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Abstract 
 

The Swedish dairy industry has undergone several restructurings over the past year 

adapting to a new agricultural policy of neoliberal markets. This has resulted in the 

decline in the number of smaller farms because of major competition with countries 

producing milk at a cheaper price. The purpose of this study is based on Marxist-

inspired theory of value to examine how neoliberalism affects dairy farmer’s spatial 

production patterns in Kalmar County. The methodology consists of five semi-

structured interviews with dairy farmers in Kalmar County. The results show that the 

supply chain does not end with the production and distribution of milk, but symbols 

must be added to sell the milk and it is almost essential for farmers who are forced to go 

that way to survive. Neoliberalism has changed farmer’s spatial production patterns in 

different ways. The conventional farmers have had poor profitability after quotas have 

been removed and are trying to convert to organic milk production or sell locally to 

increase profitability. Some of the farmers are limited by topography and geographical 

location because they do not have enough pasture and arable land to convert to organic 

farming or expand their operations. In order to survive the conventional famers have 

scaled up their production because they are trapped in the milks labor, use and exchange 

value. The organic dairy farmers have better profitability after neoliberalism because 

their earnings come from the milks symbolic value. One conclusion that can be drawn 

from the study is that dairy farmers have felt compelled to convert to organic production 

or supply to local dairies because they can take a higher price for milk by adding value 

through symbols. Overall the study shows that the control of the production has been 

transferred from farmers to consumers, and this includes EU policy and even private 

regulations and neoliberalism that function as structures that control farmers in this 

direction.  
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1 Inledning  

Val av ämne grundar sig i ett intresse för jordbruksproduktion och landsbygdsutveckling. Jag 

har valt att skriva om mjölkbönder eftersom svensk mjölknäring har uppmärksammats i 

media under det senaste året. Mjölkmarknaden har avreglerats och antalet mjölkbönder i 

Sverige har minskat med mer än hälften under de senaste 30 åren och i dagsläget förlorar 

Sverige i genomsnitt en mjölkbonde om dagen (Ohlström, 2015). En enkätundersökning som 

genomförts av jordbruksverket 2015 visar att 45 % av alla mjölkbönder i Sverige överväger 

att avveckla mjölkproduktionen i högre utsträckning än tidigare (Bergman & Dyfvermark, 

2015). En av faktorerna som ligger bakom beslutet att avveckla är Sveriges lagstiftning kring 

djurhållning och beteslagstiftningen som medför högre produktionskostnader än i övriga EU-

länder (ibid). Detta skapar mervärde i den svenska mjölken som bönder inte får betalt för 

eftersom de är osynliga (Iwarson, 2015), och därför väcks frågor gällande exploateringen av 

svenska mjölkbönder och vilken funktion den svenska mjölkens mervärden har när 

marknaden öppnats upp.  

I uppsatsen läggs fokus på hur neoliberalism påverkar bönder på lokal nivå eftersom tidigare 

studier visat att rumsliga förutsättningar för mjölkproduktion påverkar vilka strategiska beslut 

som är möjliga att ta för att behålla lönsamheten (Pritchard & Curtis, 2004; Ohlan, 2015; 

Cross, 2006; Dibden & Cocklin, 2010). Studien knyter an till kulturgeografiämnet genom att 

avgränsa sig till ett geografiskt område, vilket är Kalmar län, samt hur mjölkbönders 

produktionsmönster ser ut i det här området. 

 

1.1 Problembeskrivning 

Utifrån tidigare forskning är det intressant att sammanfatta vad neoliberalism innebär och 

vilka rumsliga effekter och strategier som uppstått internationellt samt hur de ska undersökas 

i ett svenskt sammanhang.  

Neoliberalism innebär att statlig kontroll och bidrag tas bort och att marknaden är fri att 

reglera sig själv eftersom produktionen styrs av tillgång och efterfrågan (Dolhinow, 2006. 

330-331). Värdet på varor bestäms således av marknadsmekanismer vilket leder till att varor 

värderas högre eller lägre än det som i Marxistisk teori benämns som bruksvärde, bytesvärde 

och arbetsvärde. EU beslutade sig för att öppna upp mjölkmarknaden i april år 2015 och 

mjölkkvoter avskaffades (Iwarson, 2015. 4). Detta ledde till en överproduktion eftersom alla 

länder inom unionen kunde producera hur mycket mjölk de ville. Följdeffekterna blev att 
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mjölkpriset sänktes till en historiskt låg nivå som inte var lönsam för många producenter i 

Europa och många mindre producenter var tvungna att avveckla produktionen (ibid).  

 

Neoliberala marknader är problematiska eftersom bönder måste anpassa sin produktion till 

marknaden, vilket får effekter för bönder som måste förändra produktionen eller specialisera 

sig på andra sätt för att behålla lönsamheten. Historiskt sett skedde vändningen till kvalité 

under 1980-talet och jordbruksproduktionen styrdes av efterfrågan, vilket skapade nya 

marknader och trender som ekologiskt och närodlat (Janson & Wästfelt, 2010. 139), där det 

blev möjligt att ta ett högre pris för varor genom att addera värde via symboler (Henderson & 

Sheppard, 2011. 61). Alla bönder har inte möjlighet att ställa om till ekologiskt och därför 

blir neoliberala marknader problematiska för bönder som fortfarande lever på mjölkens 

arbetsvärde, bruksvärde och bytesvärde (Dibden & Cocklin, 2010). 

 

Geografer har studerat hur produktionskedjorna fungerar och centrala utgångspunkter har 

varit; varför och hur de rumsliga effekterna av neoliberalism blir som de gör när 

produktionskedjorna gått från producent till konsumentdrivna och värdet styrs av 

konsumenter och inte av supranationella organ som EU (Warf, 2006. 120-122). 

Neoliberalism påverkar produktionsmönstret på olika sätt beroende på vilka rumsliga 

förutsättningar de har. Ett exempel på detta är att mjölkbönder i Indien fick 

konkurrenskraftigt övertag (konkurrensfördel) när marknaden öppnades upp, eftersom de har 

lägre produktionskostnader än andra länder (Ohlan, 2015). Andra effekter av neoliberalism är 

att kulturlandskapet har växt igen eftersom korna inte betar ute på fälten och i USA och 

Australien har mindre producenter tvingats lägga ner (Pinter & Kirner, 2014. 448; Pritchard 

& Curtis, 2004. 178).  

 

Utifrån konsekvenser som går att se på andra platser i världen så som Australien, Asien och 

USA där avreglering redan skett blir det intressant att undersöka om mjölkbönder i Kalmar 

län går mot en liknande utveckling, eller om det är andra faktorer som påverkar svensk 

mjölknäring. Materialet som samlats in kommer analyseras utifrån marxistiskt inspirerad 

värdeteori och på dessa grunder har studiens syfte konstruerats och beskrivs nedan.  
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1.2 Syfte och frågeställningar   

Syftet med studien är att utifrån marxistiskt inspirerad värdeteori undersöka hur neoliberalism 

påverkar mjölkbönders rumsliga produktionsmönster i Kalmar län. Utifrån syftet ska följande 

frågeställningar besvaras: 

 På vilket sätt har en friare marknad påverkat mjölkbönder på lokal nivå? 

 Vilka rumsliga strategier har mjölkbönder för att hantera omstruktureringar inom 

mjölkindustrin? 

 Hur förhåller sig mjölkbönder till geografiskt läge och rumsliga förutsättningar för 

mjölkproduktion?  

 

2 Tidigare forskning 

I tidigare forskning har jag identifierat effekter av neoliberalism och de fungerar på olika sätt 

geografiskt. Strategierna sker alltid på gårdsnivå, men effekterna handlar om hur 

varukedjorna och bönderna har påverkats. I första stycket presenteras effekterna på ett mer 

övergripande plan och därefter så följs en mer detaljerad beskrivning av böndernas strategier. 

Utifrån det är det intressant att först redogöra för utvecklingen av internationell mjölknäring. 

 

2.1 Neoliberalism och utvecklingen av internationell mjölknäring 

Mjölkbönder har gått från att garanteras en inkomst till att konkurrera på en öppen marknad 

där efterfrågan styr produktionen (Dibden & Cocklin, 2010. 414). Länder som Japan, 

Australien och USA har genomgått avreglering eftersom Världshandelsorganisationens 

(WTO) regler skulle följas och marknaden skulle styra mer än staten (Pritchard & Curtis, 

2004. 175-181). Mjölkkvoter, bidrag och importrestriktioner togs gradvis bort eftersom 

mjölkproduktionen skulle bli mer internationellt konkurrenskraftig och effektiv (Dibden & 

Cocklin, 2010. 413). Direkt efter avreglering sjönk mjölkpriset och mindre producenter hade 

svårt att klara sig ekonomiskt. Detta ledde till att staten i Japan återreglerade marknaden så att 

de mindre producenterna inte skulle slås ut (Pritchard & Curtis, 2004). I Australien klarade 

sig bönder som producerade storskaligt bäst men även vädret påverkade lönsamheten 

eftersom Australien har mycket torka under perioder (ibid). I USA växte antalet 

”megadairies” och små producenter minskade drastiskt i antal eftersom de inte kunde 
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konkurrera med de större producenterna, som fick mer betalt för mjölken eftersom de 

levererade i stora volymer (Cross, 2006). Tidigare studier visar också att bönder som är 

lokaliserade i geografiskt utsatta områden har högre produktionskostnader och sämre 

lönsamhet efter neoliberalism (Cross, 2006. 15; Pinter & Kirner, 2014. 444). 

 

2.2 Effekter av neoliberalism på produktionskedjorna  

Tidigare forskning gällande effekter av neoliberalism synliggörs främst ur ett västerländskt 

perspektiv. Huber och Lehmann (2009. 136), Potter och Tilzey (2007), Dibden och Cocklin 

(2010) och James (2006) identifierar både positiva och negativa effekter av neoliberalism. En 

fördel är att det leder till entreprenörskap där bönder genom att addera mervärde i mjölken 

kan få en högre inkomst (ibid). Negativa effekter handlar om exploateringen av bönder och 

miljön (ibid; James, 2006. 3). Å ena sidan är det positivt för miljön eftersom det finns en 

högre efterfrågan på ekologiska produkter men å andra sidan ökar matmilen vilket leder till 

högre CO2 utsläpp (ibid). Andra effekter handlar specifikt om bönderna och det är personlig 

stress och avveckling av mjölkproduktion på grund av hårdare konkurrens, samt att flera 

bönder upplevde att gemenskapen mellan bönderna försvann eftersom man konkurrerade mot 

varandra (Potter & Tilzey, 2007. 1300; Sinclair, Curtis, Mendham & Mitchell, 2015. 123).  

 

Neoliberalism får effekter på produktionskedjorna eftersom makten ligger hos 

konsumenterna som formar produktionen utifrån deras värderingar, vilket får följdeffekter för 

bönderna som tvingas bli entreprenörer för att överleva (Sinclair et al., 2015. 124; McDonald 

et al, 2015). Produktionen styrs i första hand av marknaden men påverkas också av andra 

faktorer, bland annat att miljöaktivister indirekt sätter press på bönderna genom att skapa en 

större medvetenhet om produktionskedjor och kretslopp (Dibden & Cocklin, 2010. 412).  

 

Återförsäljarna styr utbudet och väljer vilka varumärken de ska sälja och i Australien valde 

de stora butikskedjorna sina egna varumärken, vilket sänkte priserna på andra varumärken. 

De som drabbades värst vara mindre leverantörer som producerade i liten skala (Sinclair et 

al., 2015. 124). Regleringar som i första hand styrs av statliga organ formar i sin tur 

produktionskedjorna och konsumenternas beteende genom att säkra kvalité via symboler 

(Dibden & Cocklin, 2010), och detta har lett till att trender som närodlat, gårdsmjölk och 

ekologisk produktion har växt än mer (Dibden & Cocklin, 2010. 419-420; Cross, 2006. 19; 

Huber & Lehmann, 2009. 141). Bönder försöker även skapa nischmarknader genom att 
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koppla samman produktionen med plats och utmärka sig på marknaden (Guthey, Gwin, 

Fairfax, 2003). Det framkommer på liknande sätt att konventionell mjölk har mindre värde än 

ekologisk mjölk när marknaden blivit fri och för att öka inkomsten undviker många 

mjölkbönder den konventionella produktionskedjan (Dibden & Cocklin, 2010). I Potter och 

Tilzeys (2007. 1301) och Dibden och Cocklins (2010. 414-415) studier framkommer att 

alternativa jordbrukskedjor kan ta ett högre pris för samma produkt genom att addera värde 

via symboler och därför tvingas bönder ställa om till ekologisk produktion för att överleva. 

 

Pinter och Kirner (2014) och Potter och Tilzey (2007) berör förändringar i landskapet och 

avfolkningen av landsbygden som en effekt av neoliberalism eftersom mjölkproduktion 

bidrar till en levande landsbygd och ekonomi. När storskalig mjölkproduktion har ökat har 

mindre producenter slagits ut och sökt sig till städer för att överleva (Pinter & Kirner, 444-

448). Även Cross (2006) belyser problematiken med storskalig mjölkproduktion, men ur ett 

annat perspektiv. Han menar att mjölkkor hålls inne året runt istället för att beta ute på fälten 

och födan köps istället för att odlas på egen hand, vilket leder till att kulturlandskapet växer 

igen och att biologisk mångfald försvinner (ibid. 2-3).  

I Indien får neoliberalism andra effekter och för att möta efterfrågan har majoriteten av de 

indiska bönderna ökat mjölkproduktionen (främst konventionell) eftersom de har bättre 

rumsliga förutsättningar för mjölkproduktion (Ohlan, 2015. 251-252). Neoliberala marknader 

får positiva effekter på landsbygden och förbättrar ekonomin för fattiga bönder i Indien 

eftersom de har konkurrensfördel (ibid). Följaktligen sätter höga produktionskostnader press 

på bönder i delar av Europa som måste konkurrera med länder som Indien, vilket ligger i linje 

med Huber och Lehmanns (2009. 139) diskussion om att detta är en bidragande faktor till att 

fler bönder i Europa avvecklar efter neoliberalism. 

 

2.3 Rumsliga strategier och förutsättningar för mjölkproduktion 

I Cross (2006. 21) studie synliggörs utvecklingen av storskalig produktion genom att kapital i 

form av maskiner, kemikalier och andra insatser byts ut mot land och arbetskraft, vilket 

speglar moderniseringen av jordbruket. Rumsliga strategier som att minska 

produktionskostnader genom att modernisera gården var ett steg som flera mjölkbönder med 

småskalig produktion tog (ibid. 20). Mjölkbönder med storskalig produktion såg å andra 

sidan en chans att utöka ko-antalet och expandera gården än mer (ibid, 19-20). I studien 
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framkommer att det krävs storskalig mjölkproduktion för att överleva och därför är små 

familjegårdar särskilt utsatta om de inte anställer utomstående arbetskraft. Detta berodde 

främst på att bönderna tvingas arbeta hårdare och längre tider vilket är ohållbart i längden, 

och därför stod de i högre utsträckning än andra producenter inför valet att expandera eller 

avveckla (ibid). Även Potter och Tilzey (2007. 1300) skriver om liknande rumsliga strategier 

i Europa, men berör även att bönder tvingats skära ner på utgifter och levnadsstandard för att 

ha möjlighet att fortsätta med mjölkproduktion. 

McDonald, Macken-Walsh, Pierce och Horan (2014. 20-23) och Pinter och Kirner (2014. 

449) ser i studierna att mjölkkvoter är ett stöd för äldre bönder men håller tillbaka yngre 

bönder som är mer drivna och produktiva. I studierna såg man ett samband mellan yngre 

bönder och entreprenörskap. Yngre bönder satsar i högre utsträckning än äldre på storskalig 

mjölkproduktion och därför syns ett samband mellan neoliberalism och utvecklingen av 

storskalig mjölkproduktion (McDonald et al., 2014. 20-23). Studierna visar att den äldre 

generationen har svårare att anpassa sig till en fri marknad och väljer att avveckla 

mjölkproduktionen i högre omfattning än de yngre. En anledning var att den äldre 

generationen inte klarade sig utan bidrag och mjölkkvoter. Det var vanligt att de producerade 

småskaligt och det bidrog till den dåliga lönsamheten (ibid). Yngre mjölkbönder hade ett 

annat jobb vid sidan av eftersom de var mer drivna, och det var vanligt att både yngre och 

äldre bönder sökte sig till andra rumsliga alternativ så som köttproduktion eller att arrendera 

mark för att få ihop ekonomin (Pinter & Kirner, 2014. 446).  

Andra faktorer som hämmade utveckling och som ledde till avveckling för en del var 

geografiskt läge och topografi. Bönder som bodde i skogsbygd hade svårare att bedriva 

mjölkproduktion på ett visst sätt på grund av platsens förutsättningar (Pinter & Kirner, 2014. 

444). Resultatet för Pinter och Kirners (2014. 444) studie visar att rumsliga förutsättningar 

för mjölkproduktion, främst en viss areal att förhålla sig till och en liten andel betes och- 

åkermark, kan vara en hämmande faktor för utveckling. Strategier som att byta leverantör för 

att få bättre lönsamhet var svårt för många bönder som begränsades av geografiskt läge 

(Dibden & Cocklin, 2010 416-419). I studierna framkommer att bönder som är geografiskt 

utsatta, främst de som bor i regioner som har mycket torka eller bor i skogsbygd, var tvungna 

att avveckla (ibid).  
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3 Teori  

För att förstå varför effekter och strategier uppstått på lokal rumslig nivå behövs en närmare 

beskrivning av bakomliggande struktur som producerat dessa. Följande kapitel är uppdelat i 

två delar; i den första delen beskrivs neoliberalism i relation till produktionskedjor; i den 

andra delen beskrivs marxistisk teori och värdeteori där det viktigaste verktyget för att 

analysera resultatet är symbolvärdet och därför läggs huvudpunkten där. 

 

3.1 Neoliberalism och produktionskedjor 

Coe (2016. 324) skriver att produktionskedjor är relationer som ligger bakom ekonomisk 

aktivitet där olika aktörer utgör en del av kedjan och samverkar med varandra vid 

framställningen av varor. Produktionskedjorna går under benämningen ”agribusinesses” och i 

en global värld förlängs dem och sträcker sig bortom de nationella gränserna, samtidigt som 

producenter distanseras från konsumenter (Maye, 2016. 306). Produktionskedjan fungerar på 

följande sätt; vetenskap om jordbruket, teknologi, tjänster, bearbetning av mat, 

marknadsföring, distribution, försäljning och konsumtion av varor (Guthman, 2009. 20). 

För att visa hur utvecklingen av jordbruket i västvärlden ser ut används begreppen 

produktivism och post-produktivism som en förklaring av hur kapitalistiska processer som 

neoliberalism har påverkat jordbruksindustrin och produktionskedjorna (Knudsen, 2007. 21). 

Innan 1980-talet massproducerades varor, vilket kallas produktivism och representerar 

välfärdsstaten och efterkrigstiden. Därefter inträffade övergången till post-produktivism med 

globalisering och fria marknader som kännetecken (ibid). Övergången speglar det som Maye 

(2016. 310) beskriver som en vändning från överproduktion till kvalité inom jordbruket, 

vilket innebär att produktionen specialiseras samt att mervärde adderas. Mervärdena kan vara 

både materiella; ekologisk mjölk, vitaminer och immateriella; krav för djurhållning, bättre 

mjölkpris till bonden, betande kor för öppet landskap och hänsyn till miljön (Iwarson, 2015. 

19-20). Det är även en effekt av globalisering efter att hygien och risker med matproduktion 

uppmärksammats, och i samband med det har alternativa varukedjor växt fram som gör det 

möjligt att ta ett högre pris för matvaror genom att säkra kvalité via symboler (Knudsen, 

2007. 23).  

Under de senaste 30 åren har maktrelationer skiftat från att vara hos mjölkproducenter till 

återförsäljare (Maye, 2016. 306-308), och den främsta anledningen beror på att marknaden 

blivit friare samt att återförsäljare säljer sina egna varumärken i första hand och på så sätt 
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drivs priserna ner på andra varumärken (Sinclair et al., 2015. 126-127). Värdet på varor 

bestäms i sin tur av tillgång och efterfrågan på marknaden, vilket styr prissättningen (ibid). 

Produktionskedjorna delas in i producentdrivna och köpdrivna varukedjor (Guthman, 2009. 

101). I köpdrivna varukedjor ingår återförsäljare på exportmarknaden som formar 

produktionen där makten ligger hos konsumenter och inte producenter. Producentdrivna 

varukedjor kontrolleras mestadels av privata företag i väst och vinster möjliggörs genom att 

expandera och effektivisera produktionen (ibid). Vanligt förekommande är att produktionen 

flyttar från globala nord till globala syd (Coe, 2016. 332-333). De aktörer som formar 

produktionskedjan är dels transnationella företag men även konsumenter (ibid), och vinster 

görs av storhandelsbutiker som har makt över utbudskedjan och kan bestämma vilka 

varumärken och varor som ska ingå i försäljningen (ibid).  

Staten och supra-nationella organ som EU formar produktionskedjan på ett antal rumsliga 

skalor. På subnationell skala stimulerar staten en viss typ av ekonomisk aktivitet (Coe, 2016. 

337), exempelvis genom att ge bidrag till mjölkbönder för att hålla produktionen levande. På 

nationell skala görs ett försöka att underlätta eller begränsa rörelsen av byteshandeln på 

makro-regional skala via EU (ibid. 337) exempelvis genom GJP, EU-kvoter och 

subventioner. På en global rumslig skala dikterar supranationella organ som WTO och 

Internationella valutafonden (IMF) villkoren för global byteshandel, vilket får lokala utryck 

(ibid). 

Det finns både formella och informella institutionella ramverk. Formella ramverk handlar om 

hur ekonomisk aktivitet kommer till uttryck när regler för byteshandel, skatteregler och 

miljöregleringar ska följas. Informella ramverk handlar om de sociala, ekonomiska och 

politiska kulturer som styr hur produktionen faller ut rumsligt (Guthman, 2009. 21). Å ena 

sidan har vi GJP, EU:s gemensamma jordbrukspolitik som skapar strukturer för hur 

produktionen går till med grundläggande syfte att skydda bönder och stabilisera priser. Och å 

andra sidan marknadsstrukturer som neoliberalism som pressar priserna och formar 

byteshandeln för jordbruksprodukter. När marknaden har blivit friare har det grundläggande 

syftet med GJP suddats ut och konkurrensen mellan medlemsländerna har blivit större. En 

konsekvens av detta är att jordbruksproduktionen inom unionen har blivit mer omfattande 

och konsumtionsinriktad efter neoliberalism (Coe, 2016. 338-341).  
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3.2 Marxistisk teori och värdeteori 

Marxistisk teori fokuserar på hur samhället är organiserat och frågor som; vem drar nytta av 

rådande samhällsstruktur, hur och varför ställs. Marx menade att produktionssystemen 

varierar i tid och rum och varje tid och plats har sitt system (Henderson & Sheppard, 2011. 

61). Varje ”mode of production” måste producera ett överskott för att överleva och kapitalism 

är ett sätt att organisera produktionen (ibid). Bas och överbyggnad är begrepp som används i 

marxistisk teori. Basen består av ekonomiska processer av kapitalackumulation och är den 

drivande kraften i samhället. De som kontrollerar den ekonomiska basen, alltså de med mest 

pengar och kunskap om pengar har övervägande chanser att reproducera och ackumulera 

kapital (Nayak & Jeffrey, 2011. 74). Överbyggnaden består av sociala strukturer som statliga 

institutioner, lagar, kultur och global media och formas av basen utifrån deras gruppintressen. 

Samhällsstrukturer som neoliberalism är ideologier som representerar en bild av hur 

samhället ska organiseras (ibid. 76) och över tid blir idéerna styrande och influerar 

människors liv. Människors attityder formas i sin tur av överbyggnaden (ibid). Ett exempel 

på detta är att EU:s gemensamma jordbrukspolitik har förändrat politisk ideologi och 

influerats av neoliberalism med fria marknader som kännetecken och preferens för 

individualism, entreprenörskap och konsumtion (Nayak & Jeffrey, 2010. 76; Jansson & 

Wästfelt, 2010. 126-127). 

 

De-industrialiseringen och post-fordismen är processer som speglar förändringar inom 

jordbruket och samhället har gått ifrån standardiserad massproduktion och standardiserade 

marknader likt fordismens produktionssätt och blivit mer inställd på fri marknadshandel och 

konsumtion (Woodward & Jones III, 2008. 127). Det kapitalistiska produktionsättet är 

beroende av cirkulation där arbetskraft, råvaror och maskiner behövs för att producera varor 

som säljs för utbyten (Castree, 2008. 65). Marknaden går alltid först och företagens intresse 

och entreprenörskap blir allt viktigare, där liberaliseringen av marknaden innebär att varor 

och tjänster säljs i allt högre grad (Nayak & Jeffrey, 2011. 239). Detta leder till en kamp 

mellan olika sidor där en del företag går under på grund av svagare konkurrenskraft medan 

andra företag överlever genom att producera billigare (Castree, 2008. 65). 

Priset på varor styrs av olika värden (Nayak & Jeffrey, 2011. 80) och en av dessa är 

bruksvärdet som innebär att de är användbara för någon, exempelvis mjölk som är ett 

livsmedel som är en livsviktig vara för många människor. Priset på varor styrs även av 

arbetsvärdet, som innebär den tid och kraft som har lagts ner på att producera varan och 
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bytesvärde som innebär att varor byts ut mot pengar (ibid). Bytesvärdet är ett marknadsvärde 

och styrs av tillgång och efterfrågan på marknaden (ibid. 80-81). Konsumenter tror dock att 

varor har ett inneboende värde dvs. att värdet kommer från varan snarare än arbetskraften 

som ligger bakom produkten, även kallad varufetischism och symbolvärde (ibid. 213) och det 

är dit jag nu vänder mig. 

Karl Marx intresserade sig för vad som var verkligt (det som går att ta på) och vad det 

verkliga och påtagliga döljer (Henderson & Sheppard, 2011. 61). En central fråga som Marx 

ställde var; hur får varor sitt värde? Ett sätt var genom marknadsvärdet som utrycks i pengar. 

Detta blir därefter ett överskott (även kallad vinst) som sker när arbetsvärdet är högre än 

lönen som betalas ut till arbetarna (ibid). Med andra ord säger en vara inget om hur den har 

tillverkats och på så sätt romantiseras varor och får ett inneboende värde. Under kapitalism 

med neoliberala system tillverkas fler varor och allt fler behov skapas. Kapitalister vill att 

varor ska behålla sitt värde, men under fria marknader med allt fler valmöjligheter för 

individen förlorar en del varor sitt värde medan andra varor får mer värde (ibid. 64-65). Ett 

exempel på detta är att konventionell mjölk värderas lägre av konsumenter än ekologisk 

mjölk (Dibden & Cocklin, 2010). När konkurrensen är högre försöker företagen sticka ut på 

marknaden och därför utvecklas nya produkter kontinuerligt eller så marknadsförs produkter 

på nya sätt för att skapa mervärde (Henderson & Sheppard, 2011. 64-65). Men ingenting är 

statiskt i tid och rum enligt Marx eftersom marknaden förändrar sig hela tiden, och därför går 

det inte att säkerställa att den ekologiska marknaden kommer vara lönsam under en längre 

tid, utan företagen måste hela tiden försöka vara mer innovativa för att sälja (ibid).  

 

I ett post-modernt konsumtionssamhälle med ett större utbud har fler nischmarknader växt 

fram och konsumenter har fler valmöjligheter (Aronsson, Bjälesjö & Johansson, 2007. 24). 

”Kulturiseringen” av varor är ett sätt att uppmana konsumenter att identifiera sig med de 

varor som de köper, något som Adorno och Horkheimer kallade för ”kulturindustri” 

(Henderson & Sheppard, 2011. 70). Att konsumera varor innebär således en form av 

identitetsskapande för individer som genom att konsumera skapar mening i livet och 

förverkligar sig själva (Aronsson et al., 2007. 24; Nayak & Jeffrey, 2011. 213). Intresset för 

hur varor får en kulturell mening skedde i samband med den kulturella vändningen i 

kulturgeografi och Baudrillard intresserade sig för varors ”symbolvärde”, dvs. hur åtråvärda 

symboler bjuder in konsumenter att handla genom att förstärka bruks- och bytesvärdet (ibid). 

Bruksvärdet talar för sig själv (Watts, 2009. 99) eftersom mjölk är ett livsmedel som 
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människor konsumerar varje dag och tillhör stapelvaror. Men den sociala konstruktionen av 

varors värde är inte en självklarhet utan formas och byggs upp av rådande samhällsstruktur 

(ibid). Varor får magiska egenskaper som de inte erhåller utan något som människor har 

tilldelat dem (Nayak & Jeffrey, 2011. 213), exempelvis via symboler som ”ekologiskt” och 

”lokalt”. Detta manifesteras i sin tur i priset på varan som speglar hur högt eller lågt den 

värderas (ibid), och därför är varor inte som de verkar eftersom det riktiga värdet döljs 

(Henderson & Sheppard, 2011. 61). Enligt Baudrillard har samhället gått ifrån bruks och- 

bytesvärdet vid utbytet av varor och istället sker utbytet via symboler (Nayak & Jeffrey, 

2011. 213).  

 

4 Metod  

4.1 Kvalitativ metod 

Kvalitativ ansats har valt eftersom metoden anses svara bäst på studiens syfte som är att 

utifrån marxistiskt inspirerad värdeteori undersöka hur neoliberalism påverkar mjölkbönders 

rumsliga produktionsmönster i Kalmar län. Kvalitativa intervjuer möjliggör en djupare 

förståelse av respondenters erfarenheter av ett visst fenomen (Bryman, 2011. 213), vilket är 

centralt i denna studie då en större förståelse kan skapas utifrån böndernas egna berättelser. 

Val av metod grundar sig tillika på att jag ska undersöka hur mjölkbönder väljer att hantera 

politiska förändringar dvs. vilka strategier de har och genom deras berättelser kunna avläsa 

hur rumsliga produktionsmönster har påverkats på lokal nivå. Kvantitativ metod och 

tillämpning av sannolikhetsurval med enkäter som skickas ut till fler bönder i Kalmar län 

hade likaså varit applicerbar och skapat möjligheter för en rumslig analys i förhållande till 

syftet. Detta hade kunnat resultera i fler svar och skapat möjligheter för att generalisera 

resultatet eftersom stickprovet är mer representativt än vid snöbollsurval (ibid. 368). 

Kvantitativ metod valdes bort eftersom studien strävar att få djupa svar av bönders 

individuella upplevelser av neoliberalism. Det är även viktigt för studien att samtliga frågor 

besvaras, vilket kan vara en av nackdelarna med kvantitativa studier där surveyforskning 

används, eftersom frågor som är svåra att förstå riskerar att inte besvaras (ibid. 179, 229). 

Nackdelen med kvalitativ metod är å andra sidan att den anses vara för subjektiv eftersom 

resultaten bygger på vilka uppfattningar och intressen som forskaren har om det valda temat 

samt att forskaren styrs av relationen som byggs upp med respondenterna (ibid). En annan 

nackdel är att data som samlats in analyserats utifrån marxistiskt inspirerad värdeteori, och 
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därför är det svårt att replikera resultaten vid kvalitativa metoder eftersom resultatet kan 

påverkas av forskarens roll men styrs även av vald teori (ibid. 268, 547), och därför skulle 

andra forskare kunna få ett helt annat resultat än mitt. 

 

Kritiken som riktas mot kvalitativa intervjuer är att de inte går att generalisera till en hel 

befolkning eller andra liknande platser, samt att intervjupersoner inte valts ut på 

slumpmässiga grunder och är därmed inte representativa (Bryman, 2011. 369). Å andra sidan 

är inte representativitet alltid ett mål för kvalitativa studier, istället syftar studien till att så 

noggrant som möjligt undersöka hur neoliberalism har påverkat mjölkbönders rumsliga 

produktionsmönster på lokal nivå. Kriterier för urval utgör även en viktig del i denna studie 

och därför har inte mjölkbönder valts ut på slumpmässiga grunder utan strategiskt med hjälp 

av snöbollsurval. För att öka trovärdigheten i denna studie har respondenterna fått ta del av 

det empiriska materialet för att säkerställa att allt har uppfattats korrekt (ibid. 255).  

Kunskapssynen kan beskrivas utifrån interpretativism eftersom studien intar ett tolkande 

perspektiv för att förstå människors handlingar från deras perspektiv (Bryman, 2011. 32-33). 

Hypoteserna har inte prövats och kan inte bekräftas med hjälp av sinnena och därför baseras 

studien på konstruktivistiska synsätt av den orsaken att neoliberalism är en ideologi och en 

samhällsstruktur som skapats av individer (Nayak & Jeffrey, 2011. 74) och är därmed inte 

statisk utan föränderlig över tid och rum, vilket påverkar och formar hur mänsklig aktivitet 

ter sig på jordytan och hur produktionsmönstret faller ut i rummet (Gren & Hallin, 2013. 152-

154). Detta är enligt Hay (2010. 5) en fråga om vilka processer som bidrar till att konstruera, 

upprätthålla eller legitimera en viss struktur och i samband med detta studeras människors 

handlingar och strategier samt deras position i ett kapitalistiskt samhälle.  

 

Semistrukturerad intervju har valts eftersom att med hjälp av intervjuguide kunna hålla sig till 

relevanta teman för ämnet och undvika att hamna på fel spår (Hay, 2010. 110). Det är även 

ett sätt att hålla samtalet som förs mellan intervjuaren och respondenter naturlig och 

anpassbar (ibid), vilket har bedömts ge bättre empiriskt material. Intervjuerna har genomförts 

utifrån teman som har identifierats från tidigare forskning om mjölkbönder samt effekter av 

neoliberalism och böcker och rapporter om svensk mjölkproduktion. Flowerdew och Martin 

(2005. 111) menar även att styrkorna med den här typen av intervjuer är att frågorna kan 

belysas ur olika perspektiv genom att ställa frågorna på ett annat sätt. Detta resulterar i sin tur 

i ett mångskiktat material eftersom respondenter kan fördjupa sina svar än mer.  
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Telefonintervjuer genomförs ofta i de sammanhang då respondenter är svåra att få tag i 

(Bryman, 2011. 432), som i denna studie då majoriteten av bönderna var svåra att få tag i och 

upptagna på grund av mycket jobb och leveranser innan jul. Tidigare studier visar dock att 

telefonintervjuer är ett bra alternativ då kvalitén på svaren sällan skiljer sig åt från intervjuer 

där man träffats fysiskt (ibid). En annan anledning till att telefonintervjuer valdes var på 

grund av att intervjuaren inte hade tillgång till bil på förmiddagen då en av bönderna hade tid. 

Dåliga bussförbindelser till landsbygden skapade ytterligare hinder. Telefonintervjuer har 

både sina för- och nackdelar. Fördelen med telefonintervjuer är att det genererar en mängd 

med data till empirin (Bryman, 2011. 433) samt att svaren inte påverkas av forskarens fysiska 

närvaro (Flowerdew & Martin, 2005. 103). Nackdelen är att båda parter inte träffas 

personligen vilket gör det svårt att utläsa eventuella kroppsrörelser och ansiktsuttryck vid en 

obekväm eller känslig fråga. Ett försök att undvika detta var att ge respondenter god tid att 

svara på frågor med pauser emellanåt. Dock bedöms inte frågor som ställts i denna studie 

som känsliga och därför bör inte större hänsyn tas till den kritiken. Bryman (2011. 433) 

menar att det finns en annan nackdel med telefonintervjuer och det är problem med 

inspelningen då en viss typ av utrustning kan behövas, även teknologin kan störa samtalet. 

Detta var inget som upplevdes som ett stort problem då inspelning skedde via en applikation 

som laddats ner och tillfälliga störningar förekom enbart under en av intervjuerna som 

berodde på dålig täckning.  

 

4.2 Urval 

Hay (2010. 72) skriver att ett bra sätt att välja ut deltagare för en studie är att läsa tidigare 

studier som skrivits inom det område som ska undersökas och därför baseras urvalet på 

tidigare forskning. Först presenteras kriterier för urval och därefter följs det av en 

presentation av respondenterna. 

 Minst en av respondenterna ska vara yngre (mellan 25-35 år) respektive äldre (mellan 

45-55 år). Detta eftersom tidigare forskning (McDonald et a., 2015) syftat på att 

strategier för att hantera strukturella förändringar kan skilja sig åt på grund av ålder.  

 Minst en av respondenterna ska bedriva storskalig eller småskalig mjölkproduktion. 

 Minst en av respondenterna ska ha ställt om till ekologisk produktion eftersom 

tidigare studier har berört att bönder tvingas ställa om till ekologisk produktion (Potter 

& Tilzey, 2007; Dibden & Cocklin).  
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 Två eller flera mjölkgårdar ska vara familjeägda där minst ett generationsbyte ska ha 

skett. Detta eftersom tidigare forskning (Pinter & Kirner, 2014) belyser just att 

familjegårdar är särskilt utsatta.  

 Minst en av respondenterna ska driva ett eget gårdsmejeri och minst en av dem ska 

leverera till ett större mejeri. Detta eftersom tidigare studier visat att effekterna 

upplevs på olika sätt (Dibden & Cocklin, 2010; Cross, 2006).  

 

Gemensamt för samtliga mjölkbönder är att de är medlemmar i Arlas kooperativ och alla 

leveranser sker dit med undantag för en av respondenterna, Bo, som utöver det har ett eget 

gårdsmejeri där han förädlar en del av mjölken själv. För en kort introduktion av 

respondenterna hänvisas läsaren till tabellen nedan (Se tabell 1 – Respondenternas bakgrund).  

 

Tabell 4.2.1 – Respondenternas bakgrund  

 

 

Respondent 1, Bo bedriver småskalig ekologisk och diversifierad produktion med 

mjölkproduktion, värphöns, spannmålsodling, odlar foder till kor och höns men även en bred 

grönsaksodling med 40 olika grönsaker och potatis som ger bäst lönsamhet. Gården ställdes 

om till ekologiskt år 1976 och innan dess var gården konventionell. Bo äger gården i egen 

regi sedan 19 år tillbaka och har arbetat på gården i 30 år. 

 

Nr Namn Ålder Ägarförhållanden Typ av produktion Antal kor i 

besättningen 

1 Bo 45-55  Äger gården i egen regi Småskalig ekologisk 

produktion 

35 kor 

2 Peter 35-45 Familjegård (generationsbyte) Mellanskalig konventionell 

produktion 

70 kor 

3 Micke 25-35 Äger gården i egen regi Storskalig konventionell 

produktion 

140 kor 

4 Ella 35-45 Äger gården tillsammans med 

sin man och två kollegor 

Storskalig konventionell 

produktion 

300 kor 

5 Thor 25-35 Arrenderad familjegård 

(generationsbyte) 

Mellanskalig ekologisk 

produktion 

75 kor 
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Respondent 2, Peter bedriver mellanskalig konventionell mjölkproduktion och säljer även 

kalvar men det är inte lönsamt eftersom det sker i liten skala. Peter har även skog men tanken 

är inte att skogen ska betala för gården utan det ska finna utöver. Peter äger gården sen 2012 

tillsammans med sin far där två generationsbyten har skett.  

 

Respondent 3, Micke bedriver storskalig konventionell mjölkproduktion men även 

köttproduktion där han föder upp kalvar och tjurar för slakt. Han äger gården tillsammans 

med sin bror sen tre år tillbaka och äger även 25 % av föräldragården.  

Respondent 4, Ella bedriver storskalig konventionell mjölkproduktion sen 2005 tillsammans 

med sin man. År 2009 slog de ihop sig med granngården och idag är de fyra delägare i 

bolaget.  

Respondent 5, Thor bedriver mellanskalig ekologisk mjölkproduktion sen 2011. Tidigare 

ägdes gården tillsammans med Thors föräldrar som har ägt gården sen 1976 och 2009 tog han 

över.  

Det är viktigt att poängtera att i denna studie undersöks rumsliga effekter och strategier av 

neoliberalism på gårdar som producerar mjölk i nuläget. Med tanke på att mjölkkvoter togs 

bort för mindre än ett år sen kan det vara intressant att ha lite framförhållning och därför 

missar studien ett perspektiv, och det är bönder som redan har avvecklat.  

Jag kom i kontakt med bönderna genom snöbollsurval via styrelsen i LRF Sydost, där lokala 

ordförande är mjölkbönder. Urvalet är ett icke-sannolikhetsurval, det vill säga icke 

representativt eller generaliserbart till en population eftersom en del mjölkbönder hade större 

chans att bli valda än andra (Bryman, 2011. 179). Valet att gå via LRF var strategiskt då 

urvalet som Bryman (2011. 434) skriver är ett sätt att uppnå beröringspunkter mellan studiens 

syfte och urvalskriterier. Utifrån kriterier som presenterades fick jag kontaktuppgifter till tre 

av bönderna, Peter som bedriver konventionell produktion, Micke som är en ung bonde och 

bedriver mellanskalig produktion och Thor som bedriver ekologisk produktion. Efter 

genomförda intervjuer kom jag i kontakt med två respondenter till genom att fråga om de 

kände någon som har ett gårdsmejeri eller bedriver storskalig produktion. Då kom jag i 

kontakt med Bo och Ella. Totalt intervjuades fem mjölkbönder som är bosatta i Kalmar län.  

Ett få antal respondenter är passande för denna studie då syftet med studien inte är att uppnå 

representativitet genom att generalisera resultatet till alla mjölkbönder som jag tidigare 

nämnt, utan fokuserar på individuella upplevelser och utfall av en friare mjölkmarknad. 
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Intervjuerna är genomförda per telefon och baseras på fem mjölkbönders upplevelser och 

detta beror till stor del på en begränsad tidsram som man måste ta hänsyn till.  

 

4.3 Positionalitet  

Flowerdew och Martin (2005. 114) uppmanar att man som undersökare reflekterar över sin 

position i relation till det/ de man undersöker eftersom att detta kan påverka studiens resultat. 

De egna erfarenheterna och den bakgrund man har som undersökare så som klass, kön, ålder, 

utbildning och yrkeserfarenhet kan vara hjälpsamma under studiens gång eftersom man på så 

sätt bygger upp en relation med respondenterna och kan förstå deras verklighet bättre. Men 

det kan även vara en nackdel eftersom man kanske ställer för specifika frågor och går in på 

många olika beröringspunkter som är intressanta men inte relevanta för studien (ibid). 

Eftersom jag själv inte är mjölkbonde eller upplevt effekterna av en friare mjölkmarknad kan 

jag inte förstå deras situation. Men det kan även vara till min fördel eftersom jag på så sätt är 

mer öppen för böndernas upplevelser utan att kommentera eller sätta deras berättelser i 

relation till mina.  

 

4.4 Etik 

Det är viktigt att ta hänsyn till etiska principer i denna studie och detta har gjorts genom att 

formulera villkor för intervju (se Bilaga B) utifrån dokumentet Etiska riktlinjer för 

självständiga arbeten skriven av Linnéuniversitetet. Villkoren grundar sig på de fyra 

viktigaste etiska principerna som är informationskravet där information om studien beskrivits 

och syftet med den; samtyckeskravet som innebär att deltagare har rätt att välja själva i vilken 

grad de vill delta i studien; konfidentialitetskravet som innebär att materialet behandlas på ett 

lämpligt sätt där deltagare har rätt att vara anonyma och; nyttjandekravet som innebär att 

materialet som samlats in enbart används till forskningens syfte. Innan varje intervju lästes 

villkoren upp muntligt där samtliga respondenter godkände deltagande. Det som behandlats i 

studien är konfidentiellt och därför har fingerade namn använts i syfte att minska 

spårbarheten.  
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4.5 Tillvägagångssätt  

I samråd med handledare och utifrån kriterier som Bryman (2011. 419) fastställer har 

intervjuguide skapats (se Bilaga A). Frågorna utarbetades med hjälp av teman som 

identifierats i tidigare forskning och bottnar i effekter och strategier. Exempelvis så har frågor 

om ekologisk produktion ställts eftersom tidigare studier har berört att mjölkbönder ställer 

om till ekologisk produktion på grund av fria marknader. Kriterierna jag har använt mig av i 

denna studie är bland annat lättbegripligt språk vid utformningen av intervjuguiden, inga 

ledande frågor och uppvärmningsfrågor i inledningen (ibid. 419-423). Även 

uppföljningsfrågor förekom under intervjuerna vilket är en av fördelarna med 

semistrukturerade intervjuer eftersom man kan be respondenter förtydliga sitt svar, alternativ 

att man kommer in på andra intressanta beröringspunkter som man inte tänkt på tidigare. 

Intervjuguiden sågs som ett hjälpmedel i genomförandet av intervjuerna och i samband med 

detta identifierades flera centrala teman som knyter an till syftet med studien. Intervjuerna 

blev även mer strukturerade med hjälp av intervjuguide.  

I syfte att transkribera och analysera materialet spelades samtliga intervjuer in. Hay (2010. 

120) menar att det är näst intill omöjligt att analysera den mängd med data som kvalitativa 

intervjuer genererar om de inte spelas in och transkriberas. Hay (2010, 119) rekommenderar 

även att man för anteckningar under tiden som intervjun pågår för att användas som ett 

komplement till ljudinspelningen. Dock upplevdes detta som ett hinder mer än fördel och 

därför togs inga anteckningar eftersom det kändes viktigare att försöka vara en kritisk 

lyssnare som var närvarande och förberedd på nästa fråga. Innan varje intervju testades ljudet 

för att som Flowerdew och Martin (2005. 125) skriver, undvika att förlora viktigt material för 

studien. Bryman (2011. 429) poängterar att kvalitativa intervjuer varierar i längd och 

vanligast är att man landar på minst en halvtimme för att få bra material till empirin. I denna 

studie pågick intervjuerna mellan 30-60 minuter. Efter varje intervju skrevs en kort 

sammanfattning av de tre viktigaste synpunkterna som kom fram för att som Flowerdew och 

Martin (2005. 125) skriver, ha något att falla tillbaka på om ljudinspelningen skulle gå 

förlorad. Intervjuerna lyssnades även igenom två gånger för att kontrollera att 

transkriberingen var rätt. 
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4.6 Analysmetod 

Latent innehållsanalys innebär att man går igenom materialet för att identifiera teman genom 

att koda innehållet av texten där man lägger stor vikt vid hur intervjuaren har skapat mening i 

respondenternas svar (Hay, 2010. 125). Efter en genomgång av det transkriberade materialet 

kunde centrala teman identifieras. Som tidigare nämnt intas det som Kitchin och Tate (2000. 

229) benämner som interpretativistiskt förhållningsätt till materialet vilket innebär att 

tyngdpunkt läggs på mönster eller kategorier som identifierats med hjälp av beskrivningar, 

förklaringar och förståelser för materialet. Kitchin och Tate (2000. 231-235) delar upp 

analysen av kvalitativ data i tre kategorier, beskrivning (transkribering), klassificering 

(kategorisering) och anknytning (länkar och samband). Genom att klassificera materialet kan 

man hitta gemensamma nämnare eller avvikelser så som att majoriteten av respondenterna 

ville ställa om till ekologisk mjölkproduktion eftersom konventionell mjölkproduktion har 

sämre lönsamhet när marknaden har öppnats upp. Detta mynnar senare ut till en anknytning 

av materialet för att hitta samband genom att identifiera ett samspel mellan mjölkbönder som 

ställt om till ekologisk mjölkproduktion och bättre lönsamhet. 

 

5 Faktorer som påverkar svensk mjölknäring 

Svensk mjölknäring står i dagsläget inför tuffa utmaningar och mjölklandskapet har 

genomgått flera förändringar efter neoliberalism. Svensk mjölkproduktion fungerar ungefär 

på samma sätt som internationellt fast med vissa skillnader. Innan resultatdelen presenteras 

en bakgrund av svensk mjölknäring och de påverkansfaktorer som identifierats.  

 

5.1 EU:s gemensamma jordbrukspolitik (GJP) 

År 1957 utformades EU:s gemensamma jordbrukspolitik (GJP) som är basen för all 

råvaruproduktion som sker inom unionen. Syftet med GJP var att stödja lantbrukare och 

invånare på landsbygden, samt att effektivisera jordbruket och erbjuda konsumenter mat till 

ett rimligt pris (Jansson & Wästfelt, 2010. 126-127). Andra världskriget lade grunden för GJP 

då länder som Sverige blev mer globala och inte lika isolerade som tidigare. Sverige blev 

medlemmar i EU år 1995. Syftet med GJP är att dels förena jordbrukspolitiken och 

varumarknaden inom unionen men även effektivisera och stabilisera priserna på 

jordbruksprodukter (Johansson, 2011. 1). Medlemskapet innebar att jordbruksproduktionen 

gick från en nationell marknad till en internationell. Prisregleringar infördes för att skydda 
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bönder från marknaden eftersom mjölk historiskt sätt varit en vara som överproducerats 

(Jansson & Wästfelt, 2010. 126, 129 ). Under perioden som Sverige varit medlemmar i EU 

har mjölkproduktionen minskat, vilket är en effekt av gårdsreformen som innebär att stöden 

frikopplades från produktionen, bland annat gårdsstödet och mjölkkostödet eftersom 

lantbrukare fick bidrag oavsett om de producerade något eller inte, med förutsättning att 

marken brukades (Johansson, 2011. 10-12). I samband med inträdet i EU har 

jordbruksföretagen minskat i antal vilket tros bero på att företagen blivit större samtidigt som 

mindre företag slagits ut (ibid. 8), vilket syns i mjölklandskapet där majoriteten av alla gårdar 

består av stora anläggningar med minst 60 kor för att upprätthålla ekonomisk lönsamhet 

(Jansson & Wästfelt, 2010. 135).  

 

5.2 Avskaffade mjölkkvoter 

Mjölkkvoter avskaffades i april 2015. Kvoterna infördes på 1980-talet för att förhindra 

överproduktion i framtiden. Huvudsyftet med kvotsystemet var att hålla nere produktionen 

inom hela unionen för att minska konkurrensen mellan medlemsländerna (Jordbruksverket, 

2016). Borttagning av kvoter gynnar konsumenter i första hand eftersom priserna faller (ibid) 

men även producenter som är lokaliserade i länder med lägre produktionskostnader. Länder i 

Europa som har lägre produktionskostnader så som Irland, Frankrike, Nederländerna och 

Polen utökade mjölkproduktionen efter kvoterna försvann (Melin, 2015) eftersom de fick 

producera hur mycket mjölk de ville. I samband med detta skedde en överproduktion och 

mjölkpriset rasade, vilket ledde till prisdumpning på marknaden (Iwarson, 2015). Högre 

produktionskostnader är en av faktorerna som har bidragit till att svenska mjölkbönder varit 

särskilt utsatta efter avreglering, trots att borttagning av mjölkkvoter skapar förutsättningar 

för mjölkmarknaden att reglera sig själv eftersom efterfrågan styr (Wålsten & Iwarson, 2015).  

 

5.3 Arlas väg från lokalt kooperativ till globalt mejeriföretag 

Eftersom samtliga respondenter är medlemmar i Arla finns det anledning att kommentera 

Arlas process och progression som ledande aktör på den globala marknaden. Arla är ett 

bondeägt mejeriföretag med ägare i Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, 

Nederländerna, Luxemburg och Belgien och fungerar som en mellanhand från 

framställningen av mjölk till den färdiga produkten som säljs till konsumenter (Iwarson, 

2015. 17-18). Svenska bönder utgör ett mindre antal (cirka 25 %) i Arlas kooperativ och har 

litet inflytande som delägare där makten ligger hos Arla som sätter mjölkpriserna i Sverige 
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(ibid. 17-18). Detta beror på att Arla står för mer än hälften av alla leveranser som äger rum i 

Sverige (ibid. 10-11). Under de senaste 10 åren har Arla förlorat 1600 svenska mjölkbönder 

som varit tvungna att avveckla sin mjölkproduktion och totalt är det cirka 3200 svenska 

mjölkbönder kvar i Arla som tillsammans med de internationella bönderna blir 12 750 

medlemmar (ibid). En enkätundersökning som genomförts av uppdrag granskning visar att 

fler bönder är missnöjda med Arla och 7 av 10 bönder skulle lämna Arla om de kunde 

(Bergman & Dyfvermark, 2015). Kritiken som riktas mot Arla är att företaget har växt 

enormt de senaste 15 åren och gått från att vara ett lokalt bondeägt kooperativ till ett globalt 

mejeriföretag. Flera bönder känner att Arla inte bryr sig om de svenska bönderna eller om de 

finns kvar i framtiden (ibid). Mjölkbönder som väljer att lämna Arla för att byta kooperativ 

eller öppna ett gårdsmejeri i egen regi utgör ett väldigt litet antal i dagsläget (Johansson, 

2016).  

 

5.4 Högre utlägg för djurhållning och beteskrav 

I Sverige finns det högre utlägg för djurhållning än övriga Europa som försvårar lönsamheten 

(Iwarson, 2015, 19-20). Den svenska djurskyddslagstiftning som implementerades år 1988 

utgör en bas för svenska mervärden och innebär bland annat att antibiotikaanvändningen är 

låg och GMO-soja förbjuds i produktionen (ibid. 7-9). Kraven ses i teorin som en motivation 

för konsumenter att betala ett högre pris för konventionell mjölk men i praktiken ser det 

annorlunda ut. Enligt ekonomisk teori köper konsumenter produkter med ett lägre pris om 

resterande produkter bedöms som likvärdiga i sin helhet (ibid), vilket innebär att den svenska 

mjölkens mervärden inte har någon reell funktion på marknaden, eftersom det kostar mer än 

vad man tjänar på det. Sverige har även beteskrav som innebär att alla djur måste gå ute på 

sommarhalvåret, vilket är en hämmande faktor av den orsaken att mjölkbönder måste förhålla 

sig till rumsliga förutsättningar för mjölkproduktion. Särskilt utsatta är bönder med storskalig 

mjölkproduktion eftersom majoriteten av lantbrukarna i Sverige bor i skogsbygd och har en 

viss areal att förhålla sig till (ibid. 19). 
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6 Resultat 

6.1 Effekter av neoliberalism på lokal nivå 

Bönderna upplevde att när marknaden blivit friare har priserna pendlat markant med många 

toppar och dalar vilket bidragit till en större osäkerhet eftersom bönderna styrs av det 

avräkningspris som de får för mjölken. Efter mjölkkvoter försvann var mjölkpriset för 

konventionell mjölk som lägst nere på 2.09 kronor per liter mjölk och då uttryckte flera av 

bönderna att det inte var roligt att vara mjölkbonde under den perioden, eftersom flera av 

bönderna hade gjort en kalkyl på 3 kronor per liter mjölk för att få ihop ekonomin. Under 

denna period kunde tre av fem bönder inte betala räkningar utan fick komplettera 

mjölkproduktionen med andra alternativ. År 2016 under hösten skedde en vändning och 

mjölkpriset gick upp nästan en krona sen det var som sämst år 2015. Prisuppgången 

påverkade lönsamheten till det bättre för samtliga respondenter jämfört med förra året.  

 

Alla bönder förutom Thor upplevde att lönsamheten var dålig. Peter berättade att han 

hamnade efter med räkningarna på grund av konkurrensen globalt och var nära att gå i 

konkurs. Ella menade att eftersom de var ett aktiebolag så var de tvungna att jobba väldigt 

hårt och kapa kostnaderna rejält för att behålla företaget, annars skulle de i princip gå i 

konkurs. Effekterna på Mickes lönsamhet var att ”Det dumpade ju priserna och det är ju 

anledningen till att det har varit så här illa. Kvottbortagningen… marknaden spelade ju på det 

och priserna började ju pressas redan innan då”. (Micke). Han var nära på att gå i konkurs 

eftersom mjölkproduktionen var relativt nystartad och gården hade förlorat sitt värde.  

Bo ansåg inte att han påverkats lika mycket överlag eftersom han alltid haft dålig lönsamhet 

på mjölkproduktionen, vilket han skulle ändra på genom att gå ur Arla. När han fick frågan 

om hur lönsamheten påverkats så svarade han att ”De flesta skulle räkna och då skulle det 

vara katastrofalt, alltså riktigt, riktigt katastrofalt skulle vår mjölkproduktion vara eftersom vi 

har en lägre avkastning”. (Bo). Dock upplevde han att lönsamheten på företaget överlag varit 

bra eftersom han inte är beroende av mjölkproduktionen. 

 

Thor upplevde å andra sidan att lönsamheten varit bra eftersom han bedriver ekologisk 

mjölkproduktion. Effekterna av neoliberalism har alltså inte varit densamma som för 

majoriteten av de andra mjölkbönderna. Thor ansåg även att det var svårare för den äldre 
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generationen (Thors föräldrar) att anpassa sig till en fri marknad. Han menade vidare att de 

inte hade ställt om till ekologiskt om det inte vore för att Thor såg möjligheterna när 

marknaden öppnats upp.  

Jag tror att den äldre generationen har svårare att tänka i dem här banorna för 

dom har levt så länge i en reglerad marknad. Så plötsligt släpps kvoter, 

tullarna öppnas och marknaden ska styra. Det är en helt annan värld. Vi då 

som är lite yngre som inte har varit med om någonting annat, det är ju ... ah ... 

jag har ju inte svårt att anpassa mig till en friare marknad. Jag känner ju att 

eko är en bra marknad och därför är det bra att vara eko. (Thor). 

Han tyckte även att det var lättare för honom att anpassa sig till en fri marknad på grund av 

ålder eftersom han ansåg att det fanns ett samband mellan neoliberalism och entreprenörskap. 

”När det plötsligt finns möjligheter så tar ju folk möjligheter”. (Thor). 

 

Psykisk stress var något som de flesta upplevde men särskilt Peter, Micke och Ella upplevde 

att stressnivån blev högre när mjölkkvoter försvann eftersom de fick göra större 

omstruktureringar än Thor och Bo. För Ella och Mickes del medförde det stress på grund av 

större osäkerhet, lite pengar på kontot och mycket jobb i samband med detta.  

Bönderna kände även att gemenskapen försvann mellan bönderna eftersom grannen tjänade 

på att man fick lägga ner. Ella berättade att ”Det är ju lite...” varför lyckas dom och inte jag”. 

Jag vet ju inte hur folk har tänkt men det är ju fler som man har hört har varit väldigt kritiska 

än har varit positiva, just med mjölkbönder”. (Ella). Micke ansåg att gemenskapen försvunnit 

eftersom många mjölkbönder har lagt ner där han bor och menade att ”Ja dilemmat är ju att 

det finns ju inga mjölkbönder kvar snart”. (Micke). 

 

Mjölkböndernas produktionsmönster har påverkats av neoliberalism på lokal nivå i den 

bemärkelsen att de tycker att det finns ett värde med ekologisk mjölk när marknaden öppnats 

upp, och inte som tidigare, då var det enligt Thor och Bo inte bättre betalt än konventionell 

mjölk. Bönderna nämnde även ekotillägget, och då ville de ställa om av ekonomiska skäl och 

tidigare var det mer av ekologiska skäl. De såg dock en nackdel med ekologisk produktion 

eftersom fodret som köps in också ökar i värde och därför kan foderkostnaderna bli dyrare i 

längden. Ella tyckte att det var billigare att köpa importerat foder och spannmål än att köpa 

från närliggande gårdar. Därför tog hon bort spannmålsproduktionen eftersom det blev mer 

lönsamt att importera än att producera själv. Thor köpte också in spannmål och proteingrödor 



  
 

23 

eftersom han inte har den arealen som krävs för att odla själv och trots att han funderar på att 

öka mjölkproduktionen så såg han det som en nackdel i längden, eftersom han skulle bli 

tvungen att köpa in spannmål som ligger längre bort än den radie han förhåller sig till nu, 

vilket är närliggande gårdar. Han menade att detta skulle innebära att matmilen ökade, vilket 

han såg negativt på.  

 

Gemensamt för alla bönder var att de ville gå ur Arla eftersom de ansåg att företaget har 

blivit alldeles för stort och internationellt. De kände att de inte kunde göra sina röster hörda 

genom Arlas kanaler och tyckte att lönsamheten var dålig för majoriteten av Arlabönderna, 

vilket de ansåg hängde ihop med att Arla betalar ut samma pris för mjölken till de svenska 

bönderna som de internationella. De gjorde flera anmärkningar på Arlas expansion utrikes 

och tyckte att det har skett på bekostnad av de svenska bönderna. Ella önskade att Arla hade 

tänkt mer på dom. ”Det känns som att Arla tycker att det kvittar om det finns några svenska 

mjölkbönder kvar eller inte. För Arla får ju ändå in mjölken från andra länder”. (Ella). 

Peter tyckte att Arlas expansion globalt var problematisk på lokal nivå för de svenska 

bönderna på grund av Sverige regler kring djurhållning. Han tyckte att det är svårare att 

bedriva en lönsam produktion eftersom mjölken levereras till Arla som är internationella. 

Han upplevde att han befann sig i en maktlös position och kände att han inte kunde påverka 

något som delägare i Arlas kooperativ.  

 

Effekter av neoliberalism hänger ihop med mjölkböndernas rumsliga strategier för att hantera 

dessa och det är dit jag nu vänder mig.  

 

6.2 Rumsliga produktionsmönster och strategier  

När respondenterna fick frågan om vilka rumsliga strategier de hade för att hantera 

omstruktureringar inom mjölkindustrin svarade flera av dem att det stod mellan att avveckla 

eller utveckla. Samtliga svarade att de var tvungna att förändra produktionsmönstret för att 

behålla lönsamheten och gården. Micke tyckte att ”om man slutar utvecklas så påbörjar ju 

avvecklingen”. (Micke). Detta var även något som Peter, Ella, Bo och Thor nämnde under 

intervjuerna. I tabellen nedan ges en översikt av mjölkböndernas rumsliga strategier.  
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Tabell 6.2.1 – Rumsliga strategier för att hantera effekterna av en neoliberalism  

 

En rumslig strategi som bönderna hade var att utveckla verksamheten och förändra 

produktionsmönstret genom att komplettera med andra alternativ. Bo hade en diversifierad 

produktion med andra alternativ, så som spannmålsodling och grönsaksodling. Peter, Ella och 

Micke hade köttproduktion där de skickade iväg kalvar för slakt. Ella skulle bygga ut för 

kalvar och tjurar för att ha djuruppfödning och/ eller stutuppfödning och sälja kalvar. Thor 

hade spannmålsodling, växtodling och skogen vid sidan av och Peter hade skogen och 

arrenderade även mark runtomkring.  

 

En annan rumslig strategi var att samtliga bönder såg det som en nödvändighet att utveckla 

produktionen för att bli mer effektiva. Det rumsliga produktionsmönstret har förändrats i det 

avseendet att bönderna har expanderat genom att investera i infrastruktur och ny teknik som 

robotmjölkning samt att de har utökat antalet kor i besättningen. Alla bönder hade alltså gått 

från manuell mjölkning till robotmjölkning för att få mer avkastning per ko. Peter tyckte att 

investeringarna skulle underlätta arbetet när han tog över gården efter sina föräldrar och i 

samband med det ville han anställa utomstående arbetskraft. Detta tyckte Micke var 

nödvändigt eftersom han kunde ha mindre anställda per ko och få bättre lönsamhet.  

 

Rumsliga strategier för att hantera effekterna av neoliberalism  

 Tog hjälp av en konsult – tog kontroll över hela företagets ekonomi genom att se 

över finansiering, intäkter, kostnader, arbetstid mm. 

 Komplettera med/ söka sig till andra alternativ. 

 Ställa om till ekologiskt. 

 Satsa på närodlat och ekologiskt producerad mat. 

 Leverera till lokala gårdsmejerier  

 Gå ur Arla och förädla all mjölk själv och sälja i egen butik. 

 Modernisera och anlita utomstående arbetskraft. 

 Expandera och utöka antalet kor i besättningen. 

 Dra ner på utgifter 
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Bo hade flera rumsliga strategier för att förbättra lönsamheten i företaget och det var att sälja 

mjölken i eget gårdsnamn på lokal nivå och på så sätt ta kontroll över produktionen så att inte 

Arla styr produktionen som han tyckte att de gjorde nu. Han ville förädla all mjölk själv och 

inte bara en liten del av mjölken som i nuläget. Gårdsmejeriet var något som hade kommit till 

de senaste åren och detta berodde på att han skulle behöva dubbelt så mycket betalt för att 

fortsätta leverera till Arla. Han menade att ”Och ända sättet att få det är att ta saken i egna 

händer”. (Bo). Vidare menade han att tillsammans med de andra produkterna på gården så 

som grönsaker, ägg och kött, så skulle mjölken bidra till en helhet som kommer göra det 

intressant för människor att handla i hans butik i framtiden. I den bemärkelsen har Bo 

förändrat produktionsmönstret genom att satsa på lokal produktion och distribution i större 

omfattning än tidigare. 

Thors strategi var att förändra produktionen på rumslig nivå och gå ifrån den konventionella 

produktionskedjan genom att ställa om till ekologisk mjölkproduktion, eftersom han såg fler 

möjligheter när marknaden öppnats upp. Thors produktionsmönster har förändrats i 

förhållande till åkermarken och hur jorden brukas. Han sa att anledningen till att han ställde 

om var för att ekomarknaden skulle vara en mer lönsam affär än den konventionella. ”Och 

det tror jag har varit ett bra steg för oss att gå för vi hade nog inte haft samma lönsamhet 

annars, det tror jag inte”. (Thor).  

 

Ella var den enda av mjölkbönderna som tog hjälp av en utomstående konsult som gick 

igenom hela företagets ekonomi. Där konstaterades att de inte hade råd att ha kvar anställda 

och då sa dem upp två anställda eftersom personalkostnaderna var för höga. Ellas strategi var 

att förändra produktionsmönstret på rumslig nivå genom att förändra hur åkermarken brukas. 

Hon lade 10 % av åkermarken i träda och 10 % av korna slaktades ut. Eftersom att de nyligen 

hade investerat i maskiner och byggt ut stallet var de tvungna att gå igenom 

bokföringskostnader och förhandla med leverantörer, både med diesel, foder och 

bokföringstjänster och på så sätt kapades tjänsterna. Ella påpekade att om hon aldrig hade 

gjort de förändringarna som konsulten hade framfört, då hade företaget gått i konkurs för 

länge sedan. I nuläget håller de igång mjölkproduktionen tills de går i konkurs menade hon 

eftersom de inte har några andra alternativ på grund av stora skulder hos banken.  
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En annan rumslig strategi som fyra av fem bönder hade var att hålla sig till mjölkbudgeten 

som bygger på avräkningspriset (de flesta gjorde en kalkyl för att få det att gå ihop) och dra 

ner på personliga utgifter för att ha ett överskott vid sämre tider.  

 

6.3 EU:s påverkan i Sverige på lokal rumslig nivå 

Ett återkommande tema som identifierades var att bönderna upplevde att EU:s gemensamma 

jordbrukspolitik var en hämmande faktor när marknaden öppnats upp. Bönderna menade att 

detta berodde på att Sverige har andra förutsättningar för mjölkproduktion bland annat 

djurhållning och beteskrav som de måste förhålla sig till enligt svensk lagstiftning. Detta såg 

de negativt på och kände sig pressade av eftersom de får samma avräkningspris för mjölken 

som internationellt. För Ella, Micke och Peters del var det en nackdel att mjölkkvoterna 

försvann eftersom de menade att länder som Tyskland, Holland och England väntade på att 

kvoterna skulle frias. ”Dom liksom hade byggt och laddat för det här”. (Ella). Ella tyckte att 

det var den största anledningen till att det blev ett överskott på mjölken eftersom de länder 

som hade en rumslig fördel rent produktionsmässigt kunde sälja mer och billigare efter 

neoliberalism. När det var som sämst och mjölken inte gick att sälja var Ella tvungen att göra 

om mjölken till pulver så att den kunde lagras. Marknaden för mjölkpulver var inte så lönsam 

enligt henne efter Kinas importstopp och därför såg hon inte det som en lösning på 

problemet. 

Alla mjölkbönder tyckte att det var fel att ha samma jordbrukspolitik som övriga EU och 

önskade att det skulle bli mer jämställt. Bo hoppades att fler bönder skulle gå samma väg som 

honom eftersom han ansåg att den svenska mjölkproduktionen som bedrivs idag är 

exploaterande mot bönder som han uppfattade som passiva. Han tyckte att det var svårt för de 

svenska bönderna att gå sin egen väg helt eftersom Sverige är medlemmar i EU och tyckte att 

beslut som fattas på global nivå måste jämföras med regler och ramverk som finns i Sverige. 

Bönderna ansåg även att EU-politiken var en bidragande faktor till att landsbygden 

avfolkades eftersom mjölkbönder tvingas avveckla i högre omfattning efter neoliberalism.  

En annan faktor som bönderna tyckte var hämmande för svensk mjölkproduktion var 

beteslagstiftningen. Thor tyckte att man utesluter möjligheten att ha ett betespris för mjölken 

som skulle kunna ge ett högre pris än den konventionella mjölken. Lagstiftningen gäller alla 

bönder och alla kor och därför tyckte han att den tar bort en möjlig marknad. Detta påverkade 

Ella och Micke mest eftersom de bedriver storskalig mjölkproduktion. Ella tyckte att 
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beteslagstiftningen har hämmat dem i förhållande till rumsliga förutsättningar för 

mjölkproduktion eftersom de har en viss areal att förhålla sig till och därför tyckte hon att det 

blir svårt att få ut alla korna under sommarhalvåret. Hon planerar även att utöka ko-antalet 

och därför var hon övertygad om att beteslagstiftningen skulle försvåra lönsamheten 

ytterligare för hennes del.  

 

6.4 Begränsade av topografi och geografiskt läge  

Här beskrivs böndernas förhållningsätt till landskapets förutsättningar för mjölkproduktion 

och hur åkermarken brukas samt hur de upplever att detta har påverkat utvecklingen av 

nuvarande och framtida mjölkproduktion på lokal nivå.  

Samtliga bönder ville gå ur Arla men fyra av fem hade inga andra rumsliga alternativ på 

grund av geografiskt läge. Ella ville sälja lokalt till ett gårdsmejeri men det gick inte i nuläget 

eftersom närliggande mejerier redan hade fullt med leverantörer. Hon antydde att ”För det 

hade vi ju inte haft råd, att inte se över om vi kunde sälja mjölken dyrare om man säger så”. 

(Ella). Hon menade vidare att ”Och byta mejeri… jaa… i vissa stunder har man önskat att 

man kunnat göra det. Men sen vet ju vi att vi har ju inget annat alternativ, vi har ju inget att 

byta till där vi är placerade idag”. (Ella). Även Thor och Peter funderade på att leverera till ett 

lokalt gårdsmejeri men det var svårt på grund av platsens förutsättningar, som till största del 

bestod av skogsbygd. Peter hämmades av geografiskt läge och menade att ”EMÅ-mejerierna 

var man ju lite sugen på när de drog igång där uppe men de kör ju inte hit ner. Sen har du 

Skånemejerierna men det blir liksom för utkanten åt andra hållet”. (Peter). 

Bönderna kände även en viss uppgivenhet eftersom de begränsades rumslig och hade inte 

tillräckligt med åkermark för att kunna göra fler förändringar på gården och utvecklas 

eftersom arealen för den mängd med djur som krävs saknas. Rumsliga förutsättningar som 

erfordras för att bedriva en lönsam mjölkproduktion saknas eftersom det inte finns 

leverantörer i närheten men de begränsas även ekonomiskt eftersom de måste anställa 

utomstående arbetskraft om verksamheten växer, vilket de flesta inte hade råd med i nuläget. 

Micke funderade på att ställa om till ekologiskt men det gick inte på grund av att åkermarken 

inte räckte till men även på grund av att han tyckte synd om djuren som magrar av när de inte 

får medicin, vilket han tyckte var ohållbart i längden. Ella ville ställa om till ekologisk 

mjölkproduktion och Thor funderade på att utöka ko-antalet, men det var inte möjligt 

eftersom det inte fanns tillräckligt med betesmark runt deras nybyggda ladugård och eftersom 
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de redan hade en ganska nybyggd anläggning så var det inte ett alternativ att bygga någon 

annanstans. 

 

7 Analys 

7.1 Neoliberalism formar produktionsmönstret på lokal nivå 

Studien för uppsatsen visar att neoliberalism har påverkat mjölkbönders rumsliga 

produktionsmönster i Kalmar län på flera sätt. Dels på tre övergripande plan där bönderna 

försöker producera billigare, expandera eller addera värde genom att ställa om till ekologisk 

mjölkproduktion eller sälja lokalt via gårdsmejerier. Men även mer specifikt som mindre 

gemenskap, psykisk stress, jobbat övertid, sagt upp anställda, lämna Arla, nära att gå i 

konkurs (vilket hängde ihop med dålig lönsamhet) samt att en av bönderna upplevde bra 

lönsamhet. Mjölkbönders rumsliga produktionsmönster har förändrats i förhållande till hur 

jorden brukas och ibland i förhållande till åkermarken och platsens förutsättningar för 

mjölkproduktion. Det finns också skillnader mellan bönderna på lokal nivå och faktorer som 

topografi och geografiskt läge har påverkat vilka rumsliga strategier som är möjliga att ta. 

Bönderna brukar marken på nya sätt och de konventionella bönderna köper in foder istället 

för att odla själva eftersom det inte är lönsamt att odla växter och spannmål på egen hand. De 

ekologiska bönderna har förändrat produktionsmönstret genom att undvika den 

konventionella produktionskedjan och har ställt om till ekologisk mjölkproduktion. Något 

som bönderna i Australien också försökte göra efter avreglering eftersom de kunde ta ett 

högre pris för samma produkt genom att addera värde via symboler (Dibden & Cocklin, 

2010). Den ekologiska produktionskedjan styrs av yttre instanser som privata regleringar 

(Guthman, 2009), vilket formar de ekologiska böndernas produktionsmönster eftersom de 

måste förhålla sig till de krav som finns för att kunna erhålla symboler som säkrar kvalité. På 

det sättet tvingar strukturer bönderna att förändra produktionsmönstret på lokal nivå genom 

att bruka marken på nya sätt eller att avveckla produktionen helt. 

 

Ella och Micke upplevde att gemenskapen och det sociala försvann eftersom de konkurrerade 

mot varandra, vilket ligger i linje med Sinclair et al. (2015) studie om mjölkbönder i 

Australien. Gemensamt för alla bönder var att de kände sig tvungna att förändra eller 

utveckla mjölkproduktionen för att överleva och för att öka lönsamheten hade majoriteten av 

bönderna beslutat sig för att utöka ko-antalet och modernisera gården med hjälp av ny teknik 
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och robotmjölkning. Genom att ersätta arbetskraften med maskiner skulle de sänka 

arbetskostnaderna. Detta är något som tidigare studier kommit fram till, att utvecklingen av 

storskalig mjölkproduktion ökat när marknaden blivit friare, samt att arbetskraft byts ut mot 

kapital i form av maskiner och andra insatser för att sänka produktionskostnaderna (Cross, 

2006. 21). Bönderna upplevde att det var allt som de kunde göra eftersom Sverige har högre 

produktionskostnader än övriga EU länder. De har dels påverkats av marknadsstrukturer som 

neoliberalism där IMF och WTO styr villkoren för byteshandel på en global rumslig skala, 

men de har även påverkats av supranationella organ som EU på makro-regional skala, samt 

på nationell nivå av svensk lagstiftning som begränsat rörelsen av byteshandel för svenska 

mjölkbönder. Den största begränsningen var lagstiftningen kring djurhållning och beteskravet 

som försvårade chanserna att förbättra lönsamheten. Staten och supranationella organ har i 

det avseendet tillsammans bidragit till att forma produktionskedjan på en lokal rumslig skala.  

 

Pinter och Kirners (2014) resultat som visar att mjölkbönder som har småskalig 

mjölkproduktion och familjegårdar är mest utsatta av en friare marknad är svårt att analysera 

i denna studie, eftersom jag inte såg ett samband mellan Thor och Peter som har ärvt gården 

efter sina föräldrar. Jag upplevde inte heller att de hade svårt att anpassa sig i relation till de 

andra. Det jag kunde avläsa var att Peter såg mjölkproduktionen mer som en livsstil än ett 

jobb eftersom han uttryckte att han moderniserade gården mer för att underlätta arbetet än för 

att öka avkastningen. Det går därför inte att dra några samband mellan familjegårdar och 

avveckling av mjölkproduktion. Gällande småskalig och storskalig mjölkproduktion såg jag 

inte heller ett samband mellan lönsamheten utan alla bönderna hade påverkats och förändrat 

produktionsmönstret genom att bruka marken på nya sätt eller låta marken vila från 

produktion. 

Cross (2006) och Dibden och Cocklins (2010) studie visade att effekterna av neoliberalism 

upplevdes på olika sätt och att mjölkbönder som levererade på lokal nivå inte drabbades lika 

hårt. I denna studie går det inte att läsa av något sådant eftersom Bo även levererade till Arla 

och inte enbart på lokal nivå. Bönderna förklarade att de ville ställa om till ekologisk och/ 

eller lokal mjölkproduktion eftersom det gav bäst lönsamhet på marknaden. I det stora hela 

var Ella, Peter och Micke som bedrev konventionell mjölkproduktion värst drabbade vilket 

hängde ihop med att de kände sig exploaterade av Arla som betalade ut samma pris till alla 

bönder. Detta såg de som en nackdel eftersom rumsliga förutsättningar för mjölkproduktion 

såg bättre ut i länder som Tyskland och Holland på grund av lägre produktionskostnader. 
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Detta ligger i linje med Ohlans (2015) studie gällande ökningen av mjölkproduktion i Indien. 

I det avseendet skapar lägre produktionskostnader i dessa länder bättre rumsliga 

förutsättningar för att bedriva en lönsam mjölkproduktion, vilket är en nackdel för de svenska 

bönderna, särskilt för Ella, Peter och Micke som lever på mjölkens arbetsvärde och bruks- 

och bytesvärde. De mjölkbönder som hade bäst lönsamhet var Thor och Bo som bedrev 

ekologisk mjölkproduktion och Bo sålde även lokalt via ett gårdsmejeri som han ägde. Dock 

hade Bo påverkats minst ekonomiskt just för att han hade andra alternativ som han hade bra 

lönsamhet på, men det är viktigt att poängtera att han alltid haft dålig lönsamhet på 

mjölksidan, vilket tros bero på att han levererade till Arla samt att han bedriver småskalig 

mjölkproduktion.  

Eftersom Bo ska gå ur Arla så kan man tolka det som att hans lönsamhet kommer bli bättre 

eftersom han bedömde att Arlas mjölk inte höjde priset på mjölken som han levererade, utan 

det skulle han göra själv genom att addera mervärde via symboler som ”lokalt” och 

”ekologiskt”. Om man utgår från varufetischismen så kan man utläsa detta som att mjölken 

som Bo förädlar behöver symboler för att säljas. Det är samma innehåll i mjölken som den 

han levererade till Arla, men förpackningarna dvs. symbolerna som de ”maskeras” under har 

bytt form, från Arlas förpackningar till mer åtråvärda symboler. Eftersom företagen tävlar 

mot varandra (Castree, 2008) är det precis som Aronsson et al. (2007) skriver, att de måste 

sticka ut genom att inrikta sig på nischmarknader. Detta kan tolkas som att Bo försöker dra 

nytta av marknaden genom att ”kulturisera” mjölken som får ”magiska” egenskaper som den 

inte erhåller. Detta är ett tecken på att samhället har gått ifrån bruks och- bytesvärdet vid 

utbytet av mjölkvaror och istället sker utbytet via symboler. Värdet på varor bestäms således 

inte av deras materiella uppbyggnad dvs. vad de är för något utan de egenskaper som 

attribuerats. Det är här som konsumenterna kommer in i bilden eftersom de, som Henderson 

och Sheppard (2011) och Aronsson et al. (2007) skriver, identifierar sig med varorna. Ett 

konkret exempel på detta är att Bo trodde att eftersom han odlar ekologiskt och närodlat 

kommer besöksantalet på gården att öka i framtiden. Vilket kan tolkas som att människor 

värdesätter ekologiskt där Bo och Thor tillgodoser deras behov så att de kan förverkliga sig 

själva. Bo och Thor har bättre lönsamhet eftersom de i förhållande till de konventionella 

bönderna anpassar sig till marknaden. 

De konventionella bönderna hoppas istället på att arbetsvärdet och bruks- och bytesvärdet ska 

sälja mjölken. De har inte hängt med i utvecklingen som Thor och Bo har gjort, Arbetsvärdet 

är högre än bytesvärdet på grund av högre produktionskostnader och därför är det inte 
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lönsamt att bedriva konventionell mjölkproduktion längre, utan de ekologiska symbolerna 

säljer. Detta beror på att de svenska mervärdena ingår i lagstiftningen och anonymiseras när 

mjölken förpackas och säljs på marknaden (Iwarson, 2015) och har därmed ingen reell 

funktion. Svenska bönder får inte betalt för mervärden som de gör internationellt och därför 

kan de inte dra nytta av dem som de gör på andra håll i världen. Den konventionella 

produktionskedjan i Sverige liknar på så sätt den ekologiska, och i teorin betalar konsumenter 

för mervärden (ibid) men det sker inte i praktiken eftersom symboler som konsumenter sätter 

värde på saknas i den konventionella mjölken. Utifrån marxistisk värdeteori kan man tolka 

detta som att Ella, Micke och Peter har fastnat i mjölkens arbetsvärde och bruks- och 

bytesvärde och har därför sämre lönsamhet än de övriga två. För att klara sig genom 

kapitalismens kriser kompenserar de för förluster genom att arbetar hårdare, längre tider och 

effektiviserar produktionen med hjälp av bättre teknik, och precis som Castree (2008) skriver, 

så tvingas företagen till detta för att överleva.  

Frågeställningen om hur mjölkbönder har påverkats av en friare marknad på lokal nivå kan 

till stor del besvaras med att majoriteten av mjölkbönderna (tre av dem) som bedriver 

konventionell och storskalig/ mellanskalig mjölkproduktion har påverkats negativt. De andra 

två som bedriver ekologisk och småskalig/ mellanskalig mjölkproduktion har påverkats 

positivt. Ett konkret exempel på detta är att Thor valde att förändra produktionsmönstret 

genom att antingen avveckla eller utveckla mjölkproduktionen och eftersom han såg att det 

fanns möjligheter ställde han om till ekologiskt. Ett annat tydligt exempel är att Bo såg 

möjligheterna och valde att lämna Arla eftersom han upplevde att marknaden för de 

småskaliga och lokala producenter såg bättre ut nu än tidigare. 
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Figur 2 Matris över styrningen av produktionskedjan som flyttats från bönderna till 

konsumenterna. Pilarna visar på olika stadier i produktionen och distributionen av varor och 

överskottet som kommer tillbaka till bönderna i form av pengar. 

 

7.2 Rumsliga strategier och skapandet av mervärden 

Gällande rumsliga strategier för att hantera omstruktureringar inom mjölkindustrin såg jag 

flera samband mellan Ella, Micke och Peter som bedriver konventionell och storskalig eller 

mellanskalig mjölkproduktion. Ett samband var att de hade mjölkproduktion som 

huvudsakliga inkomstkälla men tvingats komplettera med andra alternativ, främst 

köttproduktion, skog och arrendera mark runtomkring för att kunna betala av på lån och 

räkningar. De var även yngre (mellan 25-45 år) och därför syns ett samband mellan yngre 

mjölkbönder och storskalig produktion, vilket ligger i linje med vad tidigare forskning 

(McDonald et al. 2015) skriver gällande rumsliga strategier för yngre mjölkbönder som väljer 

att satsa på storskalig mjölkproduktion när marknaden öppnats upp.  

 

Tidigare studier har kommit fram till att yngre bönder och äldre bönder har olika rumsliga 

strategier för att hantera effekterna av neoliberalism. Ett exempel på detta är att yngre bönder 

förändrar produktionsmönstret genom att intensifiera produktionen och äldre väljer att 

avveckla eftersom de inte är lika drivna som de yngre (McDonald et al., 2015). I denna studie 

bedömer jag inte att det går att skilja äldre och yngre bönder åt vilket kan bero på att Bo är 
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den enda som är äldre. Men jag kan ändå se ett visst samband utifrån böndernas egna 

upplevelser. Thor och Micke upplevde exempelvis att eftersom de var yngre så har de haft 

lättare att anpassa sig än den äldre generationen (deras föräldrar bland annat) och tyckte att 

det var positivt att marknaden har blivit friare. Eftersom urvalsgruppen inte är representativ 

för en större andel mjölkbönder i Sverige så blir det svårt att se ett mönster kring ålder och 

entreprenörskap som tidigare studier har gjort. Däremot ser jag ett samband mellan 

neoliberalism och entreprenörskap eftersom Bo ska gå ur Arla nu och satsa på sitt eget 

företag, något som de flesta ville men inte hade möjlighet att göra på grund av rumsliga 

förutsättningar. Detta visar på att neoliberalism som ideologi formar människors attityder och 

hur produktionen organiseras. Styrningen av produktionen har flyttats från bönderna till 

konsumenterna, och när det plötsligt finns en marknad så tar entreprenörer möjligheterna som 

erbjuds, något som även Guthman belyser (2009). 

 

I fråga om omställningen till ekologiskt som ett strategiskt beslut kan jag avläsa att det 

handlar om att den ekologiska symbolen signalerar kvalité, vilket konsumenter är villiga att 

betala mer pengar för och därför förändrade två av bönderna produktionsmönstret genom att 

ställa om till ekologisk produktion. Tre av dem hade igen möjlighet att förändra produktionen 

i denna riktning och istället förändrade de produktionsmönstret genom att satsa på storskalig 

mjölkproduktion. Frågeställningen om vilka rumsliga strategier mjölkbönder har för att 

hantera omstruktureringar inom mjölkindustrin kan besvaras med att den ekologiska 

marknaden ser bättre ut nu och inte som tidigare då den inte var särskilt mycket bättre än den 

konventionella, och därför är omställningen till ekologiskt en av de rumsliga strategierna. 

Detta speglar även det som Maye (2016) kallar för vändningen till kvalité inom jordbruket 

med kortare produktionskedjor. Det är även ett tydligt exempel på att efterfrågan styr och att 

jordbrukskedjorna gått från standardiserad produktion till flexibel produktion efter 1980-talet, 

med trender som ekologiskt och närodlat som kännetecken (Janson & Wästfelt, 2010). Detta 

innebär att mjölkbönderna måste anpassa sig till konsumenternas önskemål för att överleva 

och det var något som alla försökte göra men som bara två hade lyckats med. 

Man kan säga att bönderna försöker åskådliggöra produktionskedjan genom att sälja lokalt 

via gårdsmejerier eller producera ekologiskt och närodlat genom att ta bort mellanhanden, 

dvs. de aktörer som ackumulerar kapital och på så sätt bygga upp en relation med 

konsumenter (Guthman, 2009). Detta kan tolkas som ett försök att avmystifiera varorna men 

enligt marxistisk teori är detta ännu ett sätt att gömma undan delar av produktionen 
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(Henderson & Sheppard, 2011). Användningen av ekologiska symboler är ett sätt att försöka 

koppla samman producenter med rumslig produktion, där ett försök görs att visa hela 

produktionskedjan (Maye, 2016), men allt visas inte, en del maskeras. Precis som Micke 

beskrev om djuren som magrar av för att de inte får medicin eller Thor som såg negativt på 

att matmilen ökar.  

 

7.3 Begränsade produktionsmönster i förhållande till jord och åkermark 

För att besvara frågan som jag ställde angående mjölkböndernas förhållningssätt till 

geografiskt läge och rumsliga förutsättningar för mjölkproduktion såg jag ett samband mellan 

Ella, Peter, Thor och Micke. De ansåg att de rumsliga förutsättningarna för mjölkproduktion 

påverkade lönsamheten negativt eftersom de bor i skogsbygd och därför var topografin en 

begränsning för utveckling eftersom de inte hade tillräckligt med åker- och betesmark. Därför 

är det precis som Pinter och Kirner (2014. 444) skriver, svårare att bedriva mjölkproduktion 

på ett visst sätt på grund av platsens förutsättningar. Författarna menade vidare att detta ledde 

till avveckling för en del, och detta var något som jag kunde utläsa i intervjuerna med 

samtliga bönder men särskilt med Ella som påpekade att hon kommer fortsätta producera 

mjölk tills de går i konkurs eftersom de inte kan göra fler förändringar, mer än att utöka ko-

antalet ytterligare. Samtidigt kunde Ella inte bli ekologisk mjölkbonde eftersom de inte hade 

tillräcklig med betesmark runt deras nybyggda ladugård. Thor å andra sidan som redan var 

ekologisk mjölkbonde kunde inte utöka ko-antalet eftersom han inte hade den arealen som 

behövdes. Och därför väcks frågor som; kan man vara ekologisk mjölkbonde och ha 

storskalig mjölkproduktion när man bor i skogsbygd? Mjölkbönderna i denna studie kunde 

inte det eftersom de begränsades rumsligt. 

 

8 Slutsats  

Syftet med studien var att undersöka hur neoliberalism påverkar mjölkbönders rumsliga 

produktionsmönster i Kalmar län. Produktionsmönstret varierar i tid och rum och varje tid 

och plats har sitt system. Varje ”mode of production” måste producera ett överskott för att 

överleva vilket bönderna gjorde genom att producera mer eller ställa om till ekologiskt. 

Förändringar i produktionsmönstret på lokal nivå är att två av bönderna har gått från 

konventionell till ekologisk produktion, vilket kan tolkas som ett sätt att organisera 

produktionen och anpassa sig till rådande samhällsstruktur. Tre av bönderna har fastnat i det 
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konventionella produktionsmönstret och skapar mervärden i produktionen som inte är 

lönsamma eftersom de är osynliga. Studien för uppsatsen visar att neoliberalism har påverkat 

mjölkbönders rumsliga produktionsmönster på tre övergripande plan. Ett produktionsmönster 

är att bönderna som bedriver konventionell mjölkproduktion har sämst lönsamhet och har 

utökat ko-antalet där de bedriver storskalig mjölkproduktion för att förbättra lönsamheten. 

Det andra produktionsmönstret är att bönderna som bedriver ekologisk mjölkproduktion har 

bättre lönsamhet och funderar i högre utsträckning på att förädla mjölken lokalt eller leverera 

till ett gårdsmejeri. En av bönderna kommer öppna en egen butik och sälja mjölken i eget 

gårdsnamn eftersom det finns en marknad som sätter värde på det. Det tredje 

produktionsmönstret är att bönderna väljer att avveckla mjölkproduktionen helt på grund av 

hårdare konkurrens, vilket alla mjölkbönder pratade om vid något tillfälle under intervjuerna, 

särskilt Ella, Micke och Peter som bedriver konventionell produktion. Detta berodde på att 

den svenska lagstiftningen var hårdare kring djurhållning än internationellt, vilket försvårade 

lönsamheten eftersom de fick högre produktionskostnader men samma pris för mjölken. 

Neoliberalism har lett till att konventionella mjölkbönder försöker förändra 

produktionsmönstret genom att ställa om till ekologisk mjölkproduktion eller sälja lokalt för 

att öka lönsamheten, men begränsas av topografi och geografiskt läge eftersom de inte har 

tillräckligt med betes och- åkermark. En av bönderna som bedrev ekologisk mjölkproduktion 

kunde inte utöka ko-antalet på grund av att arealen saknades. De slutsatser jag drar av detta är 

att det är svårt att förändra produktionsmönstret på ett visst sätt i förhållande till jord och 

åkermark och möjligheten att bedriva ekologisk och storskalig mjölkproduktion begränsas på 

grund av rumsliga förutsättningar för mjölkproduktion. 

Samtliga bönder brukar jorden på nya sätt efter neoliberalism och alla hade andra alternativ 

vid sidan av mjölkproduktionen. På så sätt hade fyra av fem mjölkbönder lyckats överleva 

mjölk-krisen som uppstod år 2015 när kvoter försvann. Genom att komplettera med andra 

alternativ blev de inte beroende av mjölkproduktionen och i den bemärkelsen förändrades 

produktionsmönstret eftersom bönderna brukade jorden på nya sätt. Samtliga bönder hade 

andra alternativ som köttproduktion, spannmålsproduktion, växtodling och grönsaksodling. 

Peter arrenderade även mark runtomkring vilket betydde att han inte brukade den delen av 

jorden längre. Förändringar i produktionsmönstret skedde även i hur skogsmarken brukades 

och en av bönderna var tvungen att sälja skog efter neoliberalism för att överleva. Detta är 

även något som tidigare studier har kommit fram till (Pinter & Kirner, 2014; McDonald et al., 

2015), att just andra alternativ utgör en viktig inkomstkälla för mjölkbönder. Oftast är dessa 
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bönder även yngre men i denna studie ser jag inget sådant samband, utan alla bönder hade 

andra alternativ vid sidan av mjölkproduktionen. Dock nämnde Micke som är den yngsta 

bonden att han står på flera ben eftersom han är yngre och mer driven än den äldre 

generationen.  

Studien för uppsatsen visar att neoliberala marknader har påverkat bönderna på lokal nivå 

men effekterna har förstärkts på grund av svensk lagstiftning, främst beteskravet och högre 

utlägg för djurhållning. De svenska mervärdena som skapas i produktionskedjan blir inte 

lönsamma för de svenska mjölkbönderna och alla var eniga om att det krävs flera 

omstruktureringar för att svensk mjölkproduktion ska ha möjlighet att konkurrera på den 

globala marknaden, annars kommer avvecklingen ske i större omfattning.  

Det som var mest påtagligt var att mjölkbönderna kände sig tvungna att förändra 

produktionsmönstret och mjölken måste alltså ”kulturiseras” (lokalt och ekologiskt) för att 

kunna säljas. Resultatet visar att produktionen inte tar slut med att producera mjölk utan 

något mer måste till för att sälja och det är nästan nödvändigt för bönder som tvingas gå den 

vägen för att överleva. Detta stämmer även med vad litteratur kring matproduktion 

(Guthman, 2009. 101) skriver gällande styrningen av produktionen som flyttats från bönderna 

till konsumenterna och här ingår EU:s regler och även privata regleringar och neoliberalism 

som fungerar som strukturer som styr bönderna i denna riktning. De som inte har anpassat sig 

är de konventionella bönderna som är fast i mjölkens arbetsvärde och bruks och- bytesvärde, 

och av den orsaken har de sämre lönsamhet än de ekologiska bönderna som lever på 

mjölkens symbolvärde. 

 

8.1 Diskussion 

Det som kan ha påverkat studien är att mjölkpriset precis hade gått upp under tiden som 

intervjuerna genomfördes och detta kan ha påverkat bönderna i en mer positiv riktning 

eftersom flera nämnde att de fått tillbaka hoppet och ville hoppas och tro på framtida 

mjölkproduktion. Många blev även räddade av prishöjningen och därför valde de att inte 

avveckla. För att få mer variation i svaren hade det varit en fördel om jag hade intervjuat 

äldre bönder (mellan 55-65 år) för att få ett bredare perspektiv mellan yngre och äldre bönder, 

då Bo var den enda som var äldre i studien. Ytterligare variation i svaren hade kunnat skapas 

om jag hade lyckats få tag i en bonde som förädlade all mjölk själv och hade en lokal 

mjölkförsäljning. I denna studie var det endast Bo som delvis hade det men eftersom han 
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även levererade till Arla är det svårt att göra några bedömningar gällande rumsliga skillnader 

mellan bönder som levererar till lokala och större mejerier.  

 

8.2 Vidare förslag på studie 

Något som framkom under intervjuerna var att bönderna tyckte att den svenska lagstiftningen 

var för hård och att de ville ha samma regler som övriga EU-länder. I praktiken skulle det 

innebära att beteslagstiftningen skulle försvinna samt att antibiotikaanvändningen skulle öka. 

Om korna inte betar ute på fälten så växer kulturlandskapet igen och biologisk mångfald 

försvinner, precis som Cross (2006. 1-2) studie visar, och i samband med det väcks frågor om 

hur åkermarken och landskapet förändras i takt med att böndernas sätt att bruka jorden 

förändras. Och därför skulle en fortsatt studie vara att undersöka hur neoliberalism påverkar 

kulturlandskapet och landskapets värden samt vilka effekter det får för landsbygden på lokal 

nivå. Särskilt i dessa tider då jordbruket ses mer som ett företag och den moderna bonden 

som en entreprenör till skillnad mot tidigare, då bonde-yrket var mer traditionellt och en del 

av livsstilen. 

 

9 Sammanfattning  

Den svenska mjölkindustrin har genomgått flera omstruktureringar under det senaste året och 

mjölkbönder har tvingats anpassa sig till en ny jordbrukspolitik med neoliberala marknader 

vilket har lett till högre konkurrens. Svenska mjölkbönder har högre produktionskostnader 

och har lägre konkurrenskraft än de internationella bönderna som producerar mjölken till ett 

billigare pris. Tidigare studier visar att storskalig mjölkproduktion har ökat och att mindre 

producenter har konkurrerats ut. Syftet med denna studie var att utifrån marxistiskt inspirerad 

värdeteori undersöka hur neoliberalism påverkar mjölkbönders rumsliga produktionsmönster 

i Kalmar län. För att besvara syftet har fem semistrukturerade intervjuer med mjölkbönder 

genomförts med utgångspunkt i frågeställningarna nedan:  

 På vilket sätt har en friare marknad påverkat mjölkbönder på lokal nivå? 

 Vilka rumsliga strategier har mjölkbönder för att hantera omstruktureringar inom 

mjölkindustrin? 

 Hur förhåller sig mjölkbönder till geografiskt läge och rumsliga förutsättningar för 

mjölkproduktion?  
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Resultatet visar att produktionskedjan inte tar slut med att producera och distribuera mjölk 

utan något mer måste till för att sälja, och det är nästan nödvändigt för bönder som tvingas gå 

den vägen för att överleva. Produktionsmönstret har förändrats på olika sätt och de 

konventionella bönderna har haft dålig lönsamhet efter att kvoter tagits bort och försöker 

ställa om till ekologisk mjölkproduktion som en rumslig strategi eller sälja lokalt för att öka 

lönsamheten. Men begränsas av topografi och geografiskt läge eftersom de inte har 

tillräckligt med betes och- åkermark. Istället utökar de ko-antalet och bedriver storskalig 

mjölkproduktion för att överleva. De har dels påverkats av neoliberalism men effekterna har 

förstärkts på grund av Sveriges hårda lagstiftning kring djurhållning, vilket resulterat i sämre 

lönsamhet. De ekologiska mjölkbönderna har bättre lönsamhet när marknaden blivit friare 

eftersom de lever på mjölkens symbolvärde. Rumsliga strategier som att gå ur Arla och 

förädla all mjölk själv var något som alla bönder ville göra men som bara en hade möjlighet 

till på grund av geografiskt läge. 

 

 

Slutsatserna för studien är att mjölkbönderna har känt sig tvungna att förändra 

produktionsmönstret genom att sälja lokalt och ekologiskt eftersom det går att ta ett högre 

pris för mjölken efter neoliberalism genom att addera värde via symboler. Styrningen av 

produktionen har flyttats från bönderna till konsumenterna och här ingår EU:s regler och 

även privata regleringar och neoliberalism som fungerar som strukturer som styr bönderna i 

denna riktning. De som inte har anpassat sig är de konventionella bönderna som är fast i 

mjölkens arbetsvärde och bruks och- bytesvärde och därför har de sämre lönsamhet än de 

ekologiska bönderna som lever på mjölkens symbolvärde. 
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Bilagor  

Bilaga A – Intervjuguide 

Namn:  

Ålder:  

Namn på gården/ typ av gård: 

Ägarförhållanden (arrenderat, familjegård osv.?) 

Antal kor i besättningen: (småskalig/ storskalig produktion?) 

Hur många år har du/ ni drivit gården? 

Hur levererar eller säljer du/ ni mjölken?  

Hur ser avtalen ut? Har avtalen förändrats i samband med att mjölkkvoter togs bort? (ex 

högre pris för större mjölkvolymer?) 

Hur ser lönsamheten ut i dagsläget? Vad har förändrats lönsamhetsmässigt och när 

inträffade förändringarna? 

Hur har din/ er gård förändrats (ny teknik, storlek på gården, leveranser etc.) sen du/ ni 

först började med mjölkproduktion? (i samband med en friare mjölkmarknad). 

På vilket sätt har EU-politik och borttagning av mjölkkvoter (en friare mjölkmarknad) 

påverkat mjölkproduktionen? 

Vilka strategier har du/ ni för att hantera effekter som har uppstått? 

Har du/ ni expanderat/ intensifierat mjölkproduktionen, minskat, konverterat till 

ekologisk mjölkproduktion, bytt mjölkkooperativ om ni är medlem i någon, börjat sälja 

lokalt eller något annat i samband med strukturella förändringar inom mjölkindustrin? 

Vilka fördelar och nackdelar ser du/ ni med att bedriva mjölkproduktion i nuläget? 

Hur ser du/ ni på framtida mjölkproduktion? Kommer du/ ni fortsätta producera mjölk i 

framtiden? Planeras förändring, vilka då? Vilka faktorer ligger bakom ert beslut? 

 



  
 

II 

Bilaga B – Villkor för intervju 
Studien är en C-uppsats i ämnet Kulturgeografi med syfte att undersöka hur de rumsliga 

effekterna av neoliberalism (en friare mjölkmarknad) påverkar mjölkbönder i Kalmar 

län. Intervjun kommer pågå i ungefär en timme och kommer även att spelas in för 

analys.  

Deltagande är frivilligt och respondenten kan avbryta intervjun närsomhelst. Deltagaren 

får själv bestämma vilka frågor som besvaras och kan avstå från att svara. All 

information som sker mellan intervjuaren och respondenten kommer behandlas 

konfidentiellt och privata uppgifter som identitet osv. kommer inte avslöjas. Materialet 

som samlas in kommer enbart användas till studiens syfte.  

Vid frågor, kontakta intervjuaren via telefon eller e-mail (se kontaktuppgifter nedan). 

Intervjuaren kommer be om att får återkomma om ytterligare frågor behövs. 

 

Kontaktuppgifter: 

Student: Valdete Mehmeti 

E-post: xxxxx 

Telefonnummer: xxxxx 

Handledare: Elisabeth Brandin 

E-post: xxxxx 

Telefonnummer: xxxxx 

 


