olika varor utredas grundligt, till exempel genom LCA, för att 

få en konkret grund att stå på i en sådan jämförelse.  I samma sammanhang bör dock den 

sociala hållbarheten, i form av global jämlikhet som uttrycks i Brundtlandrapporten, samtidigt 

analyseras för att säkerställa att en inhemsk produktion inte försämrar möjligheten för social 

och ekonomisk hållbarhet globalt, då främst i utvecklingsländer som är beroende av sin export 

som inkomstkälla. Samtidigt tar också flera informanter upp att det är viktigt att se till 

helheten ur en vinkel av produktionseffektivitet, där den producent som är bäst på en viss typ 

av produktion ska ha denna. I detta avseende bör dock eftersträvas som påpekas av Kirwan & 

Maye (2013) att den produktion som sker, oavsett produktionsland, är så hållbar som möjligt 

för att på så vis skapa ett hållbart livsmedelssystem på global nivå. Hur detta bäst uppnås är 

dock svårt att fastställa, men LCA kan vara ett vägledande verktyg. 

Många av de punkter som relaterar till ekologisk hållbarhet går direkt att koppla till 

Rockströms (2009) planetära gränser. De resonemang som förts i intervjuanalysen rörande 

ekologisk hållbarhet har dock i vissa fall förts i andra kontexter än just hållbarhet, vilket gör 

att indelningen trots allt kan behöva förklaras något. Växt-och djurskyddsfrågor har, främst 

som konsekvens av konkurrenskraftsutredningens rekommendationer, i de flesta intervjuerna 

ställts mot konkurrenskraften. De flesta informanterna är överens om att djurskyddet är en 

etisk fråga som inte bör sänkas och SK presenterar i sin strategi att djurskydd bör främjas i 

svensk lagstiftning. Samtidigt påpekar IP3 såväl som Storbritanniens strategi att det även är 

viktigt att säkerställa att landet inte exporterar sina miljöproblem till andra länder, vilket kan 

bli ett resultat om konsumenterna väljer att handla billigare importerade varor av lägre 

produktionskvalité än de svenska. I samma fråga framkommer det i resultatdelen att det finns 

en diskussion om huruvida sänkta krav för växtskydd kan göra svensk primärproduktion mer 

konkurrenskraftig. En risk med sänkta växtskyddskrav kan vara att detta påverkar den 

ekologiska hållbarheten i form av läckage av kemikalier från odlingar ut i de naturliga 

ekosystemen, vilket i sin tur inkräktar på Rockströms (2009) planetära gränsvärde för toxiska 

ämnen (en del i kategorin ”införandet av nya enheter”).  

En annan planetär gräns som är viktig för den ekologiska hållbarheten i jordbrukssektorn är 

Rockstöms (2009) planetära gränsvärde för biokemiska flöden. Som forskaren vid KTH tog 

upp kan denna aspekt hanteras genom att tillämpa ett kretsloppstänk i livsmedelssystemet. 

Detta skulle mycket väl kunna ingå i livsmedelsstrategin. Ett effektivt kretsloppssystem kan 

vidare bli ekonomiskt gynnsamt och är därför även intressant utifrån ett ekonomiskt 

hållbarhetsperspektiv. Detta resonemang kan kopplas till de miljöekonomiska principerna 

som Brännlund & Kriström (2012) presenterar, där en tillväxt som inte utarmar naturliga 
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resurser och rubbar energi- och materialbalanser eftersträvas.  Kretsloppsgårdar kan även 

relatera till beredskapsfrågor varför de behöver utredas vidare för att få en komplett bild av 

dess hållbarhetsaspekter.  

Frågan kring konkurrenskraft och växt- och djurskydd är komplex och strategins 

ställningstagande kommer vara avgörande för den ekologiska hållbarheten i den svenska 

livsmedelskedjan. Huruvida ett sänkt djur- och växtskydd ger ökad konkurrenskraft och om 

det är sämre ur ett ekologiskt perspektiv, kommer behöva analyseras ur påverkan på bland 

annat den svenska importen. En förbättrad konkurrenskraft kan komma att främja ekonomisk 

tillväxt såväl som sysselsättning, vilket är positivt för den ekonomiska och sociala 

hållbarheten inom Sverige. Samtidigt relaterar livsmedelssäkerhet i Sverige till förekomst och 

koncentration av för människan toxiska ämnen, vilket gör att denna fråga kan ha en viss 

negativ inverkan på hälso-aspekter av social hållbarhet, relaterat till människans 

grundläggande fysiologiska behov i Maslows behovshierarki. Om sänkta krav på djur- och 

växtskydd skulle gynna svenska produkter på den inhemska marknaden och således leda till 

en minskning av importen av livsmedelsvaror kan diskussionen ytterligare förlängas till hur 

en sådan importförändring kan påverka social och ekonomisk hållbarhet i exporterande 

utvecklingsländer, vilket är ett argument även i stycket om hur ett helhetsperspektiv påverkar 

hållbar utveckling.  

Samtidigt kan konkurrenskraftens centrala roll i jordbruksdebatten möjligen kunna 

ifrågasättas, som påpekades av IP9, då jordbruket som näring i Sverige enbart uppgår till en 

mindre andel av Sveriges BNP och dess roll för Sverige kanske bör baseras på de aspekter 

som är kopplade till ekologiska och sociala frågor. Givetvis krävs det att jordbruket är 

lönsamt för att det ska kunna fortlöpa som näring, men huruvida den ekonomiska 

utgångspunkten är den mest centrala kan ifrågasättas. Övriga hållbarhetsaspekter bör få större 

utrymme då det inte minst skulle kunna resultera i ett större nytänkande vid diskussioner om 

jordbrukets framtid. Därutöver bör konkurrenskraften i jordbruket bygga på miljöekonomi om 

livsmedelsstrategin ska kunna benämnas som hållbar.  

Ett annat uppkommet ämne inom intervjuanalysen berör hur mindre jordbruk främjar 

biologisk mångfald i form av mer utspridd och större total areal betesmark. Detta kan ställas 

mot strukturrationalisering, som kan gynna ekonomisk tillväxt och samtidigt vara fördelaktigt 

ur ekologisk synvinkel om rationaliseringen resulterar i en effektiv produktion.  Samtidigt kan 

den pågående strukturrationaliseringen i resonemanget kring mellanbygdsfrågor, som förs av 

WWF:s representant, komma att ha en negativ påverkan på social hållbarhet. 

Strukturrationalisering som leder till att mellanbygden avfolkas kan ses som en påverkan på 

människorna i området i alla nivåer av Maslows behovshierarki, som den beskrivs av Hagerty 

(1999) då de i många fall förlorar bostad och inkomst i samband med att de lägger ner sin 

verksamhet. Fenomenet kan likväl kopplas till Ericssons (2003) resonemang kring socialt 

kapital i form av förtroende för medmänniskor och omgivning. Frågan kan därför ses ha stor 

relevans för den sociala hållbarheten i mellanbygden.  

IP9s förda resonemang rörande att gårdars storlek inte nödvändigtvis påverkar deras 

lönsamhet underminerar dessutom resonemanget kring att strukturrationalisering är positivt 

för ekonomisk tillväxt. Även i denna fråga kan därför konstateras att strukturfrågor inom 

jordbruket är kopplade till alla tre hållbarhetsaspekter som används i denna analys där det 

mest ekonomisk hållbara möjligen inte är det bästa ur ett socialt eller ekologiskt perspektiv.  

Denna fråga är komplex, men då ekonomi kan ses som drivkraften till 

strukturrationaliseringen har denna punkt kategoriserats under vad som kan ses som frågor för 

ekonomisk hållbarhet. På samma sätt har biologisk mångfald, som relaterar direkt till de 
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planetära gränsvärdena (Rockström, et al., 2009), kategoriserats som frågeställningar rörande 

ekologisk hållbarhet. De sociala aspekterna för lantbrukare i mellanbygd räknas in under 

”sysselsättning” i denna analys (se figur 7). 

En ökad svensk produktion kan ses ha en social aspekt då det kan syfta till att Sverige ska 

bidra till global matförsörjning. Detta resonemang går i linje med Brundtlandkommissionens 

(1987) resonemang kring att sträva efter att befolkningen i utsatta länder ska kunna fylla sina 

grundläggande behov även i framtiden. Ett mål om ökad produktion kan på ett liknande sätt ta 

hänsyn till ett framtidsscenario liknande det som målas upp av Falkenmark & Lannerstad 

(2014) där matproduktion och vattenförsörjning kan komma att bli problematiskt i vissa delar 

av världen. Detta är i sin tur en ekologisk fråga där hållbarheten redan kan antas på väg att 

brista, vilket understryks av Steffen et al. (2015) som menar att de planetära gränserna 

rörande klimatförändringar, minskad biodiversitet, landanvändning och biokemiska flöden 

redan är överskridna. 

Det finns även andra aspekter än konkurrenskraft som kan tänkas föra branschen framåt. 

Innovation och status i yrkena kan ge näringen ny livskraft och är viktiga aspekter för 

näringens framtid. Enbart en informant tog specifikt upp problematiken med upplevd låg 

status inom lantbrukarkåren, vilket kan tänkas signalera att ämnet underrepresenteras i dagens 

debatt. Samtidigt trycker bland annat LRF:s strategi på att det ska vara attraktivt att vara 

verksam inom de gröna näringarna och ämnet tas upp inom både den brittiska och finländska 

strategin som viktiga områden. Denna fråga berör flera nivåer av Maslows behovstrappa och 

är därför ytterst relevant för den sociala hållbarheten i strategin. Sociala frågor gällande olika 

yrkeskårer och branscher kan generellt relatera till olika kodningar och status för dessa yrken. 

Ofta relaterar statusen till ekonomiska aspekter i yrket eller samhälleligt inflytande. Statusen i 

yrket kan även relatera till mer subtila kodningar, där ett exempel kan vara genuskodade 

yrken12. Att en ökad sysselsättning ses som positivt för den sociala hållbarheten tycks vara en 

mer utbredd uppfattning, men mer nytänkande och ett mer djupgående resonemang eftersöks. 

De sociala hållbarhetsaspekterna av status och trivsel i yrkeskårerna behöver behandlas om 

målsättningar som ”attraktivt att vara lantbrukare” ska få någon trovärdighet. 

Innovation inom branschen trycker samtliga litteraturkällor på och frågan som kan ställas är 

hur Sverige kan erhålla innovationer inom ämnet. Frågan kan kopplas till statusen inom 

näringen och hur denna påverkar vilken forskning som utförs inom ämnesområdet. Denna typ 

av resonemang förs främst av informanten från SLU men bör tas in i strategiarbetet som en 

viktig aspekt vid frågor rörande forskning och innovation. Här kan LRF:s strategiförslag ge 

ett viktigt inspel då de tar upp behovet av att lyfta lyckade exempel på arbeten inom 

jordbruket till unga för att öka deras intresse för branschen och bättre synliggöra 

jordbruksinriktade utbildningar nationellt.   

Ett åtgärdsförslag som uppkom under intervjustudien och som återfanns i den brittiska 

strategin var de offentliga upphandlingarnas roll för livsmedelsproduktionen. Om de 

offentliga upphandlingarna läggs om för att ställa upphandlingskrav som går i linje med 

svensk lagstiftning i livsmedelsproduktion kan det ha en positiv inverkan på såväl ekologisk 

som social och ekonomisk hållbarhet.  Den sociala hållbarheten i denna fråga är bland annat 

kopplad till Rothsteins (2001) tillit till politiska instanser som socialt kapital i samhället likväl 

som att det ställer krav på arbetsmiljö och avtalsformer, vilket lyftes som viktiga aspekter för 

Sveriges Konsumenter i deras strategi. Den ekologiska hållbarheten i denna typ av krav vid 

upphandlingar handlar bland annat om att offentliga upphandlingar kan ses som en stöttande 

                                                 
12 Vi har valt att bortse från att göra en genusanalys av de sociala hållbarhetsfrågorna, även om det dök upp i 

samband med statusfrågan. 



 

53 

 

faktor för att öka konsumtion av hållbara varor likväl som att det stöttar de producenter som 

håller en, relativt andra producenter, hög nivå på växt- och djurskydd vilket återkopplar till 

resonemanget som fördes tidigare. Den ekonomiska hållbarheten i detta angreppssätt handlar 

om hur offentlig upphandling används som ett ekonomiskt styrmedel som kan ge en mer 

rättvis konkurrenskraft för de svenska producenterna.  Den offentliga upphandlingen skulle på 

så vis kunna verka för att stödja en mer hållbar produktion nationellt och internationellt även 

om livsmedelsvaror skulle kunna fortsätta att importeras inom offentlig verksamhet. 

Hur ursprungsmärkningar och konsumentinformation ska utformas är av största vikt för att 

effekterna av dessa ska bli positiva för hållbarhetsfrågor. Detta beror på systemets 

komplexitet. Ursprungsmärkningarna kan ha både positiva och negativa effekter för den 

ekonomiska hållbarheten då den kan skapa nya försäljningsmöjligheter för producenten 

genom att förenkla möjligheten att förmedla mervärden till konsumenten. Samtidigt är 

märkningar kopplade till kostnader för producenten och kan likväl leda till förvirring hos 

konsumenter, vilket påpekades av IP2 under intervjun. Därutöver kan märkningar användas 

för att stärka konkurrenskraften och vara ett medel för att kringgå ett eventuellt behov av att 

sänka kraven på djur- och växtskydd, då märkningarna kan hjälpa till att förmedla dessa 

mervärden till konsumenten. Där mervärdena i sin tur kopplar till såväl hälsoeffekter 

(Maslows behovshierarki) som ekologiskt hållbar produktion. Märkningarna kan vidare 

kopplas till de ekonomiska principer som DeSerpa (1971) beskriver kring att tillfredsställa 

människors preferenser. Detta då de kan underlätta att förmedla produktinformation så att 

konsumenten kan göra ett informerat val efter sina individuella preferenser. 

Ursprungsmärkningar berör även formuleringar om en helhetssyn in, då konsumtionen 

hanteras som en del av livsmedelssystemet.  

En fråga som inte kommit upp under intervjustudien men som ägnas stor uppmärksamhet i de 

finländska och brittiska strategierna är matsvinnsproblematiken. Att denna fråga inte kom upp 

under intervjuer beror troligtvis till stor del på intervjuguidens utformning och behöver 

nödvändigtvis inte tyda på att ämnet inte anses vara viktigt. Däremot kan åtgärder riktade mot 

matsvinn ha stor inverkan på livsmedelssystemet hållbarhet i ekologisk och ekonomisk 

mening, såväl lokalt inom Sverige som globalt då livsmedelssystemet har stor inverkan på 

flera av Rockströms (2009) plantära gränser och en effektivare resursanvändning inom 

systemet är att föredra. 

Självförsörjningsfrågan speglar i viss mån de osäkerheter som finns i världen omkring. 

Begreppet används utifrån den kalkyl som framställs i konkurrenskraftsutredning, då främst 

till ekonomiska aspekter av internationell handel som ett mått på import och export. 

Begreppet finns i många litteraturkällor och har även använts i intervjuerna, men främst som 

indikator för ekonomi och inte som en eftersträvan efter en egen målsättning, vilket är 

anledningen till att denna punkt kategoriserats under ekonomi.  

Historiskt har självförsörjningsmål relaterat till beredskapsfrågor i en otrygg omvärld. Här 

kan därför begreppet ses ha en inverkan på sociala aspekter, bland annat då det är kopplat till 

exempelvis trygghetsnivån i Maslows behovstrappa som beskrivs av Hagerty (1999). Likväl 

kan även självförsörjningsgrad ur detta perspektiv ses vara kopplat till 

Brundtlandkommissionens (1987) resonemang till människors rätt att tillfredsställa sina 

grundläggande behov och begreppet kan även ge positiva effekter för det sociala kapitalet i 

samhällspolitiken. Huruvida ett sådant beredskapsmål innebär positiva effekter för social 

hållbarhet ur ett större perspektiv går att ytterligare diskutera. Att en ökad svensk produktion 

eller en ökad självförsörjningsgrad skulle ha positiva effekter för ekologisk hållbarhet utgår 

från att svensk produktion är mer ekologiskt hållbar. Att transporter kan antas minska med 
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mer närproducerade livsmedel stödjer detta, då minskade transporter ger minskade utsläpp av 

växthusgaser. Det finns dock fler dimensioner av produktionen som påverkar de planetära 

gränserna, vilket diskuteras i intervjuanalysen, och en hållbar produktion kan inte begränsas 

till ett geografiskt område.  

5.4 Osäkerheter i analysen 

För denna studie har material från ett flertal insatta intressenter använts i kombination med 

information från informanterna i intervjustudien. Här kan konstateras att urvalet insatta 

personer inom ämnet är begränsat och flera av de svenska rapportförfattarna och 

informanterna återfinns i olika dokument relaterade till strategi och livsmedelsfrågor. Det är 

därför inte otroligt att det uppstår en samverkan och ett åsiktsutbyte mellan källorna som 

färgar deras åsikter. I detta sammanhang kan den turné som utförs under våren 2015 vara ett 

bra sätt att få in nya åsikter som annars skulle kunna förbises i debatten. Här är det dock 

viktigt att nyuppkomna synvinklar och perspektiv tas tillvara på och i största mån utreds 

utförligt inför utformningen i strategin. Det är av stor vikt att beslutsfattarna har ett brett 

perspektiv när de behandlar den information som kommer erhållas under 

Näringsdepartementets externa arbete. 

Existerande livsmedelsstrategier, såsom den brittiska och den finländska strategin, kan också 

bidra med viktiga infallsvinklar vid utformningen av en svensk strategi.  I mångt och mycket 

är de båda strategierna lika varandra, vilket både ger ett bra underlag men också medför att en 

svensk strategi kan ta vid och addera nytänkande till de åtgärder som redan beprövats och 

kritiserats. Sett utifrån produktionssiffror och klimat kan den finländska strategin tänkas vara 

mer relevant för en svensk strategi då de råder under liknande produktionsförhållanden. Här 

ska dock tilläggas att ingen utredning av växt- och djurskyddskrav syns i den finska eller den 

brittiska strategin, vilka har visat sig spela en roll för produktionens konkurrenskraft i den 

svenska debatten. Storbritannien har både ett annat klimat och större produktion än Sverige 

men deras strategi har en tydlig global inriktning som kan vara användbar om den svenska 

strategin vill hantera livsmedelsfrågor även på global nivå. Även den kritik som uppkommit 

rörande dessa strategier är av betydelse för utformningen av en svensk strategi. Speciellt 

rörande behovet av förtydligandet av begrepp som tidigare nämnts men även hur 

strategiåtgärder uppfattas, som exempelvis frågor rörande socialhållbarhet nationellt som i 

den brittiska strategin uppfattats som något svepande utan något egentligt statligt 

ansvarstagande.  

Den information som erhållits under intervjustudien är i stor utsträckning färgad av 

utformningen av intervjuguiden som användes. Hade denna utformats annorlunda eller 

använts av andra intervjuare hade troligtvis andra resultat också erhållits. Här ska även 

poängteras att vi, som författare och intervjuare, påverkar resultaten i denna rapport genom 

vår egen världsbild. Detta oavsett hur väl vi applicerat vetenskaplig metodik och ett 

oberoende förhållningssätt. Beträffande rapportens litteraturstudie har denna i stor 

utsträckning baserats på politiska utredningar och dokument som inte kan behandlas som 

vetenskapliga och kan i många fall vara utformade och påverkade av en bakomliggande 

politik. De är dock av yttersta relevans för rapportens ämnesområde. Vidare kan indelningen 

av begreppet hållbar utveckling i form av ekologi, ekonomi och sociala frågor i rapporten 

ifrågasättas och är möjligen inte optimal i en analys av denna form. Uppdelningen visar dock 

på tydliga brister i hur de olika frågorna ska gynna helhetsbilden av hållbar utveckling, då de 

hjälper till att analytiskt peka ut motsättningar i frågor mellan de olika aspekterna. 
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6. Slutsats 

Vad är en livsmedelsstrategi och varför behövs en svensk sådan? 

En livsmedelsstrategi för Sverige behövs för att etablera en inriktning för framtida 

markanvändning, sysselsättning och produktionsfördelning i näringslivet. Då en sådan strategi 

inte finns idag är det främst marknaden som styr utvecklingen av svensk 

livsmedelsproduktion, utan en enhetlig, samverkande politisk vilja. Syfte och mål behöver 

vara noggrant definierade för att strategins utformande ska ha praktisk effekt, även 

bakomliggande orsak till målsättningarna bör finnas etablerade. Om strategin exempelvis ska 

innebära en ökad livsmedelsproduktion skulle bakomliggande anledning till detta mål visa på 

vilket sätt produktionen ska öka. Definitionerna behövs för att få de eftersaknade riktlinjerna 

eftersom livsmedelssystemet är så pass komplext och innefattar många viljor och nivåer. 

Strategin bör vara långsiktig för att kunna ses som ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar 

och bör därmed vara partipolitiskt gränsöverskridande. Självförsörjningsgrad har förändrats 

som begrepp över tid och dess relevans idag är ifrågasatt men kanske i viss mån relevant att 

hantera. Oavsett om beredskapspolitik ska vara en del av denna strategi eller ej bör denna ha 

utrymme för framtida förändringar, i såväl handel med omgivning som i rådande 

klimatförhållanden. Ett lämpligt sätt att etablera detta utrymme och trygga en långsiktighet är 

att utforma strategin med en regelbunden revidering, liknande till exempel ett 

miljöledningssystem.  

Vad bör en hållbar livsmedelsstrategi innehålla? 

En hållbar livsmedelsstrategi bör ta hänsyn till hur livsmedelssystemets alla delmoment 

påverkar olika hållbarhetsaspekter. Detta ger en väldigt bred helhetssyn, som därför behöver 

brytas ned i specifika målområden. Dessa bör vara guidade av de planetära gränserna för att 

stärka ekologisk hållbarhet, guidade av miljöekonomiska analyser av konkurrenskraft i 

mervärden för den ekonomiska utvecklingen, samt ett bredare förhållningssätt till social 

hållbarhet än det debatten innehåller idag. De sociala hållbarhetsaspekterna tycks något 

förbisedda och den ekonomiska aspekten tycks enkelspårig, ett större nytänkande krävs för att 

uppnå en hållbar strategi. Då hållbar utveckling är en global fråga och marknaden för 

livsmedel i hög grad är både global och påverkad av EU-medlemskapet, bör Sveriges 

livsmedelsstrategi öppna för ett internationellt samarbete kring hållbar livsmedelsförsörjning. 

Detta bör inledas med att lyfta diskussionen på EU-nivå eftersom en Europeisk 

livsmedelsstrategi potentiellt sett skulle ha större inflytande.
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide 

Tidsuppskattningen utgår från kortfattade svar. Utläggningar uppskattas, men gör att 
intervjun tar längre tid än den avtalade timmen. 
 
Intro samt uppvärmningsfrågor (ca 5 min) 
Vilka är vi och varför är vi här. Vi läser tredje året på ett program på KTH som heter 
energi & miljö. Denna vår skriver vi vårt kandidatexamensarbete, som är den första 
rapport vi skriver som publiceras. Den kommer att finnas i en portal som heter DIVA, där 
studentarbeten från olika högskolor laddas upp. Vi är här för att lära oss av dig och de 
olika intervjuerna vi gör är tänkta att ge oss olika perspektiv att relatera till i vår rapport, 
eftersom strategin inte är färdig ännu. Vi är alltså inte ute efter att hänga ut någon och vi 
kan maila över de direkta citat vi vill använda från denna intervju. Vårt syfte med studien i 
helhet är att ta fram olika vinklar och synsätt på grundläggande antaganden som en 
framtida livsmedelsstrategi kan komma att bygga på. Vi vill även i viss mån relatera detta 
till olika syn på hållbar utveckling inom olika områden. 

  
 Hur länge har du jobbat för xxx? 
 Vad har du för roll (arbetsuppgifter)? 
 Har du några frågor till oss i nuläget? 

 

 Kortfattat: Vad tänker du (personligen) helt spontant är den viktigaste frågan vad 
gäller Svensk livsmedelsförsörjning?  

 
Huvudfrågor (tot. ca 45-50 min) 
 
Allmänt om livsmedelsstrategin (ca 5 min) 

 Arbetar ni aktivt med framtagandet av en ny livsmedelsstrategi? 
 Hur? 
 Inom vilka områden av strategin? 
 Var i processen är ni i nuläget?  
 Vilka är de största svagheterna i Sveriges livsmedelssystem? 

 

De olika dimensionerna en strategi kan bygga på baseras på olika scenarier. Dessa kan 
exempelvis relatera till:  

 Miljöpåverkan och hållbar utveckling 

 Konkurrenskraft och tillväxt 

 Självförsörjning under en tidsperiod. Tidsperioden kan relatera till exempelvis 
olika typer av krissituationer som krig och naturkatastrofer, eller för långsiktiga 
perspektiv av klimatförändringar. 

 

Grundläggande för utformningen av en livsmedelsstrategi är bland annat vilka 
framtidsscenarier som strategin utgår från samt hur självförsörjningsgraden beräknas 
och hanteras i strategin.  
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Självförsörjningsgrad (10-15 min) 
Idag saknas tydliga mål för Sveriges självförsörjningsgrad. Vissa menar att vi behöver ett 
övergripande mål, medan andra diskuterar detaljer kring självförsörjning för olika 
livsmedel. Vi finner ingen konsensus för hur en övergripande självförsörjningsgrad ska 
beräknas. 
 

 Hur stor roll ska självförsörjningsgraden få spela i en nationell strategi tycker du? 
 Hur tycker du i så fall att en övergripande självförsörjningsgrad bör beräknas, om 

den ska refereras till i en nationell strategi? 
 Ska det finnas en differentierad självförsörjningsgrad för olika livsmedel och är det 

i så fall något som ska prioriteras? 
 Hur tycker du att systemgränserna för vad som kan räknas som svensk 

produktion bör sättas (ex. importerat djurfoder till svenska djur)? 
 Ska försörjningsgraden beräknas på olika sätt för olika situationer, exempelvis 

beroende på tidsperspektiv och beredskapssituationer? 
 

Framtidsscenarier, år 2030 och/eller 2050 
 
Miljö (10 min) 
Ett antal framtidsscenarier för år 2030 och 2050 tar upp att kommande (eventuella) 
klimatförändringar kan komma att gynna svenskt jordbruk. Det finns dock andra 
beskrivningar som tar upp att klimatförändringar i Sverige kan komma att bl.a. ge ökad 
nederbörd, förhöjd vattennivå och nya skadedjur i framtiden. 
 

 Hur tror du att svenskt jordbruk kommer att påverkas av klimatet i framtiden? 
 Har du några bra källor att tipsa oss om? 
 Hur skulle detta kunna behandlas i en nationell strategi? 
 Bör livsmedelsstrategin hantera extremscenarier (till exempel att golfströmmen 

byter kurs eller en oljekris)? 
 Varför? 
 Om ja, hur? 

 Vilket framtidsscenario tycker du (utifrån din yrkesmässiga position) är önskvärt 
för den ekologiska hållbarheten i lantbruket? 

 Hur skulle en strategi kunna få oss att nå dit? 
 
Sociala aspekter (max 10 min) 
Trenden idag kan tolkas som att livsmedelsproduktionen i framtiden kommer att minska 
totalt sett, medan effektiviteten i produktionen kommer att öka. Detta medför att antalet 
lantbrukare minskar kraftigt. 
Regeringen vill i sin strategi att det ska vara socialt hållbart och attraktivt att vara 
lantbrukare och att strategin ska ge förutsättningar för fler jobb. 
 

 Vilket framtidsscenario tror du vi har att vänta i svenskt jordbruk i denna fråga? 
 Hur ska strategin attackera motsättningen ovan? 
 Vilket framtidsscenario tycker du (utifrån din yrkesmässiga position) är önskvärt 

för den sociala hållbarheten i lantbruket? 
 Hur skulle en strategi kunna få oss att nå dit? 
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Ekonomiskt (max 10 min) 
Svensk livsmedelsproduktion ställer högre krav på exempelvis kemikalieanvändning och 
djurhållning än EU. Detta påverkar vår konkurrenskraft negativt samtidigt som det kan 
stärka varumärket. 

 Hur tror du att svenska livsmedelsprodukters konkurrenskraft kommer att ändras i 
framtiden? 

 Hur bör detta hanteras i kommande strategi? 
 Vilket framtidsscenario tycker du är önskvärt för den ekonomiska hållbarheten i 

lantbruket? 
 Hur skulle en strategi kunna få oss att nå dit? 

 
Avrundningsfrågor (ca 5 min) 

 Finns det någon/några punkt(er) som du vill ta upp som du tycker att vi har 
missat? 

 Har du några avslutande frågor? 
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Bilaga 2 Mail 1 

Hej! 

Vi är två studenter på KTH som skriver en kandidatuppsats om Sveriges 

livsmedelsförsörjning, med anledning av regeringens nuvarande arbete att ta fram en 

livsmedelsstrategi. 

Vi skulle väldigt gärna genomföra en intervju med någon hos er om er syn på den svenska 

livsmedelsförsörjningen, dess svagheter och kommande arbete med en livsmedelsstrategi. 

Intervjun är tänkt att ta ungefär en timme och vi kan gärna mötas på er arbetsplats. Tidpunkt 

för intervjun bestämmer vi givetvis gemensamt, men då vårt arbete pågår denna vår är vi 

något begränsade. Vi ser helst att vi kan genomföra våra intervjuer i mars månad för att kunna 

sammanställa informationen på ett rättvist sätt. 

Detta mail är ett första sätt för oss att kontakta er. Vi tar gärna emot för alla former av svar på 

detta mail eller eventuellt en hänvisning till en annan person. 

Om ni har möjlighet att delta i en intervju är vi väldigt tacksamma och vi skickar gärna över 

mer information om intervjun innan den utförs. 

Med vänliga hälsningar 

Boel Lindberg och Elin Stenfors 

tel 070 4803960 
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Bilaga 3 Mail 2 

Hej! 

Tack för ditt svar och visat intresse! 

Bifogat finns de frågor vi tänker att intervjun ska behandla. Intervjuguiden är utformad för att 

ta ungefär en timme. Självklart uppskattar vi längre utläggningar i svaren och vi har ingen 

tidsbegränsning, men det kan medföra att intervjun drar ut på tiden vi har bokat med er. 

Upplägget är tänkt att vara en semistrukturerad intervju, där vi följer bifogad intervjuguide 

men ställer improviserade följdfrågor. 

Vi ser gärna att vi får spela in ljud under intervjun. 

Intervjun får självklart när som helst avbrytas. Vi önskar hålla denna intervju för att 

informeras om var er myndighet står i de frågeställningar vi har rörande en livsmedelsstrategi. 

Därför kommer du inte vara anonym. Vi ser gärna att du uttalat gör skillnad på när du svarar 

utifrån en policy ni har och när du svarar utifrån dina personliga erfarenheter och kunskap. 

Vi skickar gärna ut de uttalanden vi vill citera till dig för granskning innan vår rapport 

publiceras. 

Om så önskas får du mer än gärna ta del av den färdiga rapporten senare i vår. 

Vi ser fram emot att träffa dig. 

Med vänliga hälsningar 

Boel Lindberg och Elin Stenfors 

 


