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ABSTRACT 

Brandt, J. 2019. Lokala svar på globala utmaningar? – Exploatering av jordbruksmark inför en 

osäker framtid. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet.   

 
Två skilda omvärldsutvecklingar i form av ett förändrat säkerhetspolitiskt läge i Sveriges närområde samt global 

klimatförändring accentuerar betydelsen av svensk jordbruksmark. Den här uppsatsen problematiserar den 

pågående irreversibla exploateringen av resursen och undersöker hur rapporter från Försvarsberedningen och IPCC 

speglas i regeringens nationella livsmedelsstrategi från år 2017. Särskilt exemplifieras utmaningen i att kombinera 

extensiv stadsutveckling med en strävan efter ett resilient samhälle genom uppsatsens fallstudie som undersöker 

på vilket sätt nationella strategier angående jordbruksproduktion påverkar den kommunala fysiska planeringen. 

Fallstudien genomför en dokumentanalys av Uppsala kommuns översiktsplan samt intervjuer med för studien 

centrala yrkespersoner. Uppsatsarbetet relateras till Köpenhamnskolans säkerhetiseringsteori för att undersöka om 

någon av de aktörer som förekommer i studien argumenterar för att utöka skyddet av den svenska jordbruksmarken 

genom att påtala dess vikt utifrån ett säkerhetsperspektiv. Uppsatsen belyser två huvudargument för att bevara 

svensk jordbruksmark. Dels har Sverige ett solidariskt ansvar att bibehålla jordbruksproduktionen på grund av 

framtida problem för den globala livsmedelstryggheten, dels utgör värnandet av resursen en nationell 

beredskapsaspekt. Slutligen jämförs de åtgärder som regeringen föreslår i den nationella livsmedelsstrategin med 

observationerna från fallstudien. 
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1. INLEDNING 

I broschyren Om krisen eller kriget kommer uppmanades i maj år 2018 Sveriges invånare att 

förbereda sig på allt från allvarliga olyckor till fullskaligt krig. Myndigheten för Samhällsskydd 

och Beredskap (MSB) förklarar att de flesta invånare i en sådan situation initialt behöver klara 

sig utan stöd från samhället och rekommenderar dem att se över sin individuella beredskap, 

främst genom att lagra livsmedel i hemmet. Foldern från MSB behandlar inte hur medborgaren 

ska agera vid långvariga påfrestningar på samhället eller vad hen ska göra när det egna 

livsmedelslagret tar slut (MSB, 2018, s. 3-5).  

 Lantbrukarnas riksförbund (LRF) har påpekat denna diskrepans och menar att den svenska 

självförsörjningsgraden av livsmedel behöver höjas från närvarande 50 procent (LRF, 2018). 

Argument som dessa får tydligt stöd i den av riksdagen antagna livsmedelsstrategin från år 

2017. På första sidan fastslås att målet med strategin är att öka livsmedelsproduktionen i  

Sverige för att förbättra den nationella självförsörjningsgraden och minska livsmedelskedjans 

sårbarhet (regeringen, 2017, s. 1). Detta behov aktualiseras ytterligare av Försvarsberedningens 

(2019, s. 65) rapport gällande ett alltmer osäkert säkerhetspolitiskt läge i Östersjöregionen. 

Samtidigt fortsätter i Sverige varje år en oåterkallelig exploatering av hundratals hektar 

jordbruksmark för att ge plats åt bebyggelse och infrastruktur (Jordbruksverket, 2017, s. 19). 

Utvecklingen ska också ses i ljuset av ett förändrat klimat. I syntesrapporten från 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (2014a, s. 69) framgår att den globala 

livsmedelstryggheten i stor utsträckning kan påverkas av klimatförändringen. 

 I den här uppsatsen problematiseras irreversibel exploatering av svensk jordbruksmark. 

Med Uppsala kommun som exempel riktas särskild uppmärksamhet mot utmaningen att 

kombinera extensiv stadsutveckling med målen i den nationella livsmedelsstrategin. Uppsatsen 

behandlar således hur skeenden som global klimatförändring och ett förändrat 

säkerhetspolitiskt läge påverkar de avvägningar som kännetecknar den fysiska planeringen. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här uppsatsen är att problematisera irreversibel exploatering av svensk 

jordbruksmark mot bakgrund av ett förändrat klimat och säkerhetspolitiskt läge. Uppsatsen 

vägleds av följande två frågeställningar:  

1. På vilket sätt speglar den nationella livsmedelsstrategin de risker som framhävs av 

Försvarsberedningen och IPCC? 

 

2. På vilket sätt påverkar nationella strategier hur jordbruksmark värderas i förhållande till 

behovet av mark för exploatering i Uppsala kommun och hur kan värderingen förklaras?  

På ett övergripande plan handlar den här uppsatsen om förvaltningen av en nationell resurs. 

Olika skeenden har historiskt påverkat synen på jordbruksmark, med olika resultat avseende 

dess brukande och bevarande. I dagens globaliserade värld är resursutnyttjandet inte längre 

enbart en nationell angelägenhet. Den här uppsatsen är således ett försök att bidra till kunskapen 

om hur globala, nationella och lokala processer interagerar med varandra. 
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1.2 Avgränsning 

Sveriges livsmedelsförsörjning är komplex och dess resiliens avgörs av fler faktorer  

än tillgången på odlingsbar mark. Exempelvis är importerad diesel nödvändig för driften av 

jordbruksmaskiner och för transporten av jordbruksvaror. Att inkludera en sådan aspekt i 

studien med ambitionen att skapa ett helhetsperspektiv kräver ett mycket omfattande arbete. 

För att göra uppsatsarbetet hanterbart ligger dess fokus på produktionsfaktorn jordbruksmark, 

inom Sveriges gränser. En ytterligare avgränsning är fokuseringen på den förlust av 

jordbruksmark som betraktas som irreversibel. Förändring som igenväxning, skogsplantering 

eller anläggning av golfbanor berörs inte då en sådan utveckling går att återta med en 

förhållandevis begränsad arbetsinsats.  

 Studien berör flera skalor men det är den nationella som är i huvudfokus. Valet att analysera 

den nationella livsmedelsstrategin utgår från dokumentets centrala ställning i att kommunicera 

statens övergripande mål för jordbrukssektorns utveckling.  

 Den fallstudie som har genomförts syftar till att exemplifiera avvägningar inom fysisk 

planering på lokal nivå. Valet av Uppsala kommun grundar sig i att Uppsala är en expanderande 

storstad omgiven av jordbruksmark, något som blir tydligt genom tågfönstret under en resa till 

staden. Rapporter från Jordbruksverket (2013, s. 28; 2017, s. 25) visar att kommunen under det 

senaste decenniet bebyggt jordbruksmark i stor omfattning. För att förstå hur exploateringen 

kan komma att fortsätta analyseras Uppsala kommuns översiktsplan då dokumentet visar 

kommunens planering på lång sikt. Fokus ligger på de södra och sydöstra utkanterna av Uppsala 

stad då det är där den mest omfattande bebyggelsen planeras under de närmaste 30 åren 

(Uppsala kommun, 2016a, s. 65).  

 

2. JORDBRUKSMARK: EN RESURS I KOMPLEXA SAMMANHANG 

Det här kapitlet syftar till att måla bakgrunden till frågan om jordbruksmarkens irreversibla 

exploatering i Sverige. De olika kontexter som beskrivs syftar till att förklara varför valet i 

fysisk planering att bevara eller exploatera jordbruksmark innehåller en komplexitet som vid 

första anblick inte är uppenbar. Kapitlet presenterar även statistik från Jordbruksverket under 

de senaste två decennierna för att visa omfattningen av processen. Slutligen ges en kort 

beskrivning av den kommunala fysiska planeringen i Sverige för att underbygga uppsatsens 

analys.   

 

2.1 Historisk jordbrukspolitik: livsmedelstrygghet och nationell beredskap 

Den här sammanfattningen av svensk jordbrukspolitisk historia belyser de argument som  

tidigare har förekommit om global solidaritet för en bibehållen nationell jordbruksproduktion. 

Vidare beskrivs hur jordbruksnäringen i Sverige tidigare har haft en särställning i politiken 

genom dess beredskapsaspekter. Slutligen belyses den kraftfulla styrning staten historiskt har 

tillämpat för att inrikta jordbrukets utveckling i Sverige, vilket erbjuder en kontrast till dagens 

situation. I verken Det svenska jordbrukets historia av Iréne Flygare och Maths Isacson samt 

Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år 1900 av Hans Antonsson och Ulf Jansson (red.) 

beskrivs den svenska jordbrukspolitiken under 1900-talet.  
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 Efter år 1945 utgick jordbrukspolitiken från mellankrigstidens ekonomiska kriser och 

andra världskrigets avspärrningar (Flygare & Isacson, 2003, s. 228). Efter kriget blev 

jordbrukspolitikens centrala uppgift att säkerställa en nationell självförsörjning av livsmedel 

och gårdar inriktade på produktionen av stora volymer premierades. 

 Riksdagsbeslutet år 1947 blev grundläggande för det svenska jordbruket och innefattade 

tre övergripande mål (Flygare & Isacson, 2003, s. 229). Det första benämndes inkomstmålet 

med syftet att säkerställa att jordbrukare fick en ekonomisk utveckling motsvarande 

utvecklingen hos jämförbara grupper i det svenska samhället. Det andra målet, 

effektivitetsmålet, hade inriktningen att små jordbruk skulle slås samman till större enheter eller 

läggas ner, och därigenom förbättra produktiviteten samt ge jordbrukarfamiljer en dräglig 

ekonomi. Det tredje målet benämndes produktionsmålet och syftade till att trygga en nationell 

försörjning av livsmedel, även under krig och avspärrning. Den önskvärda produktionsvolymen 

skulle ligga strax under full självförsörjning av jordbruksprodukter (Flygare & Isacson, 2003, 

s. 230).  

 De som i praktiken genomförde rationaliseringen av det svenska jordbruket under 

årtiondena efter andra världskriget var de så kallade Lantbruksnämnderna (Flygare & Isacson, 

2003, s. 232). Deras arbete inriktades på att skapa större och effektivare gårdar och de hade en 

rad verktyg för att uppnå sina mål. Förutom att ge råd, lån och bidrag till enskilda jordbrukare 

kunde de delta aktivt i omställningsprocessen genom köp av gårdar. Lantbruksnämnderna hade 

förköpsrätt men även makten att ingripa om de ansåg att ett jordbruk vansköttes. Det lagliga 

stödet för verksamheten hämtades från jordförvärvslagstiftningen, vars syfte var att förhindra 

spekulation och vanskötsel av jordbruksfastigheter. 

 Rationaliseringen av jordbruket fortsatte på 60-talet och år 1967 beslutades om en ny 

jordbrukspolitik (Flygare & Isacson, 2003, s. 235). Ledorden var tillväxt och specialisering 

samtidigt som nedläggningen av mindre jordbruk drevs på genom att jordbrukare beviljades 

avgångsvederlag från staten. Den nya politiken medförde en omfattande kritik och år 1970 

uppstod även en brist på mjölk, samtidigt som allmänhetens miljöintresse och politiska aktivitet 

ökade (Flygare & Isacson, 2003, s. 238). Den gröna vågen fick unga svenskar att flytta ut på 

landsbygden för att bedriva jordbruk. Sammantaget svängde den allmänna opinionen kraftigt i 

förmån för jordbruket, där även bildandet av lobbyorganisationen Lantbrukarnas Riksförbund 

(LRF) bidrog. Ett av de argument som användes var att ett nationellt överskott från 

jordbrukssektorn kunde ges till utvecklingsländer.  

 Socialdemokraterna och statsminister Olof Palme ställde sig tillslut på jordbrukarnas sida, 

bland annat genom en kraftig höjning av priset på mjölk (Flygare & Isacson, 2003, s. 241-243). 

Förändringen ledde däremot till protester från konsumenterna och som lösning på problemet 

började staten från år 1973 att subventionera livsmedel. I början av 80-talet uppgick stödet till 

jordbruket 4,5 miljarder årligen och det poängterades att nationens naturliga resurser för 

jordbruksproduktion skulle utnyttjas. Sverige skulle ta sitt ansvar för den globala 

livsmedelsförsörjningen, vilket resulterade i en utökad reservlagring och subventioner av 

spannmål till utvecklingsländer.  

 Under mitten av 80-talet svängde politiken igen (Flygare & Isacson, 2003, s. 247).  

Det subventionerade produktionsöverskottet var en stor ekonomisk belastning för staten och 

jordbruket skulle producera på den nivå som motsvarade inhemsk konsumtion. Sverige skulle 
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däremot fortfarande kunna bidra till hjälpsändningarna för akuta svältkatastrofer.  

Den stora brytningen kom med den livsmedelspolitik som riksdagen fastställde år 1991 (Flygare 

& Isacson, 2003, s. 254). Staten hade då tydliga incitament för en omställning eftersom stödet 

till jordbruket uppgick till 17 miljarder kronor årligen, samtidigt som de svenska 

livsmedelspriserna låg 60 procent över genomsnittet i EU. Jordbrukssektorn i Sverige 

likställdes i och med beslutet med andra näringar i samhället, det var marknaden som skulle 

bestämma livsmedelspriserna. Enligt Jansson innebar avregleringen en övergång från en 

jordbrukspolitik till en livsmedelspolitik (Antonsson & Jansson, red, 2011, s. 263). 

 Eftersom Sverige gick med i EU år 1995 varade den avreglerade jordbrukspolitiken inte 

länge (Flygare & Isacson, 2003, s. 257). Unionen gav en mer förutsägbar jordbrukspolitik, 

tillskillnad från de många svängningarna som kännetecknat den svenska sedan i mitten av 1900-

talet.  

 

2.2 Nya utmaningar: säkerhetspolitik och klimatförändring 

Uppsatsarbetets övergripande kontext är två skeenden som sätter irreversibel exploatering av 

jordbruksmark i ett nytt ljus. Den ena är det nya säkerhetspolitiska läge som tydligast 

exemplifieras av Rysslands olagliga annektering av Krimhalvön år 2014, den andra är den 

tilltagande vetenskapliga förståelsen av hur klimatförändring kommer att försämra global 

livsmedelstrygghet.    

 Omvärldsutvecklingen påverkar frågan om resursens hushållning på två sätt.  

För det första behöver Sverige återta planering och förberedelser inför en situation med kraftigt 

begränsad import av livsmedel, där bevarandet av jordbrukets produktionsresurser ingår.  

För det andra innebär prognoserna för global livsmedelsproduktion att den svenska 

jordbruksmarkens relativa värde förändras, ur ett internationellt perspektiv. Här beläggs och 

förklaras kort utvecklingen med hjälp av Försvarsberedningens rapporter samt FN-organet 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) sammanställning av den ledande 

klimatforskningen.  

 

2.2.1 Säkerhetpolitisk läge 

I Försvarsberedningens (2019, s. 17) slutrapport Värnkraft fastslås att ett väpnat angrepp mot 

Sverige inte kan uteslutas. I rapporten förklaras att den europeiska säkerhetsordningen är 

utmanad i grunden av Ryssland samtidigt som det globala säkerhetspolitiska läget präglas av 

instabilitet och oförutsägbarhet. De skeenden som tydligast visar på det försämrade läget i 

Sveriges närområde är Rysslands fortsatta aggression mot Ukraina (Försvarsberedningen, 2019, 

s. 41-42). Försvarsberedningen (2019, s. 65-66) konstaterade redan i samband med Rysslands 

olagliga annektering av Krimhalvön år 2014 att Sveriges syn på landets politiska intentioner 

måste förändras. 

 Rysslands auktoritära politiska system beskrivs innebära en oförutsägbarhet och instabilitet 

(Försvarsberedningen, 2019, s. 75-76). Händelser inom den ryska inrikespolitiken kan förvärra 

Rysslands pågående konfrontation med västliga demokratier då ledningen kan försöka styra ett 

folkligt missnöje mot ett fabricerat yttre hot (Försvarsberedningen, 2019, s. 17-18). Det centrala 

ryska beslutsfattandet beskrivs som en sluten process med få aktörer vilket innebär en risk för 

snabba och oöverlagda beslut sprungna ur grupptänkande, som ofta överraskar omvärlden. 
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 Avseende Sveriges åtgärder till följd av utvecklingen framhävs i Värnkraft att det inte  

är det mest sannolika scenariot som ska dimensionera Sveriges totalförsvar utan det scenario 

som innebär de allvarligaste konsekvenserna (Försvarsberedningen, 2019, s. 24). 

Försvarsberedningen (2019, s. 338-341) ger omfattande förslag för att öka totalförsvarets 

förmåga och föreslår att det under tre månader ska kunna hantera en säkerhetspolitisk kris  

med svårartade konsekvenser för samhället. För att finansiera ambitionshöjningen föreslås att 

anslaget till dess civila del ska uppgå till 4,2 miljarder kronor år 2025. 

 

2.2.2 Klimatförändring och livsmedelsförsörjning 

Vidare påverkar global klimatförändring genom försämrade förutsättningar för världens 

livsmedelsproduktion värdet av svensk jordbruksmark ur ett internationellt perspektiv. 

 IPCC, FN:s sammanhållande organ för klimatforskning, släppte år 2014 sin femte 

syntesrapport om global klimatförändring. Där fastslås att uppvärmningen av jordens 

klimatsystem är otvetydigt, en del förändringar saknar motstycke även på ett tusenårigt 

perspektiv (IPCC, 2014a, s. 2). Det klargörs att de tre senaste decennierna har varit succesivt 

varmare än något av föregående decennier sedan 1850-talet. Nuvarande koncentration av 

växthusgaser i atmosfären är resultatet av antropogena utsläpp och är de högsta på minst 

800 000 år. IPCC (2014a, s. 4-5) menar att det är extremt troligt att de höga nivåerna har orsakat 

den klimatuppvärmning som har observerats sedan mitten av 1900-talet. 

 I syntesrapporten presenteras ansträngningarna från IPCC:s andra arbetsgrupp som är 

inriktad på att bedöma klimatförändringens påverkan på mänskliga samhällen, samt vilken 

adaption till ett nytt klimat som är möjlig (IPCC, 2014a, s. 69). I arbetet framgår att den globala 

livsmedelstryggheten i stor utsträckning kan påverkas av klimatförändring. I tropiska och 

tempererade regioner bedöms en ökning av medeltemperaturen på 2 grader Celsius eller mer 

jämfört med slutet av 1900-talet ha en negativ påverkan på produktionen av jordbruksgrödor. 

Arbetsgruppen har skapat ett diagram som visualiserar en syntes av ett stort antal prognoser 

angående global jordbruksproduktion under de kommande 100 åren. Prognoserna innefattar 

framförallt grödorna vete, sojabönor, ris och majs i både tempererade och tropiska områden. 

Det innefattar även olika scenarier avseende den utsläppta mängden växthusgas samt om 

adaption till ett varmare klimat genomförs eller inte. Diagrammet är sammanfattningsvis en 

bedömning av produktionsutvecklingen för några av världens viktigaste grödor under 

överskådlig framtid.   
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Det framgår i figur 1 att fram till år 2029 visar ungefär lika många prognoser ökande som 

minskade skördar. Därefter är det en tydlig övervikt av prognoser som förutspår en negativ 

utveckling. Skördeförlusten uppgår under seklets andra halva till minst 10 procent i mer än 40 

procent av de sammanställda prognoserna. Arbetsgruppen (IPCC, 2014b, s. 1271) har även gjort 

mer specifika bedömningar för klimatförändringens påverkan på varje världsdel. För norra 

Europa är den sammantagna bedömningen att skörden av sädesslag troligen kommer att öka, 

det finns dock diskrepans mellan slutsatser i olika studier. Avseende södra Europa visar däremot 

forskningen en större tillförlitlighet att ökande temperaturer kommer ha en negativ inverkan på 

skördemängden. 

 På Jordbruksverkets hemsida presenteras en bedömning av klimatförändringens påverkan 

på svenskt jordbruk. Myndigheten beskriver att det svenska jordbruket behöver anpassa sig till 

ett klimat som blir varmare, torra och blötare samtidigt. Med det menar myndigheten att 

medeltemperatur och medelnederbörd i Sverige förväntas stiga, men att risken för torka under 

sommarhalvåret ökar då avdunstningen blir mer omfattande i ett varmare klimat. 

Nederbördsvariationen mellan årstiderna ökar och extrema väderhändelser som kraftiga skyfall 

blir vanligare. Jordbruksverket menar att Sverige och norra Europa jämfört med andra länder 

och regioner i världen är gynnade av klimatförändringen. Ett varmare klimat medför 

exempelvis en längre växtsäsong och möjligheten att odla andra grödor, det finns också 

negativa aspekter som exempelvis en ökad risk för skadedjur (Jordbruksverket, 2019).  

 

2.3 Fysisk planering och exploatering av jordbruksmark 

För att erbjuda en bakgrund till uppsatsens dokumentanalys och intervjuer beskrivs här 

inledningsvis hur den fysiska planeringen fungerar i Sverige, inklusive länsstyrelsens granskade 

roll. Därefter skildras den relevanta paragrafen i Miljöbalken som syftar till jordbruksmarkens 

värnande. Slutligen klargörs omfattningen av den irreversibla exploateringen av resursen i 

Sverige sedan år 1998, där statistiken för Uppsala kommun behandlas separat. 

Figur 1. Utdrag ur IPCC:s femte syntesrapport från år 2014. Diagrammet visar en sammanställning av ett 

stort antal studier avseende prognostiserad skörd av vete, ris, majs och soja under de kommande 100 åren.  
För varje 20-årig period visas två staplar, den vänstra visar den sammanlagda andelen av prognoserna som 

visar en ökande skördemängd. Den högra stapeln visar andelen som prognostiserar en negativ skördemängd.  

De olika nyanserna visar hur stor ökningen respektive minskningen i skördemängd beräknas bli  

(2014a, s. 69).   
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2.3.1 Planeringens struktur, länsstyrelsens roll och Miljöbalken 

I rapporten Stadsnära landskap och fysisk planering i Sverige beskriver Mattias Qviström 

(2008, s. 97-99) att det kommunala planmonopolet innebär att staten generellt inte har rätt att 

påverka lokala planeringsbeslut. Han förklarar vidare att fördjupade översiktsplaner eller 

planprogram används för att länka ihop den centrala översiktsplanen med de specifika och 

juridiskt bindande detaljplanerna. Det är slutligen godkännandet av en bygglovsansökan som 

avgör att en byggnad får uppföras, bygglov ska erhållas om byggnadens plats och utformning 

är i linje med kommunens detalj- och översiktsplan. Det innebär att kommuner har möjligheten 

att begränsa byggnation i ett visst område genom utformningen av översiktsplanens riktlinjer. 

 Angående granskning av fysisk planering beskriver Boverket dialogen mellan kommunala 

och nationella representanter som en viktig del i arbetet med översiktsplaner. På myndighetens 

hemsida förklaras att Sveriges länsstyrelser har till uppgift att företräda de statliga  

intressen som påverkas av den kommunala planeringen. De ska enligt Plan- och bygglagen 

bevaka riksintressen, miljökvalitetsnormer, landsbygdsutveckling i strandnära lägen, 

mellankommunala frågor samt anläggandet av bebyggelse som påverkar människors hälsa och 

säkerhet. Bevarandet av jordbruksmark eller andra resurser nämns inte som ett ansvar för 

Sveriges länsstyrelser. Efter dialogen ställer kommunen ut förslaget för granskning vilket utgör 

sista tillfället för staten att inkomma med synpunkter innan planen antas. Har länsstyrelsen 

anmärkningar ska de framgå i det granskningsyttrande som utgör en del av den färdiga 

översiktsplanen (Boverket, 2019).  

 Qviström (2008, s. 101-102) förklarar vidare hur Miljöbalken infördes år 1999 i syfte att 

föra samman all miljörelaterad lagstiftning i Sverige. I balken regleras fysisk planering, bland 

annat i form av instrumentet riksintresse som avgränsas geografiskt och tematiskt. Ett område 

kan erhålla en sådan skyddad status av skilda anledningar, exempelvis att det är viktigt för 

vattenförsörjning, mineralbrytning eller totalförsvaret. Skulle den kommunala planeringen 

påverka sådana områden har staten rätt att ingripa. Jordbruksmark utgör inte ett riksintresse 

men erhåller ett visst skydd genom benämningen nationell betydelse. Formuleringen i 

miljöbalkens tredje kapitel, fjärde paragraf klargör följande: 

 

Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för 

bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta 

behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 

anspråk (Svensk författningssamling, Miljöbalken 3 kap 4§). 

 

2.3.2 Exploatering av jordbruksmark i Sverige sedan år 1998  

I rapporten Exploatering av jordbruksmark 2011-2015 definierar Jordbruksverket (2017, s. 4) 

företeelsen att bebygga åker och betesmark som en permanent förändring av markens 

användningsområde vilken omöjliggör en framtida livsmedelsproduktion. Att kartlägga 

förändringen är en del i Jordbruksverket arbete med miljömålet Ett rikt odlingslandskap. Målets 

syfte är att bevara den svenska jordbruksmarkens natur och kulturvärden samtidigt som dess 

långsiktiga produktionsförmåga upprätthålls. 

 En motsvarande kartläggning, med tillvägagångsättet att kombinera register, kart- och 

satellitdata, har tidigare genomförts för åren 2006 till 2010 (Jordbruksverket, 2013, s. 7).  
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I den rapporten förklaras att metoden ger en tillförlitlig bild av exploateringens omfattning och 

tidpunkt. Jordbruksverkets syn på utvecklingen presenteras också tillsammans med en 

beskrivning av dess bakgrund. 

 Arealen brukad jordbruksmark avtar i Sverige, trenden har varit densamma i över 50 år och 

betraktas enligt myndigheten (Jordbruksverket, 2013, s. 5) som två skilda processer. Den största 

nedgången har skett genom igenväxning i Norrland samt i södra Sveriges skogsbygder till följd 

av en otillräcklig lönsamhet i jordbruket, tillbakagången innebär framförallt långsamt 

försvinnande natur- och kulturvärden. Kartläggningen fokuserar däremot på exploatering i 

förmån för bebyggelse och infrastruktur, vilket historiskt sett utgör en liten del av 

jordbruksarealens minskning. 

 Jordbruksverkets (2017, s. 19) senaste rapport visar att 2916 hektar exploaterades mellan 

åren 2011 till 2015, vilket var 98 hektar färre än föregående femårsperiod. Andelen som 

utgjordes av bebyggelse respektive infrastruktur var relativt konstant under tidsperioderna, 

cirka en femtedel av jordbruksmarken omvandlades till vägar eller järnvägar medan den 

övervägande delen bebyggdes. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I rapporten (Jordbruksverket, 2017, s. 28-32) visualiseras hur exploateringen skiljer sig länsvis. 

I Skåne län gav 763 hektar jordbruksmark plats åt bebyggelse och infrastruktur under perioden 

år 2006 till år 2010, med en nedgång till 672 hektar för den senare mätperioden. Näst efter 

Skåne var Västra Götalands län med cirka 400 exploaterade hektar per mätperiod. Övriga län 

som kännetecknades av ett högt exploateringstryck var Hallands län, Östergötlands län samt 

Uppsala län, vilket visualiseras i figur 3.  

 De fem länens totala markyta består till minst 20 procent av jordbruksmark,  

medan genomsnittet för Sverige ligger på åtta procent (SCB, 2019). Det är rimligtvis mer 

sannolikt att jordbruksmark exploateras i län med en hög förekomst av den markkategorin.  

Figur 2. Utdrag ur Jordbruksverkets rapport om exploatering av jordbruksmark mellan åren 2011 till 2015. 
Staplarna visar exploatering av jordbruksmark i förmån för infrastruktur och bebyggelse i antal hektar.  

De två staplarna till höger är skapade utifrån samma kartläggningsmetod och avser femårsperioder 

(Jordbruksverket, 2017, s. 19). 
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Enligt Jordbruksverket (2013, s. 5) är det den mest högproduktiva marken som exploateras 

eftersom flera av landets stora städer är belägna på bördiga slättbygder. Detta illustreras av de 

fem länen med störst areal exploaterad jordbruksmark i figur 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.3.3 Exploatering av jordbruksmark i Uppsala kommun 

Här följer en redovisning av Jordbruksverkets statistik avseende Uppsala kommun mellan år 

2006 och år 2015 i syfte att komplettera uppsatsens fallstudie. Från år 2006 till år 2011 var 

Uppsala den kommun i Sverige som exploaterade mest jordbruksmark i absoluta tal 

(Jordbruksverket, 2013, s. 28). I kommunen förvandlades 98 hektar till bebyggelse eller 

infrastruktur under femårsperioden, fördelat på 91 hektar åkermark och 7 hektar betesmark. 

Under perioden mellan år 2011 och 2015 visar statistiken 58,6 hektar exploaterad åkermark 

respektive 11,3 hektar betesmark (Jordbruksverket, 2017, s. 25). Det placerar i absoluta tal 

Uppsala kommun på tredje plats i riket, strax efter Linköpings- och Helsingborgs kommun.  

 Det introducerade bakgrundsmaterialet i det här kapitlet påvisar en komplexitet i frågan 

om irreversibel exploatering av jordbruksmark som uppsatsens avser hantera dels genom sin 

teoretiska utgångspunkt dels genom introduktionen av centrala begrepp. I nästa kapitel 

presenteras studiens teori och dess ingående analytiska struktur. 

 

3. TEORI 

Problematiseringen av processen irreversibel exploatering av jordbruksmark blir lätt abstrakt. 

Det är rimligtvis få personer i Sverige som idag lider av förlusten, snarare har den oftast ett 

meningsfullt syfte som att erbjuda människor en bostad. För att betrakta processens inneboende 

problem måste istället en potentiell framtid föreställas. Därigenom är formuleringar om 

jordbruksmarkens värde centralt för studien, eftersom de indikerar hur dess bevarande 

Figur 3. Utdrag ur Jordbruksverkets rapport om exploatering av jordbruksmark mellan åren 2011 till 2015. 

Diagrammet visar länsvis exploatering av jordbruksmark under Jordbruksverkets två senaste kartläggningar 

(Jordbruksverket, 2017, s. 20). 
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prioriteras jämfört med andra behov. En aktör kan också försöka påverka andra aktörers 

värdering av resursen, vilket är huvudfokus för uppsatsens andra frågeställning.  

 För att belysa diskrepansen mellan hur olika nivåer i det svenska samhället formulerar sig 

avseende jordbruksmark används den analytiska struktur som säkerhetiseringsteorin erbjuder. 

Vidare kan studiens centrala begrepp utgöra möjliga verktyg i de processer som ingår i teorin, 

vilket delvis exemplifieras i uppsatsens analys.  Begreppen är också hjälpmedel för att betrakta 

frågan över den tidsrymd som är relevant då byggnationer på jordbruksmark i praktiken 

resulterar i en evig förlust av markens produktionsförmåga. 

 

3.1 Köpenhamnsskolans säkerhetiseringsteori 

Ralf Emmers (Collins, red, 2019, s. 174) beskriver i boken Contemporary security studies hur 

COPRI-institutet i Köpenhamn år 1998 lanserade säkerhetiseringsteorin. Skolan har utvecklat 

en teoretisk modell kring processerna säkerhetisering och desäkerhetisering, en modell som 

erbjuder en analytisk struktur för att studera säkerhetsfrågor. Emmers berättar hur Buzan et al. 

i artikeln Security: A New framework for Analysis definierade begreppet säkerhet i termer av 

överlevnad och existentiella hot. I teorin identifieras fem kategorier av säkerhet; militär, 

miljömässig, samhällelig, ekonomisk samt politisk vilket innebär en rörelse bort från 

säkerhetsstudiers traditionellt militära fokus. Inom varje kategori finns aktörer, exempelvis en 

stat eller myndighet. En fråga säkerhetiseras genom att aktören förklarar att det föreligger ett 

existentiellt hot mot ett referentobjekt vilket kan utgöras av allt från kulturell identitet, nationell 

ekonomi till en biologisk organism. 

 Emmers (Collins, red, 2019, s. 175) förklarar att frågor kan definieras utifrån olika lägen 

inom ett säkerhetiseringsspektrum där de kan vara icke-politiserade, politiserade samt 

säkerhetiserade. När en fråga är politiserad återfinns den i mittersta delen av spektrumet. Den 

kräver då någon form av hantering inom det normala politiska systemet, som exempelvis ett 

kommunpolitiskt beslut eller en statlig resursallokering. När en fråga är icke-politiserad 

återfinns den i spektrumets vänstra del och förekommer inte i allmän debatt, den kräver inte 

heller någon myndighetsutövning. Om den däremot återfinns i den högra delen är den 

säkerhetiserad. Det innebär att en aktör har lyckats med att framställa den tidigare politiska 

frågan som ett existentiellt hot, den betraktas därmed som en säkerhetsfråga vilken motiverar 

åtgärder bortom den normala politiska processen. En fråga också kan röra sig åt vänster i 

säkerhetiserings spektrumet och därmed bli politiserad eller icke-politiserad. 

 Centralt i processen menar Emmers (Collins, red, 2019, s. 176-178) är att aktören lyckas 

med att övertyga publiken, exempelvis allmänheten eller centrala beslutsfattare, om att det 

föreligger ett existentiellt hot mot ett referentobjekt. Det är bara då de extraordinära åtgärderna 

kan genomföras. Den diskurs aktören använder i syfte att övertyga den relevanta publiken 

benämns inom teorin som en talhandling (speech act). Även om säkerhetisering kan innebära 

påtagliga fördelar, exempelvis ett mer effektivt hanterande av ett komplext problem poängteras 

att Köpenhamnsskolan inte ser processen som något eftersträvansvärt. Ur ett demokratiskt 

perspektiv ska samhällen istället sträva efter att hantera problem genom debatt och åtgärder 

inom den normala politiska sfären. Säkerhetisering är en subjektiv process som innebär att 

övertala en relevant publik att uppfatta ett problem på ett visst sätt, processen kan utföras av 
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vilken enskild individ som helst. Däremot anser Köpenhamnskolan enligt Emmers (Collins, 

red, 2019, s. 180) att experter ska distansera sig själva från rollen som aktör. 

 Teorin implementeras i det här arbetet för att undersöka om det går att identifiera några 

talhandlingar angående irreversibel exploatering av jordbruksmark i studiens analyserade 

dokument och intervjuer. Ifall sådana säkerhetiserande handlingar kan urskiljas indikeras  

att den aktuella aktören är otillfredsställd med nuvarande förvaltning av resursen. Det kan  

också tolkas som att det i så fall föreligger diskrepans angående frågans position i 

säkerhetiseringsspektrumet mellan olika nivåer i samhället, vilket är särskilt intressant utifrån 

studiens övergripande syfte.   

  

3.2 Resiliens, Sårbarhet och Livsmedelstrygghet 

Studiens centrala begrepp kan på olika sätt ingå i en talhandling med avsikten att förflytta frågan 

om jordbruksmarkens bevarande till höger inom säkerhetiseringsspektrumet. Skulle en aktör 

istället vilja desäkerhetisera frågan används sannolikt inte begreppen på grund av deras 

beskrivning av utsatthet alternativt förberedelse inför en utmanande framtid.  

 Säkerhetiserande talhandlingar kan alltså relateras till begrepp som antyder potentiell 

utsatthet. Säkerhetiseringsteorin kan därför kompletteras, eller sammanföras med, teorier kring 

resiliens, sårbarhet och livsmedelstrygghet. Av dessa är resiliens det kanske viktigaste i relation 

till uppsatsens tema. Det är positivt laddat och erbjuder en tydlig koppling till värnandet av 

samhällsresurser. Det kan därför nyttjas vid en aktörs eventuella säkerhetisering av frågan om 

jordbruksmarkens bevarande. Sårbarhet har en intuitiv tydlighet och beskriver ett tillstånd som 

ett samhälle vill undvika. Slutligen beskrivs begreppet livsmedelstrygghet eftersom det kan 

betraktas som resultatet för ett samhälle med resilient livsmedelsförsörjning.  

 

3.2.1 Resiliens 

I boken Environmental Hazards förklarar Keith Smith (2013, s. 59) att resiliens har sitt  

ursprung inom biologi där det används för att studera stabilitet och förändring inom  

ekosystem. Begreppet kan bland annat beskriva ett samhälles förmåga att hantera en viss fara 

och definieras av FN på följande sätt: 

 

The ability of a system, community or society exposed to hazards to resist, absorb, accommodate to and 

recover from the effects of a hazard in a timely and efficient manner, including through the preservation 

and restoration of its essential basic structures and functions (Smith, 2013, s. 58). 

 

Smith (2013, s. 59) menar att resiliens generellt är centrerat kring människor och förmågan hos 

ett samhälle att återhämta sig efter en omfattande störning. Det fokuserar på ett systems styrkor 

istället för dess svagheter och är därmed ett mer positivt och proaktivt begrepp än sårbarhet.  

I samhällskontexten kan tre grundläggande element identifieras; den mängd stress som kan 

absorberas, potentialen för återhämtning samt möjligheten att använda erfarenheten och 

färdigheten hos samhällets invånare för att bättre möta framtiden. Resiliensteori tar därmed 

fasta på människans förmåga att klara av och anpassa sig till nya situationer som en 

underutnyttjad resurs. Smith spekulerar att möjligen har skyddet mot en specifik fara felaktigt 

prioriterats över att uppmuntra lokala initiativ för att höja ett samhälles resiliens. 
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 Ett sådant tankesätt överensstämmer med fynden av Giacometti och Teräs (2019, s. 5) som 

sammanfattas i ett dokument från forskningscentret Nordregio. De har studerat nordiska 

regioner som utsatts för olika störningar och hur graden av ekonomisk och social resiliens 

påverkade händelseutvecklingen. I rapporten beskrivs en rad nyckelfaktorer hos framgångsrika 

regioner, exempelvis att det viktiga var deras förmåga att anpassas till ett nytt läge, snarare än 

ansträngningar att avvärja en viss risk. Smith (2013, s. 61) gör liknande slutsatser men 

poängterar samtidigt att lokala ansträngningar inte kan ske i ett politiskt vakuum, resiliens måste 

vara en del i både nationellt och internationellt beslutsfattande. 

 

3.2.2 Sårbarhet 

Smith (2013, s. 52-54) menar att begreppet sårbarhet generellt har en negativ utgångspunkt i 

beskrivningen av ett samhälles utmaningar avseende riskhantering. Det kan exempelvis 

beskriva hot mot människors långsiktiga möjlighet att upprätthålla sitt levebröd. Enligt FN 

innebär begreppet de egenskaper och omständigheter för ett samhälle eller system som gör det 

mottaglig för de skadliga effekterna av en fara. Konceptet ska förutse en framtida risknivå och 

konsekvenserna om en viss händelse inträffar. Den akademiska förståelsen av begreppet 

kommer från studier med syftet att undersöka antingen hur sårbarhet kan minskas eller hur 

resiliens kan ökas. Sådan forskning väljer ofta ut en specifik fara på en specifik plats och 

beskriver sårbarhet i kontexten av förlust när faran väl inträffat, inte själva risken innan 

händelsen.  

 Enligt Smith (2013, s. 57) har Hinkel (2011) kritiserat sådana ansträngningar då dess fokus 

på specifika platser med väldefinierade risker gör att begreppet saknar vetenskaplig validitet 

och är problematiskt att använda i utformning av politik och riktlinjer. Användningen av 

begreppet för att beskriva irreversibel exploatering av jordbruksmark accentuerar sådan kritik 

då processen inte innebär en platsspecifik väldefinierad risk under en bestämd tid. 

Utgångspunkten är snarare att den förstärker riskerna med ett komplext skeende som förändring 

av det säkerhetspolitiska läget. 

 

3.2.3 Livsmedelstrygghet 

FN-organet Food and agriculture organization (FAO) förklarar att begreppet livsmedels-

trygghet innebär det tillstånd när människor över tiden har fysisk, social och ekonomisk tillgång 

till säkra och näringsrika livsmedel i tillräcklig mängd (FAO, 2019, s. 186). I en artikel av 

Granvik et al. (2015, s. 191) beskrivs frågan hur världens växande befolkning ska livnäras som 

en av vår tids största utmaningar och att livsmedelsproduktionen måste öka med 70 procent till 

år 2050. Räknat i yta brukad jordbruksmark innebär det en ökning med 100 till 250 miljoner 

hektar. Samtidigt förutses jordbruksproduktionen under denna tidsperiod gradvis försämras på 

grund av klimatförändringar och pågående utarmning av naturresurser. 

 Frågan om livsmedelstrygghet överförs i samma artikel till en svensk kontext genom en 

studie av hur svenska kommuner förhåller sig till exploatering av jordbruksmark. Granvik et al. 

(2015, s. 200-201) påpekar att i ett historiskt perspektiv kan värdet av jordbruksmark  

tyckas uppenbart, med tanke på hur marken direkt inverkar på utbudet av livsmedel. Idag  

är sambandet emellertid inte lika tydligt. Marken kan inneha ett högre ekonomiskt värde  

genom försäljning i förmån för exploatering jämfört med fortsatt jordbruksproduktion,  
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en kommuns livsmedelsbehov återspeglas inte heller av produktionen inom dess gränser. 

Sammanfattningsvis erbjuder exploatering av jordbruksmark inte någon tydlig återkoppling på 

Sveriges livsmedelstrygghet. Vidare förklaras att ett decentraliserat system för fysisk planering 

innebär att helheten i resursens förvaltning uteblir, på lång sikt kan det innebära en mycket hög 

risk för den svenska livsmedelstryggheten med förödande konsekvenser.  

 Utifrån ovanstående centrala begrepp, områdets bakgrund samt ambitionen att identifiera 

säkerhetiserande handlingar har olika kvalitativa metoder valts för att besvara uppsatsens 

frågeställningar. De presenteras tillsammans med studiens material i nästföljande kapitel.  

 

4. METOD OCH MATERIAL  

Mot bakgrund av den beskrivna omvärldsutvecklingen undersöks i studien hur olika nivåer i 

det svenska samhället betraktar irreversibel exploatering av jordbruksmark. Därför används 

flera källor och olika kvalitativa metoder i besvarandet av studiens frågeställningar. Officiella 

handlingar analyseras där formuleringar om jordbruksmark ägnas särskild uppmärksamhet. 

Även intervjuer nyttjas i syfte att komplettera dokumentanalysen samt belysa andra 

infallsvinklar i frågan. Kan en talhandling identifieras indikerar det att den utförande aktören 

vill åstadkomma en förflyttning av frågan inom dess säkerhetiseringsspektrum i syfte att 

förändra status quo i jordbruksmarkens förvaltning.  

 Att studien valt att analysera både den nationella och lokala nivån kan kritiseras utifrån det 

stora omfång en sådan analys innebär. Föresatsen var initialt att den kommunala nivån skulle 

utgöra huvudfokus i syfte att åstadkomma en tydlig avgränsning. På grund av de nationella och 

internationella aspekter som påverkar jordbruksmarkens värde blir däremot en sådan 

avgränsning problematisk. Istället är den nationella skalan i huvudfokus där de lokala nedslagen 

i Uppsala kommun utgör en fallstudie. Huruvida situationen i Uppsala kommun har nationell 

validitet berörs inte, fallstudien illustrerar istället hur en kommun hanterar resursen 

jordbruksmark inom en fysisk planering med många konkurrerande behov.  

 

4.1 Dokumentanalys 

Metoden dokumentanalys erbjuder i den här studien en förståelse för den officiella synen på 

frågan om exploatering av jordbruksmark på både nationell och lokal nivå. Genom metoden 

kan nuvarande värdering av resursen belysas jämfört med konkurrerande behov i den fysiska 

planeringen. Eftersom de dokument som analyseras är övergripande styrdokument utan 

formella åtaganden utrycker de framförallt en inriktning inför framtiden. I linje med Brymans 

formuleringar (2016, s. 674) är det viktiga med dokumenten vad de ämnar att uppnå. I uppsatsen 

anses de indikera den nationella respektive lokala viljan hur jordbruksmarken ska förvaltas. 

 För att identifiera talhandlingar samt analysera den statliga nivån har den nationella 

livsmedelsstrategin valts ut. Den utgörs av två olika dokument, regeringens handlingsplan  

samt En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet  

(Proposition 2016/17:104) (Näringsdepartementet, 2017, s. 3). Propositionen utgör strategins 

huvuddokument och innehåller framförallt regeringens mål och visioner för hur 

livsmedelssektorn i Sverige ska utvecklas fram till år 2030. Dokumentet är uppbyggt kring en 

övergripande målsättning för jordbrukspolitiken samt tre strategiska områden som syftar till att 
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uppnå det övergripande målet (regeringen, 2017, s. 1). I uppsatsen riktas främst strålkastaren 

mot området Regler och villkor som berör produktionsfaktorn jordbruksmark. 

 För den lokala nivån har Uppsala kommuns översiktsplan från år 2016 valts ut. Handlingen 

beskriver den övergripande inriktning för kommunens fysiska utveckling fram till år 2050  

och består av tre delar (Uppsala kommun, 2016a, s. 7). Del A utgör huvudtexten och presenterar 

exempelvis vilka allmänna intressen som prioriteras samt hur mark- och vattenområden 

planeras i ett långsiktigt perspektiv. Del B beskriver hur kommunen förhåller sig till 

riksintressen samt vissa andra intressen av nationell betydelse. Del C är slutligen en samlad 

konsekvensbeskrivning där bedömda miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser av 

planen redovisas. 

 Dokumenten har samlats in genom att laddas ner från regeringskansliets respektive 

Uppsala kommuns hemsida. Den nationella livsmedelsstrategin förklarar den övergripande 

politiska viljan för jordbruksnäringens utveckling och innehåller formuleringar om bevarandet 

av produktionsresursen jordbruksmark. Därmed har dokumentet hög relevans för att bidra med 

förståelse varför nuvarande exploatering av resursen är ett problem utifrån ett nationellt 

perspektiv. Det analyseras framförallt på två sätt. För det första undersöks dess övergripande 

syfte och vad regeringen avser åstadkomma med strategin. För det andra identifieras och 

analyseras de avsnitt som behandlar jordbrukets produktionsresurser. Särskild uppmärksamhet 

riktas på formuleringar som kan indikera en säkerhetiserande process avseende 

jordbruksmarkens förvaltning. 

 Uppsala kommuns översiktsplan utgör i sin tur fundamentet för uppsatsens fallstudie. 

Planen betraktas som det mest relevanta dokumentet för att analysera den långsiktiga fysiska 

planeringen angående jordbruksmark i Uppsala kommun. Den innehåller ett stort antal 

formuleringar om resursen som uppfyller olika syften, dokumentanalysen beskriver främst de 

avsnitt som speglar värdering av jordbruksmark i relation till övriga behov i den fysiska 

planeringen. Särskilt fokus har lagts där kommunen motiverar sina ståndpunkter angående 

jordbruksmark samt den inkluderade granskningen av översiktsplanen.  

 Generellt bedöms dokumenten ha en hög tillförlitlighet för studiens syfte genom deras 

officiella status och explicita formuleringar om resursen. Däremot kan åtgärder i linje med 

uttryckta målsättningar inte förutsättas bli verklighet givet dokumentens övergripande natur och 

frånvaro av formella åtaganden. Vidare har dokumentanalysen utförts med ställningstagandet 

av Bryman (2016, s. 674-675) i åtanke. Han menar att dokument är skapade i syfte att förmedla 

ett positivt intryck för upphovsmännen samt de människor som de representerar. Dessutom 

påpekas att exempelvis en myndighet ofta är skyldig att låta sina dokument vara offentliga. De 

kan därmed innehålla formuleringar som ger intryck av att prioritera vissa frågor, trots att den 

verkliga viljan att ta tag i dem saknas.  

   

4.2 Intervjuer 

I den här studien erbjuder intervjuer perspektiv och nyanser som är svåra att erhålla genom 

enbart dokumentanalys. Metoden ger också möjligheten att undersöka infallsvinklar från 

aktörer som inte kommer till tals i officiella handlingar. Valet av intervjupersoner skedde 

genom förfarandet målstyrt urval enligt definitionen av Bryman (2016, s. 496). 

Tillvägagångsättet innebär en strävan att intervjua personer med tydlig relevans för studiens 
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specifika frågeställningar. Intervjuerna erbjuder lokala infallsvinklar samt kompletterar i 

fallstudien analysen av kommunens översiktsplan, de ger även en djupare förståelse av frågans 

nationella och globala aspekter.  

 I studien figurerar fyra intervjupersoner som samtliga var villiga att framträda med namn 

och titel. Intervjun med forskaren Elin Slätmo genomfördes för att få en djupare förståelse för 

problemen med irreversibel exploatering av jordbruksmark och frågans internationella 

aspekter. Samtalet med lantbrukaren Catharina Rudolphson, som även är vice ordförande i LRF 

Mälardalen, ger perspektiv på frågan ur mikroskalan som inte kan erhållas genom officiella 

dokument. För intervjun med Uppsala kommuns stadsarkitekt Claes Larsson var syftet att 

komplettera materialet till uppsatsens fallstudie. Slutligen genomfördes ett kortare samtal med 

planhandläggaren Johan Morhed på Länsstyrelsen i Uppsala län för att bättre förstå den 

granskning som myndigheten utfört av Uppsala kommuns översiktsplan. 

 I studien genomfördes semistrukturerade intervjuer enligt definitionen av Bryman (2016, 

s. 561-563). Fokus ska under sådana intervjuer ligga på det som intervjupersonerna tycker är 

viktigt för en förståelse av händelser, mönster och beteenden. Vidare betonas det allmängiltiga 

och att tyngdpunkten ska ligga på intervjupersonernas egna uppfattningar och ståndpunkter. 

Flera av de exempel som Bryman presenterar berör hur intervjupersoner förhåller sig och agerar 

utifrån sin personliga tolkning av världen och dess skeenden. Eftersom intervjuerna i den här 

studien har haft syftet att belysa olika aspekter av den process som exploatering av 

jordbruksmark innebär behövdes en mindre variation av detta synsätt. Det var därmed inte 

intervjupersonernas upplevelser och påverkan på processen som var det viktigaste, utan snarare 

på vilket sätt deras svar kunde komplettera förståelsen av frågan och dokumentanalysen. 

 Det synsättet utgår ifrån Brymans (2016, s. 675-676) beskrivning av Atkinsons & Coffeys 

(2011) uppfattning att i kvalitativ analys ska dokument betraktas som transparenta 

representationer av en bakomliggande organisatorisk eller social verklighet. Med ett sådant 

synsätt menas att oavsett hur officiellt ett dokument är ska det ses som en sammansättning ord 

med ett specifikt syfte, inte något som ger en sann bild av verkligheten. För att kunna säga något 

om den behöver dokumenten kompletteras med andra datakällor som rör den verklighet och 

kontext där dokumenten skapades, vilket samtidigt ökar förståelsen av dokumentens betydelse. 

 Tre av samtalen var drygt en timme långa och ägde rum i en avskild och lugn miljö på 

intervjupersonernas arbetsplatser, vilket i Rudolphsons fall innebar hennes hem. Den fjärde 

intervjun med Morhed pågick i en halvtimme och genomfördes via telefon med syftet att 

komplettera ett specifikt avsnitt i studiens dokumentanalys. Samtliga intervjuer spelades in 

digitalt och transkriberades av mig samma kväll samt dagen efter varje samtal. För de tre längre 

intervjuerna skapades intervjuguider utifrån fem gemensamma teman, även om en viss 

anpassning av frågorna genomfördes för att passa varje kontext.  

 Det första temat avhandlade personlig bakgrund, yrkesroll samt koppling till frågan om 

jordbruksmarkens exploatering. Det andra temat behandlade vilka begrepp som 

intervjupersonerna berört eller använt i sina yrkesroller, med ett specifikt fokus på sårbarhet 

och resiliens. Det tredje temat var fokuserat på den nationella livsmedelsstrategin och hur den 

inverkar på den fysiska planeringen i landets kommuner. I det fjärde var inriktningen hur 

nuvarande lagstiftning påverkar markplanering, för intervjun med Rudolphson modifierades 

temat för att istället behandla vilka incitament som behövs för att lantbrukare ska välja att 
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fortsätta bedriva jordbruk. Slutligen, det femte temat eftersökte intervjupersonernas egna 

bedömningar av hur frågan kommer att utvecklas i framtiden. En sammanställd intervjuguide 

bifogas i bilaga nummer ett. 

 I analysen av intervjuerna fokuseras generellt på om något missnöje med nuvarande 

förvaltning av jordbruksmark kan identifieras. Ifall intervjupersonernas formuleringar utgör en 

talhandling avseende frågan om jordbruksmarkens bevarande ägnas de särskild 

uppmärksamhet. För intervjun med stadsarkitekten analyseras särskilt yttranden om den 

nationella livsmedelsstrategin i syfte att besvara studiens andra frågeställning. Det målstyrda 

urvalet bidrar till intervjupersonernas relevans för studiearbetets syfte. Frågan representeras på 

dess mest detaljerade nivå genom intervjun med lantbrukaren Rudolphson, intervjun med 

forskaren Slätmo innebär att frågans globala aspekter och skala belyses.  

 På liknande sätt som uttalanden från stadsarkitekt Larsson kompletterar analysen av 

Uppsala kommuns översiktsplan, hade en intervju med en statlig representant kunnat fylla ut 

och nyansera analysen av den nationella livsmedelsstrategin. Exempelvis hade Boverkets 

nyinrättade funktion Riksarkitekt utgjort ett intressant intervjuobjekt för att utöka förståelsen 

av studieområdets nationella aspekter och frågans eventuella säkerhetisering. Någon sådan 

intervju genomfördes inte i syfte att begränsa uppsatsarbetets omfattning, istället får 

dokumentanalysen samt yttranden från Länsstyrelsen i Uppsala län kommunicera de nationella 

perspektiven. 

 Nästföljande kapitel inleds med dokumentanalysen för nationell respektive lokal nivå. 

Därefter utgör intervjuerna en nyansering av officiella handlingar samt kompletterande 

yrkesperspektiv på nuvarande förvaltning av jordbruksmark i Sverige. Förutom att besvara 

studiens frågeställningar berör analysen formuleringar som uttrycker en vilja till förändring av 

status quo och hur sådana uttryck kan utgöra en säkerhetisering av frågan.  

 

5. ANALYS  

Här följer uppsatsens analys av empirin: den nationella livsmedelsstrategin, Uppsala kommuns 

översiktsplan samt resultatet från de genomförda intervjuerna. Inledningsvis svarar 

dokumentanalysen av den nationella livsmedelsstrategin mot uppsatsarbetets ambition att förstå 

hur staten betraktar nuvarande irreversibla exploatering av jordbruksmark. Kan en sådan 

förståelse erhållas utifrån texten underlättas besvarandet av frågan varför processen är ett 

problem. Förståelsen är central för studiens andra frågeställning eftersom dess besvarande 

innefattar att utreda en lokal reaktion på det som kommuniceras i strategin. Förutom att  

klargöra statens uppfattning kan formuleringar angående jordbruksmark i den nationella 

livsmedelsstrategin utifrån säkerhetiseringsteorin anses utgöra en talhandling. 

Sammanfattningsvis: med den nationella nivån i fokus syftar dokumentanalysen på att förstå 

statens inställning avseende resursens förvaltning, bland annat genom att identifiera 

formuleringar som indikerar en säkerhetisering av frågan.  

 Analysen av Uppsala kommuns översiktsplan utgör därefter fundamentet i uppsatsens 

fallstudie och exemplifierar frågans lokala aspekter. Den erbjuder en möjlighet att undersöka 

huruvida den ökande betydelsen av svensk jordbruksmark som beskrivs i den nationella 

livsmedelsstrategin kan skönjas i kommunal fysisk planering. Slutligen utgör analysen av de 
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genomförda intervjuerna en komplettering av dokumentanalysen, särskilt inom uppsatsens 

fallstudie. Intervjupersonernas uttalanden nyanserar därigenom diskrepansen mellan 

ambitioner i övergripande dokument och verkligheten i den lokala fysiska planeringen. 

 

5.1 Nationell livsmedelsstrategi  

Uppsatsarbetets avsikt med dokumentanalysen av den nationella livsmedelsstrategin är att 

förstå statens perspektiv på irreversibel exploatering av jordbruksmark. Analysen undersöker 

därför regeringens målsättningar med strategin samt på vilket sätt de risker som förmedlas av 

Försvarsberedningens och IPCC:s rapporter berörs i dokumentet. Analysen försöker särskilt 

identifiera om ett missnöje uttrycks med nuvarande förvaltning av resursen. Det kan indikera 

ett behov för staten att förflytta frågan om irreversibel exploatering av jordbruksmark till höger 

inom säkerhetiseringsspektrumet, följaktligen analyseras ifall dokumentets formuleringar utgör 

en talhandling. Slutligen undersöker dokumentanalysen hur staten förklarar nuvarande 

exploatering och de åtgärder som föreslås för att minska den. 

 Den nationella livsmedelsstrategin består av En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb 

och hållbar tillväxt i hela landet (Proposition 2016/17:104) samt regeringens  

handlingsplan (Näringsdepartementet, 2017, s. 3). Propositionen anger långsiktiga 

förutsättningar för arbetet utifrån strategin fram till år 2030, handlingsplanen listar åtgärder och 

uppdrag utifrån propositionens formuleringar. Strategins övergripande mål är att öka den totala 

livsmedelsproduktionen och åstadkomma en konkurrenskraftig livsmedelskedja, med syftet att 

skapa tillväxt, sysselsättning och hållbar utveckling i hela landet (regeringen, 2017, s. 1).  

I slutet av målformuleringen fastslås att en ökad livsmedelsproduktion kan medföra en ökad 

självförsörjningsgrad av livsmedel och att sårbarheten i livsmedelskedjan ska minska.  

 Regeringen (2017, s. 16-18) konstaterar däremot att den svenska livsmedelsmarknaden 

under senare år alltmer har kännetecknats av utländska varor och att den negativa trenden för 

svenska produkter behöver vändas. Särskilt påpekas att produktionen i jordbruk och 

trädgårdsnäring förväntas minska med 35 procent fram till år 2030. 

 Betydelsen av svensk livsmedelsproduktion beskrivs i strategin under fem olika rubriker. 

För uppsatsarbetet är avsnittet Miljö och klimat intressant, där påpekas att om 

livsmedelsförsörjningen i världen ska tryggas behövs en global produktionsökning som 

regeringen anser att Sverige bör bidra till. Vidare förklaras att utmaningen för det svenska 

jordbruket ur ett internationellt perspektiv är hur produktionen ska utvecklas för att möta global 

efterfrågan på livsmedel (regeringen, 2017, s. 10-11).  

 Även temat Livsmedelsförsörjning och beredskap är relevant för uppsatsen. Där fastslås att 

en ökad livsmedelsproduktion underlättar en god nationell försörjningsberedskap, det civila 

försvaret ska under krig initialt kunna stödja Försvarsmakten och även kunna upprätthålla 

samhällsviktig verksamhet under avsevärd tid. Det påpekas att det finns andra krisscenarier som 

innefattar en kraftigt minskad livsmedelsimport under lång tid vilket understryker vikten av 

inhemsk livsmedelsproduktion. Slutligen påpekas att klimatförändringen riskerar att störa 

globala produktionssystem och att svenskt jordbruk kan bidra till världens 

livsmedelsförsörjning. Regeringen understryker att förutsättningen för ett sådant bidrag är att 

produktionsresurser behålls i jordbruket och kan nyttjas (regeringen, 2017, s. 14-15). 
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 Utöver regeringens ambition att skapa tillväxt och sysselsättning identifierar därmed 

dokumentanalysen två motiv för en ökad svensk livsmedelsproduktion med relevans för 

uppsatsarbetet. Ett motiv utgörs av den statliga viljan att bidra till global livsmedelstrygghet 

som konstateras vara hotad av klimatförändring. Det andra motivet har istället en nationell 

drivkraft med utgångspunkten att en höjd livsmedelsproduktion kan underlätta ansträngningar 

för den nationella beredskapen. Begreppen sårbarhet, resiliens eller livsmedelstrygghet används 

inte explicit i de två avsnitten. Däremot kan formuleringarna om betydelsen av inhemsk 

livsmedelsproduktion vid kraftigt minskad livsmedelsimport betraktas att exemplifiera statens 

vilja att höja det svenska samhällets resiliens. Poängteringen av betydelsen att behålla 

jordbrukets produktionsresurser är i linje med FN:s definition av resiliens angående vikten av 

att bibehålla samhällets grundläggande funktioner.  

 Förutom att förklara betydelsen av svensk jordbruksproduktion innehåller strategin delar 

som direkt berör förvaltning och bevarande av jordbruksmark. I kapitlet Strategiskt område 

Regler och villkor återfinns underrubriken Produktionsresurser (regeringen, 2017, s. 40). 

Avsnittet undersöks för att klargöra om något missnöje uttrycks från statlig nivå angående 

nuvarande förvaltning och ifall eventuella formuleringar utgör en säkerhetisering av frågan om 

resursens bevarande. Texten inleds med regeringens bedömning om vilka fysiska 

förutsättningar jordbruket behöver för att uppfylla strategins övergripande målsättning:  

 

Ökad livsmedelsproduktion i Sverige, inklusive den ekologiska produktionen, förutsätter att företagen  

har tillgång till produktiva mark- och vattenresurser. I den fysiska planeringen behöver hänsyn tas till 

jordbruksproduktionen tillsammans med andra samhällsintressen. Jordbruksmarkens bördighet bör behållas 

och utvecklas (regeringen, 2017, s. 40).  

 

Vidare anser regeringen att utgångspunkten angående Sveriges markresurser bör vara att där 

det finns goda förutsättningar för jordbruk bör dessa bevaras, brukas och utvecklas i syfte att 

uppnå resurseffektivitet och god produktivitet. Däremot konstateras att hundratals hektar av 

landets mest bördiga jordbruksmark exploateras i Sverige varje år för bebyggelse och 

infrastruktur. Regeringen (2017, s. 40) hänvisar till Jordbruksverkets utvärdering om hur 

Miljöbalken tillämpas av kommunerna och understryker att det är otillfredsställande att 

lagstiftningen inte beaktas. Det understryks att hänsyn avseende jordbruksmark behöver 

säkerställas i den fysiska planeringen.  

 Dokumentanalysen identifierar därmed ett missnöje från den nationella nivån med 

nuvarande förvaltning. Det är särskilt intressant att staten uttrycker en otillfredsställelse med att 

dess verktyg för värnande av jordbruksmark, det vill säga Miljöbalkens lagstiftning, inte tycks 

förhindra exploatering. En sådan insikt på den nationella nivån kan betraktas lägga grunden för 

en säkerhetisering av frågan. Det skulle möjliggöra en framtida inskränkning av det kommunala 

planmonopolet, vilket utifrån nuvarande system för fysisk planering skulle innebära  

en extraordinär åtgärd. Det är däremot svårt att identifiera en konkret talhandling i den  

nationella livsmedelsstrategin. Framförallt formuleringen om att hänsyn ska tas till 

jordbruksproduktionen, tillsammans med andra samhällsintressen, indikerar att regeringen vill 

behålla frågan om irreversibel exploatering av jordbruksmark inom den politiserade delen av 

säkerhetiseringsspektrumet. 
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 Slutligen berör dokumentanalysen formuleringar i strategin angående orsaker till 

utvecklingen samt föreslagna åtgärder för att förhindra en fortsatt tillbakagång av resursen. 

I propositionen hänvisar regeringen (2017, s. 41) till kommunernas yttranden om en lägre 

kapacitet att värdera jordbruksrelaterade intressen, i syfte att förklara orsaken till den 

otillfredsställande förvaltningen. En annan möjlig förklaring uppges vara kommunernas 

bristande underlag och kompetens kring jordbruksmark och jordbruksproduktion.  

 Det åtta sidor långa dokumentet som utgör regeringens handlingsplan innehåller en 

beskrivning av anslagsposter för arbetet med livsmedelsstrategin och en lista över satsningar 

inom strategins strategiska områden (Näringsdepartementet, 2017, s. 4-5). Hur satsningarna ska 

genomföras eller vem som är ansvarig utvecklas inte. Under rubriken Säkerställa 

produktionsresurser återfinns ett förslag för att minska exploatering av jordbruksmark: 

 

Öka kunskaperna hos kommuner och länsstyrelser om hur jordbruksmark och jordbruksproduktion kan 

värderas vid tillämpning av miljöbalkens hushållningsbestämmelser (Näringsdepartementet, 2017, s. 6). 

 

Dokumentanalysen konstaterar därmed att den statliga nivån inte närmare beskriver de 

omfattande utmaningar som växande kommuner måste hantera inom den fysiska planeringen. 

Möjligheten att några av Sveriges kommuner innehar en god uppfattning om värdet av 

jordbruksmark, men ändå exploaterar resursen på grund av målsättningar som att exempelvis 

erbjuda bostäder diskuteras inte. Snarare är det kommunernas bristande kompetens om 

jordbruksmarkens värde som tycks förklara nuvarande förvaltning. Detta indikeras särskilt av 

att den enda åtgärden som föreslås i regeringens handlingsplan angående säkerställandet av 

jordbrukets produktionsresurser behandlar en kompetenshöjning hos kommuner och 

länsstyrelser.   

 En mer detaljerad inblick i problematiken presenteras i uppsatsens fallstudie där en 

dokumentanalys av Uppsala kommuns översiktsplan har genomförts i syfte att belysa hur 

avvägningar angående jordbruksmark kan hanteras på lokal nivå. 

 

5.2 Översiktsplan Uppsala kommun 

Översiktsplanen för Uppsala kommun från år 2016 är en omfattande handling på över 450 sidor. 

Här beskrivs planens övergripande syfte och målsättningar samtidigt som de mest relevanta 

delarna analyseras. Fallstudien fokuserar främst på den planerade exploateringen som ingår i 

det så kallade Uppsalapaketet, vilket uppsatsen behandlar som ett tillägg till översiktsplanen. 

Dokumentanalysen exemplifierar därmed ett lokalt perspektiv på irreversibel exploatering av 

jordbruksmark samt resursens värdering i förhållande till andra behov. En sådan förståelse 

sätter nationella strategier om ökad jordbruksproduktion i ett konkret sammanhang vilket 

underlättar besvarandet av uppsatsens frågeställningar. 

 

5.2.1 Utmaningar och tillvägagångsätt angående jordbruksmark i kommunens planering  

I översiktsplanens förord (Uppsala kommun, 2016a, s. 3) fastslås att Uppsala är en attraktiv 

kommun med en omfattande befolkningstillväxt vilket innebär att många bostäder  

och arbetsplatser behöver skapas i hög takt. Fem frågor beskrivs som särskilt prioriterade:  

Fler bostäder, mer plats för ett breddat näringsliv, fyra spår till Stockholm, hållbara transporter 
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samt ta tillvara naturen. Den femte frågan innebär bland annat att berika människors upplevelser 

och minska klimatpåverkan genom att använda ekosystemtjänster. Vad detta betyder mer 

konkret förklaras inte. 

 Översiktsplanens grundläggande utgångspunkter och förutsättningar uppges vara Uppsalas 

geografiska läge samt kommunens befolkningsökning. Tre fjärdedelar av dagens 200 000 

kommuninvånare bor i Uppsala stad och kommunens prognostiserade befolkningstillväxt under 

översiktsplanens tidshorisont är inom spannet 75 000 till 135 000 människor. Det medför ett 

behov på upp till 70 000 nya bostäder (Uppsala kommun, 2016a, s. 167-168). 

 Det poängteras att en sund kommunalekonomisk hushållning är centralt i hanteringen av 

befolkningsökningen, bland annat genom att använda mark i goda lägen (Uppsala kommun, 

2016a, s. 168-169). Vidare påpekas att klimatförändring och urbanisering påverkar samhället 

vilket ställer krav på handlingskraft och ansvarstagande. Möjligheten att klara av sådana 

utmaningar förklaras delvis bero på kommunens förmåga att upptäcka och anpassa sig till dem. 

Det uttrycks att Uppsala ska vara klimatpositivt år 2050, att mark och vatten ska användas på 

ett uthålligt sätt samt att landsbygden är viktig för sådana strävanden. Enligt kommunen innebär 

ambitionen lokala svar på globala utmaningar.  

 I översiktsplanen beskrivs visionen att år 2050 är Uppsala en förebild inom 

samhällsutveckling vilket bland annat innebär att uthålliga lösningar ska tillämpas (Uppsala 

kommun, 2016a, s. 17). Ett exempel är robusta transport- och försörjningssystem som 

konkretiseras med att kommunen ska utnyttja sina goda förutsättningar för närproducerade 

livsmedel. Samhällssystemen ska vara rustade för omvärldsförändringar såsom störningar i 

drivmedelsimport och ett förändrat klimat.  

 Genom dokumentanalysen konstateras därmed att Uppsala kommun i översiktsplanen 

använder formuleringar som uttrycker en övergripande vilja att skapa ett resilient samhälle, 

även om det specifika begreppet inte används. Särskilt gäller detta formuleringarna om vikten 

av att upptäcka och anpassas efter globala utmaningar samt påpekandet att kommunen vill 

nyttja närproducerade livsmedel för att skapa robusta försörjningsystem. Synsättet uppvisar 

däremot en diskrepans jämfört med kommunens fem prioriterade frågor. Dokumentanalysens 

tolkning är att de framförallt behandlar en önskad framtida utveckling där ekonomisk tillväxt 

och omhändertagandet av befolkningsökning är de prioriterade målen, strävan efter resiliens 

uteblir i stort sett i de fem prioriterade frågorna.  

 Även formuleringen att kommunens fysiska planering ska utnyttja mark i goda lägen för 

kommunalekonomisk hushållning är relevant för analysen. Formuleringen tolkas som att 

byggelse ska anläggas på de platser som är mest fördelaktigt ur ett ekonomiskt perspektiv. 

Avseende resurshushållning förstärker ett sådant synsätt diskrepansen mot kommunens 

uttryckta vilja att skapa en resilient samhälle då det inte tar hänsyn till platsernas specifika 

kvaliteter som exempelvis högavkastande jordbruksmark.  

 När kommunens övergripande utmaningar och ställningstaganden nu har beskrivits riktas 

uppmärksamheten på översiktsplanens generella riktlinjer för alla mark- och vattenområden 

samt den specifika indelningen som definierar kommunens fysiska planering.  

 Det förklaras att de generella riktlinjerna representerar viktiga intressen som ska beaktas 

där de är relevanta (Uppsala kommun, 2016a, s. 40). Under rubriken Exploatering av 

jordbruksmark hänvisas till formuleringen om resursen i Miljöbalken och kommunen fastslår i 
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avsnittet att brukningsvärd åkermark primärt ska bevaras. I de fall kommunen behöver pröva 

om jordbruksmark kan exploateras utanför områden som markeras för bebyggelse och 

infrastruktur ska en systematisk analys genomföras. Analysen ska inkludera en värdering av 

samhällsintresset samt alternativa platser för exploatering (Uppsala kommun, 2016a, s. 45). 

 Den fysiska planeringen i översiktsplanen utgår ifrån en indelning i olika geografiska 

områden (Uppsala kommun, 2016a, s. 47). De definieras och namnges utifrån nuvarande 

egenskaper och hur kommunen anser att de bör utvecklas långsiktigt. Dokumentanalysen 

fokuserar på staden samt stadens omland då de betraktas representera skilda angreppsätt 

avseende förvaltning av jordbruksmark i Uppsala kommun. Övriga områden i planen är 

landsbygd, tätorter samt natur, park och vatten, indelningen visualiseras i figur 4.  

De geografiska områdena är i sin tur indelade i underkategorier som exempelvis stadsbygd för 

området staden samt Uppsalaslätten för stadens omland. 

 För stadens omland uttrycker kommunen (2016a, s. 87-88) dels generella riktlinjer dels 

specifika målsättningar för varje underkategori. Det förklaras att områdets närhet till Uppsala 

gör bebyggelsetrycket särskilt starkt. Syftet med översiktsplanens definition uppges vara att 

säkra utvecklingsmöjligheter för landsbygdsnäringar men även att behålla potentialen för en 

framtida stadsexpansion. De generella riktlinjerna för området medför sammantaget att 

bostadsbebyggelse under planperioden endast bör ske i begränsad omfattning.  

 Uppsalaslätten är en av fyra definierade kategorier inom stadens omland och ligger enligt 

kommunens definition (2016a, s. 88) norr samt öster om Uppsala, kategorin visas i figur 4 med 

mörkbrun färg. Den beskrivs som ett vidsträckt landskap med sammanhängande och 

högproduktiva åkermarker med omfattande betydelse för jordbruksproduktion och 

upplevelsevärde. Specifika riktlinjer för kategorin är att åtgärder som skapar problem för 

jordbruksverksamhet inte tillåts. Bostadshus får bara byggas om de kompletterar byggnader 

som redan kan kopplas till jordbruket och ska i så fall uppföras i direkt anslutning till 

brukningscentrum. Dessutom måste jordbruket i sig ha en sådan omfattning att ytterligare 

bostadshus kan motiveras. 

 I dokumentanalysen tolkas fastställandet av stadens omland att utgöra ett tydligt 

ställningstagande. Det innebär en operationalisering av kommunens målsättning att skapa 

robusta försörjningssystem genom närproducerade livsmedel, trots att det föreligger ett högt 

bebyggelsetryck för området. En komplettering till denna tolkning är att de ekonomiska fördelar 

som en stark jordbruksnäring innebär rimligtvis bidrar till kommunens ståndpunkt. Särskilt 

påtagligt blir prioriteringen av de areella näringarna i planens riktlinjer för kategorin 

Uppsalaslätten. De tolkas i analysen att vara starka och konkreta, de bör rimligtvis förhindra 

irreversibel exploatering av jordbruksmark i stor utsträckning. 
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Definitionen av det geografiska området staden betraktas i dokumentanalysen nyansera  

det tydliga värnandet av jordbruksnäringen inom stadens omland. För dess underkategori 

stadsbygd förklarar kommunen (2016a, s. 65-67) att prioriteringen för området är en ökad 

bebyggelsekoncentration. Byggandet ska främst ske inom nära avstånd till Uppsala resecentrum 

och framförallt ska bostäder utvecklas. Nuvarande användning av marken beskrivs som 

bebyggelse från olika tidsperioder samt större rekreations- och naturområden. Jordbruksmark 

nämns inte i beskrivningen, däremot uppges att den fysiska planeringen ska tillämpa 

ställningstaganden till riksintressen och vissa andra intressen av nationell betydelse. 

 Kategorin större utvecklingsområde ingår också i området staden och dess planerade 

bebyggelse förklaras utgöra en signifikant roll i Uppsalas utveckling (Uppsala kommun, 2016, 

s. 68-70). Fem områden har utsetts vilka visas i figur 5, fallstudien fokuserar på de tre som är 

belägna vid Uppsalas södra utkanter. Planeringen för området sydöstra stadsdelarna ska enligt 

kommunen förbereda en omfattande stadsexpansion under planperioden med minst 10 000 nya 

bostäder. Norr därom avgränsas slättlandet och kommunen menar att området medverkar till 

Uppsalas karaktär som staden på slätten och att det består av värdefull jordbruksmark. Området 

ska införlivas inom stadsgränsen som en länk mellan olika stadsdelar och genom en mer 

intensiv markanvändning. Slättlandets öppna karaktär ska däremot bevaras, möjlig 

markanvändning som nämns är exempelvis stadsodling eller idrottsfält. 

 

Figur 4 – Beskuren plankarta ur Uppsala kommuns översiktsplan där olika geografiska områdena för fysisk 
planering definieras. Uppsala stad är i centrum av figuren och den gula ytan utgör området staden.  

Runt området avgränsas stadens omland i fyra kategorier som markeras med skilda färger. De mörkgröna 

ytorna på kartan tillhör området Natur, park och vatten (Uppsala kommun, 2016a, s. 48).    
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Som komplement till dokumentanalysen har studien använt ett aktuellt flygfoto och ritat in  

de tre större utvecklingsområdena i Uppsalas södra delar, utifrån de avgränsningar som 

översiktsplanen definierar. Den skapade kartan som bifogas i uppsatsens bilaga nummer två 

visualiserar att ungefär hälften av marken inom de två utvecklingsområdena södra staden samt 

sydöstra stadsdelarna idag används för jordbruksproduktion. Området slättlandet består nästan 

uteslutande av jordbruksmark, vilket även gäller för marken belägen mellan de tre större 

utvecklingsområdena söder om centrala Uppsala.   

 Avseende prioriteringar för jordbruket konstateras genom dokumentanalysen att det 

geografiska området staden utgör en motpol till stadens omland. För området prioriteras en 

omfattande stadsexpansion med liten hänsyn till nuvarande markanvändning. Detta tydliggörs 

särskilt av ordvalet stadsbygd, trots att huvuddelen av kategorins idag utgörs av ett 

jordbrukslandskap. Definitionen och inriktningen för området tolkas som en implementering 

av översiktsplanens påpekande att god kommunalekonomisk hushållning ska utövas i 

omhändertagandet av kommunens befolkningsökning. Översiktsplanens formulering om mark 

i goda lägen skulle därmed kunna tolkas som bebyggelseutveckling nära Uppsala stad, snarare 

än en anpassning till målsättningen att skapa ett ur livsmedelsförsörjningsperspektiv resilient 

samhälle.  

 För att bättre förstå den planerade stadsexpansionen i kommunen analyserar nästa avsnitt 

det så kallade Uppsalapaketet, det är särskilt relevant för uppsatsarbetet på grund av den roll 

som staten spelar för den planerade stadsutvecklingen. 

Figur 5 – Beskuret utdrag ur Uppsala kommuns översiktsplan. 
Kategorin större utvecklingsområde visualiseras genom de 

streckade linjer som innesluter fem ovala områden. De röda 

figurerna visar kommunens inriktning att Uppsala stad ska bli 
femkärnig med fyra stadsnoder runt innerstaden (Uppsala 

kommun, 2016a, s. 68). 
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5.2.2 Beskrivning av Uppsalapaketet 

Arbetet med Uppsalapaketet styrs genom ett programdirektiv (Uppsala kommun, 2019a, s. 2) 

som bland annat förklarar programmets bakgrund och den centrala roll som staten spelar för 

stadsutvecklingen. I dess förslag till beslut berättar Uppsala kommuns stadsdirektör (Uppsala 

kommun, 2019b, s. 1-2) att ett trepartsavtal slutits med Region Uppsala och regeringen. 

Utgångspunkten är regeringens målsättning att åstadkomma hållbar stadsutveckling och ett ökat 

bostadsbyggande, avtalet exemplifierar regeringens ambition att förverkliga kommunala planer 

som hindras av brist på statlig infrastruktur.  

 I programdirektivet (Uppsala kommun, 2019a, s. 4) förklaras att Ostkustbanan mellan 

Stockholm och Uppsala behöver byggas ut för att inte dämpa Uppsalas tillväxt och 

regionintegration. Statens del i avtalet är att från Uppsalas södra länsgräns bygga två nya 

järnvägsspår till Uppsala, inklusive en ny station i stadsdelen Bergsbrunna. Stadsdirektören 

(Uppsala kommun, 2019b, s. 1-2) förklarar att staten dessutom åtar sig att bygga en ny 

trafikplats på E4:an invid Bergsbrunna. För kommunen innebär avtalet att fram till år 2050 

bygga sammanlagt 33 000 bostäder i och kring Bergsbrunna, Södra staden samt Gottsunda. 

 I dokumentanalysen konstateras att investeringarna sannolikt innebär en omfattande 

irreversibel exploatering av jordbruksmark och att statens deltagande är en förutsättning för att 

Uppsalapaketet ska förverkligas.  

 

5.2.3 Bedömningar angående jordbruksmark 

Det här avsnittet analyserar den del av översiktsplanen som förklarar kommunens 

ställningstaganden och bedömningar angående jordbruksmark. Dokumentanalysen fokuserar 

särskilt på till vilken utsträckning en medvetenhet uttrycks om de risker som redovisas i den 

nationella livsmedelsstrategin.  

 I översiktsplanens Del B (Uppsala kommun, 2016b, s. 190) inleds avsnittet  

om brukningsvärd jordbruksmark med de relevanta formuleringarna från Miljöbalken.  

Det fastslås att markens värde har påverkats av omvärldsförändringar och resursen förklaras 

vara nödvändig för försörjningssäkerheten. Dessutom påpekas att klimatförändring och ökad 

global efterfrågan på livsmedel ställer stora krav på markplanering inför framtiden. Kommunen 

förklarar att den ur ett regionalt perspektiv har en stor andel jordbruksmark vilket ger goda 

förutsättningar för en lokal livsmedelsförsörjning. Det påpekas att när jordbruksmark väl har 

exploaterats går den oftast inte att återskapa. 

 Därefter följer bedömningen av Miljöbalkens formuleringar om jordbruksmark, 

kommunen (2016b, s. 190-192) redovisar följande ställningstaganden: all jordbruksmark som 

inte är planlagd för andra ändamål är brukningsvärd. Väsentligt samhällsintresse är något som 

stärker en långsiktigt hållbar utveckling vilket i kommunens fall innebär utveckling av tätort, 

servicenod och landsbygdsnäring. Faktorer som geografiskt läge, liggande investeringar, 

möjligheten till samutnyttjade och synergier ska avgöra bedömningar om vad som är 

tillfredställande alternativa platser jämfört med att exploatera jordbruksmark. Sammantaget 

resulterar kommunens bedömning i att hela eller delar av berörd jordbruksmark kan 

exploateras om den utgör markyta som i översiktsplanen har pekats ut för bebyggelse och 

infrastruktur. 
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 Kommunen presenterar även särskilda motiv för sitt ställningstagande. Möjligheterna för 

många fler människor att leva och verka i kommunen bedöms i sig som ett väsentligt 

samhällsintresse. Det medges att den omfattande bebyggelse som erfordras för att omhänderta 

befolkningsökningen fram till år 2050 innebär att ny mark måste tas i anspråk. 

 Genom dokumentanalysen är det påtagligt att kommunen visar att den beaktar nuvarande 

lagstiftning i Miljöbalken. Det är också tydligt att kommunen har en god uppfattning om både 

den nationella och globala betydelsen av en bibehållen svensk jordbruksproduktion.  

 

5.2.4 Konsekvensbeskrivning och Länsstyrelsens granskning  

Följande avsnitt berör de två handlingar som inkluderas i översiktsplanen och som i 

dokumentanalysen anses utgöra dels en intern dels en extern granskning av Uppsala kommuns 

fysiska planering. Det är för uppsatsarbetet särskilt intressant att analysera granskningsyttrandet 

från länsstyrelsen eftersom det representerar statens utvärdering av översiktsplanen.  

 Enligt lag ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas för en kommunal översiktsplan. 

Uppsala kommun har valt att integrera den i en bredare hållbarhetsbedömning som 

sammanställts i form av en samlad konsekvensbeskrivning (Uppsala kommun, 2016c,  

s. 5) Dokumentet utgör översiktsplanens tredje del och är skapad av ett privat konsultbolag i 

samverkan med tjänstepersoner på kommunen. 

 Under rubriken Hushållning med resurser fastslås att översiktsplanens inriktning är att 

brukningsvärd jordbruksmark ska bevaras i linje med gällande lagstiftning (Uppsala kommun, 

2016c, s. 40). Därefter upprepas formuleringen från de generella riktlinjerna om 

markanvändning samt behovet av en systematisk analys om jordbruksmark som inte har 

markerats för bebyggelse behöver exploateras. Slutsatsen angående jordbruksmark i den 

samlade konsekvensbeskrivningen är att översiktsplanens målsättning och inriktning bidrar till 

en god hushållning med naturresurser. 

 Länsstyrelsen i Uppsala län har i linje med Plan- och bygglagen lämnat ett 

granskningsyttrande som medföljer översiktsplanens Del A (Uppsala kommun, 2016a, s. 175). 

Där påpekas att i förtätningen av Uppsala stad behöver hänsyn tas till befintlig jordbruksmark. 

För området öster om E4:an anser länsstyrelsen att det är olämpligt att förlägga verksamheter 

på högproduktiv och väl arronderad jordbruksmark som är ett nationellt intresse. Slutligen 

påpekas att jordbruksmark i de större utvecklingsområdena slättlandet och de sydöstra 

stadsdelarna bör bevaras för framtiden. Länsstyrelsen klargör (Uppsala kommun, 2016a, s. 182) 

att de har en bördighet, avkastningsförmåga samt arrondering som är avsevärt bättre än de flesta 

jordbruksmarker i Sverige.  

 Analysen av de två granskningarna konstaterar att de uppvisar en stor diskrepans. 

Konsultbolagets bedömning att översiktsplanen innebär en god resurshushållning tycks inte 

delas av Länsstyrelsen i Uppsala Län som påpekar att nuvarande planering innefattar en 

omfattande irreversibel exploatering av Sveriges bästa jordbruksmarker. 

 

5.3 Yrkesperspektiv på jordbruksmarkens exploatering  

Det här delkapitlet utgör analysen av de genomförda intervjuerna med syftet att komplettera 

och nyansera uppsatsarbetets observationer, vidare är avsikten att erbjuda infallsvinklar i frågan 

som inte kan erhållas från officiella dokument. I analysen ägnas särskild uppmärksamhet på om 
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missnöje uttrycks med nuvarande förvaltning samt om någon intervjuperson utför en 

talhandling för att förflytta frågan inom säkerhetiseringsspektrumet.  

 Under intervjun med Elin Slätmo förklaras att om jordbruksmark beläggs med betong eller 

asfalt är det en oåterkallelig förändring eftersom den naturliga mullen förstörs då marken packas 

ihop. Slätmo menar att sådana byggnationer är en skymf mot alla de generationer som har 

investerat stora ansträngningar i marken. Det understryks att huruvida exploatering av resursen 

är ett problem avgörs utifrån vilken skala frågan betraktas. Motargumenten att det går att ta upp 

ny mark eller öka dess avkastning menar hon är relevanta i den lokala kontexten där detta är 

möjligt, däremot blir argumenten problematiska ur ett globalt perspektiv. 

 

Vi har ett solidariskt ansvar att upprätthålla matproduktionen i ett längre tidsperspektiv. Med tanke på att 

människor på andra platser på jorden, i och med klimatförändringarna, kommer få svårt att upprätthålla 

matproduktionen. Antagligen kommer förändringarna göra att det blir bättre förhållanden i Sverige och 

övriga nordiska länder. Men det är svårt att säga i detalj exakt hur det kommer att bli (Intervju Elin Slätmo, 

2019-06-13). 

 

Slätmo förklarar att svensk förvaltning historiskt har prioriterat att makten ska vara nära 

befolkningen över en mer övergripande beslutsfattning som hade underlättat administration av 

jordbruksområden. Hon anser att decentraliseringen är positivt eftersom det förstärker 

medborgarnas makt och delaktighet i samhället. Nuvarande förvaltningsapparat där staten 

representeras av länsstyrelserna innebär ett system som behöver användas mer för att bevara 

jordbruksmark. Hon poängterar vidare att staten inte är en enskild aktör. Det blir tydligt i frågan 

om jordbruksmarkens förvaltning i och med dess motstående intressen mellan viljan att bevara 

resursen och viljan att utveckla hållbara städer. Det är kombinationen av statens olika röster 

och motstående lagrum som politiken utmynnar i. Vill den nationella nivån åstadkomma en 

förändring föreslår Slätmo en tydligare förvaltningsapparat, exempelvis genom krav på 

kommunerna att rapportera in hur mycket jordbruksmark som exploateras och varför. Det skulle 

försvåra möjligheten för dem att välja det lagrum som passar bäst för en given situation 

(Intervju Elin Slätmo, 2019-06-13). 

 I analysen av intervjun med Slätmo konstateras därmed att hon uttrycker ett missnöje  

med nuvarande förvaltning av jordbruksmark, däremot utförs ingen talhandling. Istället 

poängteras de positiva aspekterna med ett lokalt beslutsfattande och att existerande 

förvaltningssystem borde tillämpas bättre i syfte att bevara jordbruksmark. Detta tolkas  

som att Slätmo anser att frågan bör kvarstanna inom den politiserade delen av 

säkerhetiseringsspektrumet.  

 Även under intervjun med Uppsala kommuns stadsarkitekt påpekas att den fysiska 

planeringen idag behöver ta hänsyn till en mängd intressen och lagar. Särskilt belyser Claes 

Larsson oförenligheten mellan Plan- och bygglagen, som han förklarar är avsedd för att utvidga 

bostadsbebyggelse, och Miljöbalken som har ett restriktivt syfte. Larsson förklarar att kraven 

på Uppsala kommun att förse nuvarande och framtida invånare med bostäder mer eller mindre 

trumfar motstående krav och att bostadsbebyggelse enskilt, oavsett var och i vilket 

sammanhang, anses utgöra ett väsentligt samhällsintresse som motiverar att jordbruksmark 

exploateras.  
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 Som svar på frågan hur Larssons uppfattar den nationella livsmedelsstrategin poängterar 

han att uppfattningen om strategin är irrelevant. Med detta menar han att den är en strategi bland 

många, liksom egna riktlinjer och policyer som kommunen måste förhålla sig till. Strategin har 

ingen direkt påverkan på det kommunala arbetet, den diskuteras inte och refereras inte till. 

Anledningen är att de problem som belyses i dokumentet inte är okända för kommunen. När en 

följdfråga ställs angående den otillfredsställelse staten har uttryckt i livsmedelsstrategin 

avseende exploatering av jordbruksmark ges följande svar: 

 

Staten skulle kunna agera mycket, mycket tydligare säger jag då. Länsstyrelsen har ändå då gått med på vår 

översiktsplan, och om staten vill vara ännu tydligare och ännu skarpare, det gäller inte bara på det här, det 

gäller många områden, så måste de agera. En riktlinje eller en policy är inte att agera, då måste man kanske 

sätta stopp, eller inte medverka till. Vi för den diskussionen med Boverket en del, att man pratar med kluven 

tunga, man säger att dels måste vi lägga kraft på det här och samtidigt gör man det där (Intervju Claes 

Larsson, 2019-06-13). 

 

Angående vilka frågor som i större utsträckning behöver beaktas och diskuteras i planeringen 

för en expanderade tätort svarar Larsson att kommunen är medveten om det mesta, det handlar 

snarare om hur den agerar. Han påtalar den generella problematiken med att mänskligheten 

breder ut sig och att det i Sveriges urbana områden finns en begränsad yta för att utvidga 

samhället. Han menar att säkerställandet av de basmänskliga behoven, där bevarandet av 

jordbruksmark, natur och vatten ingår, är något som behöver lyftas. Han medger att den 

planerade bostadsbebyggelsen inom de sydöstra stadsdelarna gör en sådan balansering 

komplicerad. Larsson svarar ja på följdfrågan om han önskar en större diversitet i de mål som 

kommunen ska jobba mot jämfört med nuvarande fokusering på bostäder (Intervju Claes 

Larsson, 2019-06-13). 

 Genom intervjun nyanseras formuleringarna i översiktsplanen. I analysen tolkas att 

bostadsutveckling i sig självt är ett väsentligt samhällsintresse, oavsett sammanhang. 

Kommunens mål att omhänderta befolkningsökningen övervinner därmed andra strävanden i 

den fysiska planeringen. Det konstateras att den nationella livsmedelsstrategin inte har någon 

påverkan för kommunens värdering av jordbruksmark, frågorna strategin belyser är kända 

sedan tidigare. Larssons uttalanden tolkas som en poängtering att staten måste implementera 

mer konkreta och tydliga styrmedel om dokumentet ska få effekt. Ingen talhandling kan 

identifieras men hans svar tycks inbjuda till en kraftigare kravställning på kommunerna i syfte 

att underlätta deras bevarande av basmänskliga behov som jordbruksmark. 

 Under telefonintervjun med planhandläggare Johan Morhed på Länsstyrelsen i Uppsala län 

ställs frågor för att bättre förstå myndighetens granskningsyttrande som inkluderas i Uppsala 

kommuns översiktsplan. Morhed poängterar att dokumentet fyller en viktig funktion i den 

fysiska planeringen. Däremot understryker han att det är detaljplaner som är juridiskt bindande 

och som tillslut avgör den fysiska gestaltningen i en kommun. Vidare påpekas att statliga 

myndigheter som länsstyrelser behöver ett tydligt lagstöd för sina åtgärder, det medför att 

detaljplaner som innebär exploatering av jordbruksmark aldrig överklagas. Det sker endast 

utifrån de överprövningsgrunder som definieras av Plan- och bygglagen där värnandet av 

jordbruksmark inte ingår. Hade resursen däremot designerats som riksintresse hade 
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överprövning varit möjlig. Slutligen berättar Morhed att det finns flera rättsfall i Sverige då 

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt antagna detaljplaner genom privatpersoners 

överklaganden med hänsyn till formuleringarna om jordbruksmark i Miljöbalken (Intervju, 

Johan Morhed, 2019-08-02). 

 Utifrån intervjun konstateras att Sveriges länsstyrelser inte har något konkret verktyg för 

att hindra exploatering av jordbruksmark, men att Miljöbalken utgör ett visst skydd för resursen.  

 Slutligen synliggörs ett lantbrukarperspektiv på frågan genom intervjun med Catharina 

Rudolphson som driver Bjelkesta gård i Uppsala län. Hon påpekar att åkerarealen i länet 

minskar kontinuerligt och att hon genom sin position som vice ordförande i LRF Mälardalen 

arbetar med påverkansarbete i olika former, exempelvis genom föreläsningar om pågående 

exploatering av jordbruksmark. Rudolphson förklarar att hon gärna använder den nationella 

livsmedelsstrategin i sin argumentering för jordbruksnäringen, hon upplever att den biter på 

kommuntjänstemän. Däremot anser hon att dokumentet är urvattnat och önskar tydligare 

ställningstaganden och konkreta åtgärder från nationell nivå för att bevara åkermarken. 

 Hon gör en tydlig koppling till frågans beredskapsaspekter och menar att folk i Sverige 

behöver förstå att om inhemska livsmedel inte konsumeras under fredstid så kommer det inte 

att finnas några livsmedel under en kris. Vidare förklaras att lantbrukare generellt har en 

krismedvetenhet och att självförsörjning och krisberedskap är ämnen som diskuteras frekvent 

inom LRF. Rudolphson ger följande förklaring till sitt och lantbrukarkollegornas beteende: 

 

Jag tror att vi har ett helt annat tänk, även om vi inte har varit utsatta för krig och svält så är vi lantbrukare 

så vana att planera ett år framöver. Det jag gör på hösten kommer påverka vad jag gör nästa höst. Så är vårt 

tänk, vi kan vare sig utgå från att det blir en jätteregnig eller en jättetorr sommar, vi måste ta med alla 

scenarier (Intervju, Catharina Rudolphson, 2019-06-14). 

 

På frågan om Rudolphson har några förslag för att göra den nationella livsmedelsstrategin mer 

användbar för jordbruksmarkens värnande föreslås att lantbrukare ska bli krigsplacerade i sin 

yrkesroll. Hon menar att det även skulle höja åkermarkens status och att eventuella hot mot 

lantbrukare därigenom skulle bli ett hot mot rikets säkerhet. Rudolphson påpekar att förslaget i 

nuläget inte har stöd inom LRF:s riksorganisation.  

 I analysen av intervjun konstateras att Rudolphson utgör en aktör som verkar  

för en säkerhetisering av frågan om irreversibel exploatering av svensk jordbruksmark. 

Argumenteringen att folk behöver förstå värdet av inhemska livsmedel inför en potentiell kris 

identifieras som en talhandling och förslaget att krigsplacera lantbrukare i Sverige innebär en 

extraordinär åtgärd. Om liknande argument och åtgärdsförslag får större spridning och stöd på 

ett nationellt plan skulle det innebära en signifikant förflyttning av frågan till höger inom 

säkerhetiseringsspektrumet.  
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6. DISKUSSION 

Under uppsatsarbetet har det framkommit att många processer och skalor behöver betraktas 

simultant för att angripa frågan om irreversibel exploatering av svensk jordbruksmark. Därmed 

är det inte oväntat att frågan uppvisar många paradoxer, i det här kapitlet beskrivs de som utifrån 

studiens observationer är de mest relevanta. 

  Den kanske mest grundläggande motsättningen som studien belyser är den mellan 

bevarandebehovet och exploateringsbehovet inom fysisk planering. För den nationella nivån 

visas paradoxen genom statens strävan efter en ökad livsmedelsproduktion samtidigt som den 

spelar en viktig roll i den omfattande exploatering av jordbruksmark som Uppsalapaketet 

innebär. Situationen blir ett exempel på det som Slätmo och Larsson menar är en statlig nivå 

med dubbla budskap. På den lokala nivån visas motsvarande paradox genom att den analyserade 

översiktsplanen innehåller ett flertal formuleringar som sammantaget uttrycker en vilja att 

skapa ett resilient samhälle, samtidigt som den konkreta planeringen tillslut prioriterar 

bostadsutveckling oavsett sammanhang.  

 En invändning mot en sådan beskrivning av Uppsala kommuns fysiska planering är 

riktlinjerna för stadens omland som innehar tydliga ställningstaganden för jordbruksmarkens 

bevarande. Ståndpunkterna kan däremot också betraktas som en konstruktion för att motivera 

exploatering på andra platser, främst inom stadsbygden. Sannolikt är kommunens 

bakomliggande motiv mer nyanserade, men uppsatsarbetet kan påstås synliggöra en 

områdeskategorisering baserat på avstånd till Uppsala stad. En sådan metod kan betraktas som 

ett relativt statiskt tillvägagångsätt inom fysisk planering och kommer i Uppsalas fall sannolikt 

innebära att många hektar högavkastande jordbruksmark försvinner. För att skapa ett resilient 

samhälle borde istället större vikt läggas på områdesspecifika förutsättningar.  

 Det är lätt att betrakta exploateringen inom fallstudien som obetydlig, Uppsala kommun 

har mycket jordbruksmark som kommer att förbli orörd även om samtliga projekt i 

översiktsplanen blir verklighet. Ur perspektivet av nationell livsmedelsproduktion kan däremot 

Uppsalas högproduktiva jordbruksmark anses kompensera för andra kommuner i Sverige som 

har sämre förutsättningar för jordbruk. 

 Ur ett globalt perspektiv kommer dessutom betydelsen av svensk jordbruksmark troligen 

att öka i framtiden. I uppsatsarbetet poängteras Sveriges solidariska ansvar att upprätthålla den 

nationella livsmedelsproduktionen, på grund av en sannolik framtida global livsmedelskris. Att 

solidariska ställningstaganden inte är någon ny idé illustreras av den svenska jordbrukspolitiska 

historien under 1900-talet, internationell solidaritet har återkommande genomsyrat argumenten 

för en starkt nationell jordbrukssektor. Utifrån de risker som beskrivs av IPCC är rimligtvis en 

sådan ståndpunkt mer relevant än någonsin. Därmed borde även det solidariska perspektivet 

beaktas i diskussioner om hur mycket jordbruksmark som Sverige behöver. 

 Den säkerhetspolitiska osäkerheten som Försvarsberedningen belyser bör också ingå i en 

sådan bedömning, även om sannolikheten att hotet förverkligas rimligtvis är lägre än hotet som 

klimatförändring innebär mot global livsmedelsförsörjning. Ett statligt införande av ett starkt 

skydd för jordbrukets produktionsresurser blir utifrån globala och nationella perspektiv därmed 

en naturlig åtgärd. Idag innebär däremot sådana resonemang och åtgärder en nationell 

säkerhetiseringsprocess av frågan om jordbruksmarkens bevarande, inte minst genom den 
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inskränkning av det kommunala planmonopolet som skulle bli resultatet. En relevant 

frågeställning för vidare forskning är därmed vilka aktörer i det svenska samhället, förutom 

LRF Mälardalen, som idag utför motsvarande argumentering och till vilken grad de lyckas med 

att förflytta frågan inom dess säkerhetiseringsspektrum.   

 Genom fallstudien indikeras vidare en diskrepans i det förvaltningssystem som behandlar 

jordbruksmark. En orealistisk förväntan på vad en länsstyrelse kan göra för att hindra resursens 

exploatering belyses särskilt under intervjun med stadsarkitekten på Uppsala kommun. Larsson 

påpekar att Länsstyrelsen i Uppsala län har accepterat kommunens översiktsplan och tycks tolka 

detta som att myndigheten godkänner den exploatering som planen innebär. Under intervjun 

med planhandläggaren på den aktuella länsstyrelsen framkommer dock att så länge 

jordbruksmark inte utgör en överprövningsgrund i Plan- och bygglagen kan de inte agera för 

att skydda resursen. Det myndigheten främst kan göra är att uttala sig i granskningsyttrandet, 

det har också gjorts i översiktsplanen för Uppsala kommun och där påtalas olämpligheten i den 

planerade exploateringen. Därigenom återkommer uppsatsarbetets övergripande paradox som 

är orsaken till länsstyrelsens modus operandi. Myndigheten representerar staten som utgör en 

viktig aktör i de planer som är det kausala sambandet till länsstyrelsens granskningsyttrande.  

 Slutligen belyser kapitlet diskrepansen som framkommit mellan den nationella 

livsmedelsstrategin och observationerna i fallstudien.  Regeringen menar att många kommuner 

har en låg kapacitet att värdera jordbruksrelaterade intressen samt att det finns en 

kompetensbrist avseende jordbruksmarkens värde. Den åtgärd som föreslås i strategins 

handlingsplan avser följaktligen att motverka den identifierade kompetensbristen. Beskrivning 

stämmer säkerligen för många kommuner men den här uppsatsens fallstudie indikerar att den 

har låg validitet för Uppsala kommun. Där framkommer istället en hög medvetenhet om 

jordbruksmarkens värde vilket illustreras av ett flertal formuleringar i översiktsplanen och 

genom explicita uttalanden från stadsarkitekten.  

 Utifrån fallstudien kan därmed en hypotes formuleras: Det är sannolikt att stora 

kommunorganisationer besitter en hög kompetens och medvetenhet om jordbruksmarkens 

värde, snarare beror exploatering av jordbruksmark i sådana kommuner på att den fysiska 

utvecklingen värderas högre än bevarandet av resursen.  

 Jordbruksverkets statistik visar att det är län med stora befolkningscentra som står för den 

största irreversibla tillbakagången av jordbruksmark. Med uppsatsarbetet som grund bedöms 

därför att regeringens förslag angående kommunernas kompetenshöjning inte kommer att 

motverka exploatering i någon större utsträckning.   

 

7. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 

Bakgrundsmaterialet till den här uppsatsen indikerar att Sverige står inför stora utmaningar 

under de närmaste årtiondena. Det säkerhetspolitiska läget präglas av en osäkerhet och 

oförutsägbarhet som kräver stora investeringar i både civilt och militärt försvar om nationen 

ska närma sig den nivå Försvarsberedningen rekommenderar. Situationen innebär att 

exploateringen av jordbruksmark är ett problem eftersom Sverige genom den pågående 

processen delvis bygger bort förmågan till självförsörjning av livsmedel. Upprätthållandet av 

acceptabel livsmedelstrygghet, även när ett samhälle utsätts för en större störning, är en 
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fundamental aspekt av dess motståndskraft. Problematiken understryks genom definitionen av 

begreppet resiliens, avseende livsmedelsproduktion omöjliggör irreversibel exploatering av 

jordbruksmark människors inneboende förmåga att anpassas till en ny situation. Att det är de 

mest produktiva jordarna i Sverige som försvinner samt att processen är oåterkallelig förstärker 

problemen i händelseutvecklingen. Motargumentet, att det är osannolikt att ett krig eller en 

större kris drabbar Sverige under överskådlig framtid, tar inte hänsyn till Försvarsberedningens 

utgångspunkt. Den menar att det inte är det mest sannolika scenariot som ska dimensionera 

samhällets totala beredskap, utan det scenario som medför mest allvarliga konsekvenser.  

 Processen är även problematisk utifrån en global händelseutveckling som är mer  

konkret och mätbar. Klimatförändringen medför, enligt sammanställda prognoser från IPCC, 

att den globala skördemängden för de vanligaste grödorna tilltagande kommer att minska efter  

år 2030. Under samma tid fortsätter dessutom världens befolkningstillväxt. Kunskapen  

om de förhållanden som sannolikt kommer att medföra betydande svårigheter för global 

livsmedelstrygghet innebär att Sverige har ett solidariskt ansvar att bibehålla, alternativt öka, 

den nationella livsmedelsproduktionen.  

 Den nationella livsmedelsstrategin speglar de risker som beskrivs av IPCC och 

Försvarsberedningen, däremot innehåller dokumentet endast övergripande ställningstaganden 

för värnandet av jordbruksmark. Framförallt indikerar formuleringen att hänsyn behöver tas till 

jordbruksproduktionen tillsammans med andra samhällsintressen att staten inte är redo att bana 

väg för en säkerhetiseringsprocess avseende frågan om jordbruksmarkens bevarande. En sådan 

diskurs från den nationella nivån hade på sikt möjliggjort en extraordinär åtgärd för att 

inskränka det kommunala planmonopolet. Formuleringarna i strategin kan däremot betraktas 

som ett fundament för framtida talhandlingar om staten tydligare vill skydda resursen.  

 Genom fallstudien visas att nationella strategier har en liten till obefintlig påverkan 

avseende jordbruksmarkens värdering i Uppsala kommun. Översiktsplanen presenterar en 

distinkt indelning i olika geografiska områden som styr den fysiska planeringen. Markarealer 

närmast Uppsala stad planeras för en extensiv stadsutveckling och byggnationer på 

jordbruksmark motiveras där genom att härbärgeringen av människor är ett väsentligt 

samhällsintresse. För områden längre ifrån Uppsala uttrycks däremot en tydlig inriktning att 

undvika bebyggelse på jordbruksmark samt en vilja att underlätta för jordbruksnäringen. 

 Uppsatsens slutsats blir därför att kommunen är medveten om problematiken som 

omgärdar irreversibel exploatering av jordbruksmark, inklusive formuleringarna i den 

nationella livsmedelsstrategin. Däremot står olika intressen mot varandra i kommunens fysiska 

planering och viljan att omhänderta en växande befolkning värderas högst. Uppsalapaketet, som 

delvis har sitt ursprung i ett nationellt initiativ att bygga mer bostäder, innebär 

bebyggelseexpansion på högproduktiv jordbruksmark. Den nationella livsmedelsstrategins 

övergripande formuleringar om vikten att bevara jordbrukets produktionsresurser blir i 

jämförelse med sådana konkreta avtal relativt svaga. Statens prioriteringar indikeras i det här 

fallet snarare av delaktigheten i Uppsalapaketet. Sammantaget indikerar fallstudien därmed att 

om en signifikant förändring ska uppnås avseende irreversibel exploatering av jordbruksmark 

måste kraftfullare styrmedel användas samtidigt som statens dubbla budskap begränsas. 
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 Avslutningsvis tyder fallstudiens resultat på att den åtgärd som regeringen föreslår i 

strategins handlingsplan för att minska exploatering av jordbruksmark kommer att vara 

ineffektiv avseende Uppsala kommun. Utgångspunkten bör istället vara ett erkännande av de 

omfattande behov som den fysiska planeringen behöver tillfredsställa i växande kommuner.  

 För fortsatt forskning i ämnet hade det därmed varit meningsfullt att undersöka vilken 

validitet fallstudiens slutsatser uppvisar för andra kommuner samt hur effektiva statliga åtgärder 

kan utformas. Sådan forskning kan underlätta arbetet att förhindra en fortsatt oåterkallelig 

förlust av en resurs som på sikt troligen kommer att bli successivt viktigare för Sverige.  
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Bilaga 2 – Större utvecklingsområde Uppsala kommun 
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