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Sammanfattning 
Denna studie syftar till att undersöka vilka faktorer som påverkar det svenska jordbrukets 

möjlighet att bidra till biologisk mångfald. Semistrukturerade intervjuer har utförts i 

Södermanlands och Östergötlands län med jordbrukare, myndigheter och rådgivare. Intervjuer 

har genomförts med olika aktörer inom jordbruksnäringen för att få ett brett perspektiv på 

studien. Resultatet av intervjuerna jämförs med tidigare forskning där administrativa, 

ekonomiska samt sociala faktorer diskuteras. De främsta faktorer som lyfts fram av samtliga 

respondenter är problemet med dålig lönsamhet för jordbrukare, komplexa regelverk samt brist 

på kunskap om jordbruksproduktion i samhället. Resultatet av studien visar att respondenterna 

har liknande upplevelser av de faktorer som påverkar det svenska jordbrukets möjligheter att 

bidra till biologisk mångfald.  
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förbättringsförslag. 

 

Abstract 
This study aims to investigating factors that influence Swedish agriculture's potential to 

contribute to biodiversity. Semi-structured interviews have been conducted in the county of 

Södermanland and Östergötland with farmers, authorities and advisors. Interviews has been 

conducted with various actors in the agriculture industry to get a broad perspective on the study. 

The results of the interviews are compared with previous research discussing administrative, 

economic and social factors. The main factors highlighted by all respondents are the problem 

of poor profitability for farmers, complex regulations and lack of knowledge about agricultural 

production in society. The results of the study show that respondents have similar experiences 

of the factors that influence Swedish agriculture's potential to contribute to biodiversity. 
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1. Inledning 
Minskad biologisk mångfald är ett stort miljöproblem i dagens samhälle. Under de senaste 

decennierna har påfrestningar på ekosystemen ökat och lett till konsekvenser för planetens 

hälsa. I och med människans ökade belastning på jordens olika ekosystem minskar biosfärens 

framtida förmåga att försörja människan och övriga arter. Förlusten av biologisk mångfald kan 

endast avta om påfrestningarna på densamma identifieras och minskas eller helt elimineras. 

Med en ökande befolkning kommer annars efterfrågan på biologiska resurser och trycket på 

den biologiska mångfalden endast att öka. (Iha et al. 2014). 

En av de största anledningarna till minskad biologisk mångfald inom EU är jordbruket som 

under de senaste årtiondena intensifierats. Det är inom jordbruket många värdefulla 

naturmiljöer återfinns och en ökad produktion har bidragit till att många arters livsmiljöer 

förändrats eller förstörts. Dagens produktionskrav inom jordbruket leder till att det blir mindre 

lönsamt att hålla naturbetesmarker och andra för artrikedomen viktiga biotoper kvar. Istället 

plöjer, kultiverar eller planteras skog alternativt andra växter på dessa marker som ger mer 

lönsamhet, vilket inverkar negativt på den biologiska mångfalden. (Naturvårdsverket 2012).  

Till följd av jordbrukets påverkan på biologisk mångfald har regelverk upprättats både 

internationellt och nationellt. Inom EU regleras jordbruket i medlemsländerna via EU:s 

gemensamma jordbrukspolitik, CAP (Common Agriculture Policy). CAP syftar till att stärka 

det europeiska jordbrukets konkurrenskraft och öka jordbrukets hållbarhet. Reglerna som 

utformas inom CAP implementeras sedan nationellt i varje medlemsland. (EU-upplysningen 

2016). Det finns dock delade meningar kring huruvida medlemsländerna anser att regelverket 

fungerar (Knierim et al. 2006). 

Genom aktuell forskning har kritik framkommit om effektiviteten av de miljöåtgärder som 

tagits fram inom CAP. Trots att åtgärder visat på ekologiska vinster på vissa platser i Europa, 

finns det åsikter om att dessa inte är så effektiva som de skulle kunna vara (de Snoo et al. 2012), 

och de anses inte vara tillräckliga för att stoppa minskningen av biologisk mångfald till följd av 

jordbruksproduktionen (Pe’er et al. 2016). Kritiken som framkommit baseras på administrativa, 

ekonomiska och sociala faktorer. De administrativa faktorerna handlar om svårigheter som 

uppstår i samband med regelverkens snabba förändringar, som kan ske flera gånger per år. (Peer 

et al. 2016 & Chaganty 2016).  De ekonomiska faktorerna handlar om vikten av lönsamhet och 

att den ekonomiska pressen för jordbrukare ses som ett hinder i gynnandet av biologisk 

mångfald. De sociala faktorerna syftar till att åtgärderna inte anses fokusera tillräckligt på att 

öka jordbrukares motivation och intresse för bevarande, som är en förutsättning för ett 

långsiktigt gynnande av den biologiska mångfalden. (de Snoo et al. 2012). Förhållandet mellan 

EU:s jordbrukspolitik, nationell miljöförvaltning och jordbrukares kunskap om naturvård är en 

komplicerad fråga (Knierim et al. 2006). 

På nationell nivå har regelverket som fastställts inom CAP implementerats på olika sätt i 

jordbruket, dels genom stöd som betalas ut till medlemsländerna i EU. Stöden betalas ut till 

jordbrukare i gengäld mot att de följer regler och krav som upprättats för att sköta 

jordbruksmarken. De aktuella stöd som finns för det svenska jordbruket och som anses bidra 

till biologisk mångfald är gårdsstödet och landsbygdsprogrammet. Dessa innehåller 

administrativa, ekonomiska och informativa styrmedel. (Jordbruksverket 2017a). Dock har 

dessa stöd inte alltid tagits emot med positiva reaktioner. Kritiken från aktuell forskning inom 
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svenska jordbrukets möjlighet att bidra till biologisk mångfald handlar om att anpassningen av 

miljöåtgärderna för de nationella förutsättningarna inom jordbruket inte är optimal. Till följd 

av kravet på lika regler inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik är möjlighet till förändring 

på nationell nivå begränsad. (Chaganty 2016). 

Utefter studiens kartläggning av tidigare forskning kan det konstateras att det finns ett stort 

antal internationella studier kring EU:s gemensamma jordbrukspolitik och hur det påverkar 

jordbrukets möjligheter att bidra till biologisk mångfald. Antalet studier som är inriktade på det 

svenska jordbruket är dock begränsat. På grund av detta kommer därför denna studie undersöka 

vilka faktorer som påverkar det svenska jordbrukets möjlighet att bidra till biologisk mångfald. 

Studien kommer utgå från ett brett perspektiv, då både administrativa, ekonomiska samt sociala 

faktorer analyseras. Detta på grund av att tidigare forskning tenderar att fokusera på en av dessa 

faktorer, men då en kombination av dem är sällsynt, enligt Ahnström et al. (2013).   
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1.1 Syfte & frågeställningar  
Syftet med denna studie är att analysera faktorer som påverkar det svenska jordbrukets 

möjlighet att bidra till biologisk mångfald. Studien utgår från tidigare forskning inom området 

samt utifrån jordbrukare, myndigheter och rådgivares perspektiv. För att nå en ökad förståelse 

för den aktuella forskningsfrågan har följande frågeställningar formulerats:  

 Hur beskriver jordbrukare, myndigheter och rådgivare de faktorer som påverkar det 

svenska jordbrukets möjlighet att bidra till biologisk mångfald?  

 Hur anser jordbrukare, myndigheter och rådgivare att det svenska jordbrukets 

möjlighet att bidra till biologisk mångfald kan förbättras?  
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2. Metod & empiri 
Till denna studie har metoden kvalitativ semistrukturerad forskningsintervju valts. Resultatet 

av intervjuerna har analyserats och jämförts med tidigare forskning. Innan syftet med studien 

fastställdes mailades sakkunniga inom jordbruksnäringen. Detta gjordes för att få en första 

överblick av vilka faktorer som främst påverkar jordbrukets möjlighet att bidra till biologisk 

mångfald. Informanterna svarade på vilka faktorer de ansåg relevanta för studien. Utifrån denna 

kartläggning valdes gårdsstödet samt landsbygdsprogrammet som en del av studien.  

2.1 Kvalitativ forskningsintervju 
För att få en aktuell och verklighetsbaserad information om problemställningen används en 

kvalitativ semistrukturerad forskningsintervjumetod. Enligt Trost (2010) samt Justesen och 

Mik-Meyer (2011) passar en sådan metod när man vill få förståelse för människors olika sätt 

att diskutera och reagera. Metoden är även relevant för att se olika verklighetsuppfattningar och 

upplevelser (Trost 2010, Justesen & Mik-Meyer 2011). Då studien fokuserar på jordbrukare, 

myndigheter samt rådgivares upplevelser kring det svenska jordbrukets möjlighet att bidra till 

biologisk mångfald är denna metod att föredra.   

En semistrukturerad intervju ger möjlighet till jämförelse av det insamlade materialet. Enligt 

Krag Jacobsen (1993) ger en semistrukturerad intervju fördelen att intervjuerna kommer ge en 

struktur som i efterhand kan behandlas och jämföras med varandra. Detta är viktigt för studiens 

syfte då resultatet av det insamlade intervjumaterialet jämförs med tidigare forskning. (Krag 

Jacobsen 1993).  

2.1.1 Val av respondenter 

Respondenterna i studien består av jordbrukare med köttproduktion i Östergötlands och 

Södermanlands län. Dessa valdes på grund av att köttproducenter har betande djur och då 

betesmarker är en viktig del i att gynna den biologiska mångfalden, ansågs dessa jordbrukare 

relevanta för studien. För att komma i kontakt med jordbrukare användes mestadels webbsidor 

som exempelvis gardsnara.se. En av jordbrukarna rekommenderades av respondenten från LRF 

Konsult och en annan var känd sedan tidigare av författarna till studien genom tidigare intervju 

i annat syfte. Att en respondent rekommenderades av rådgivaren på LRF Konsult kan ha haft 

en viss påverkan på resultatet då rådgivaren visste att denna jordbrukare hade ett genuint 

naturintresse. Dock anses detta inte ha haft någon negativ påverkan på resultatet då denna 

respondents svar var samstämmigt med de övriga respondenternas. Att en av jordbrukarna var 

känd sedan innan anses inte heller påverka resultatet då denna studie har ett annat syfte och då 

författarna till studien förhåller sig neutralt till forskningsfrågan.  Intervju med sakkunniga inom 

området, det vill säga myndigheter och rådgivare, har även genomförts. De sakkunniga som 

intervjuats är Länsstyrelsen Södermanland, Jordbruksverket Jönköping, LRF Konsult 

Norrköping samt Hushållningssällskapet Östergötlands län. Dessa valdes utifrån en 

webbaserad kartläggning som visade på att dessa myndigheter och organisationer har kunskap 

om jordbrukets påverkan på biologisk mångfald. Enligt Dalen (2015) är det en fördel att vid 

kartläggning av studien vända sig till personer som anses ha stor kunskap om det valda 

forskningsområdet. Detta underlättar fortsatt sökande efter respondenter då dessa kan verka 

som ”dörröppnare” för att hitta andra relevanta respondenter. (Dalen 2015). Intervjuer 

genomfördes med jordbrukare, myndigheter och rådgivare för att få ett brett perspektiv. Urvalet 

av aktörer tros ge ett brett perspektiv på följande sätt; jordbrukare är de som brukar marken, 

håller betesdjur och styrs av regelverken. Myndigheter är de som sköter mycket av det 



   

 

5 

 

administrativa arbetet och ska se till att regelverket följs och rådgivarna är den aktör som 

fungerar som en medlande aktör mellan regelverk och jordbrukare.  

Hur många personer som anses rätt att intervjua beror enligt Kvale och Brinkmann (2014) på 

studiens syfte. Ett enkelt svar på frågan är att man ska intervjua så många respondenter man 

anser behövs för att uppnå studiens syfte. (Kvale & Brinkmann 2014). I denna studie 

intervjuades åtta personer då det bedömdes räcka för att kunna besvara forskningsfrågan. Efter 

ett visst antal intervjuer sågs ett mönster i respondenternas svar som ansågs samstämmiga och 

fler antal intervjuer tros inte ha fördjupat studien. Fyra jordbrukare och fyra sakkunniga 

intervjuades, detta för att få en rättvis fördelning. 

2.1.2 Utformning av intervjuguide 

I en semistrukturerad forskningsintervju förbereds en intervjuguide. Intervjuguiden innehåller 

olika huvudfrågor men lämnar utrymme för respondenten att ta upp egna synpunkter utöver 

huvudfrågorna. Frågorna i intervjuguiden kan till viss del anpassas utefter intervjupersonerna 

men huvudsyftet är detsamma för alla. (Justesen & Mik-Meyer 2011). Intervjuguiden till denna 

studie introduceras med allmänna frågor om respondentens bakgrund samt hur biologisk 

mångfald involveras i deras verksamhet (se bilaga 1). Frågorna övergår sedan till mer specifika 

frågor om vilken möjlighet jordbruket har att bidra till biologisk mångfald. Detta sätt att utforma 

en intervjuguide på stärks av Patel och Davidsons (1994) resonemang om hur det kan vara en 

fördel att intervjuerna börjar med öppna och allmänna frågor, för att sedan övergå till mer 

detaljerade och specifika frågor. Detta för att respondenten ska känna sig bekväm med 

situationen i början av intervjun. (Patel & Davidson 1994).  

Kvale och Brinkmann (2014) menar att man som intervjuare kan inhämta nya kunskaper under 

studiens gång, men att det kan skapa problem om man förbättrar intervjuguiden genom att lägga 

till frågor om nya aspekter. (Kvale & Brinkmann 2014). I denna studie utvärderades 

intervjuguiden och dess funktion efter varje intervjutillfälle. Sedan följde en diskussion om 

något behövde revideras. I denna studie ändrades inte intervjuguiden utan samma huvudfrågor 

ställdes till samtliga respondenter.  

2.1.3 Utförande av intervjun 

Intervjuerna genomfördes individuellt med varje respondent. Det är enligt Trost (2010) det mest 

effektiva sättet att få reda på respondentens personliga åsikter. Enligt Justesen och Mik-Meyer 

(2011) är det svårt att få ett djup i gruppintervjuer och att individuella intervjuer är att föredra. 

I en gruppintervju kan det lätt bli så att samtliga respondenter inte kommer till tals då de 

dominanta och mer språksamma personerna kan ta över (Trost 2010). Eftersom denna studie 

syftar till att nå respondentens egna upplevelser ansågs det mest lämpligt att tillämpa 

individuella intervjuer.  

Intervjuer i Östergötlands och Södermanlands län valdes på grund av praktiska skäl. Enligt 

Trost (2010) är det av vikt om respondenten känner sig väl till mods i den miljö intervjun äger 

rum. Genom att kunna besöka respondenten i hemmamiljön eller på arbetsplatsen ökar känslan 

av trygghet (Trost 2010). Jordbrukarna intervjuades i deras hemmamiljö och myndighet samt 

rådgivare intervjuades på respektive arbetsplatser. Det kan finnas nackdelar med att ha 

intervjuer i respondentens hemmamiljö eftersom det kan finnas störningsmoment (Trost 2010). 

I den här studien vägdes för- och nackdelar mot varandra och det ansågs att hemmamiljön trots 

allt var att föredra. Två av intervjuerna var dock tvungna att genomföras via telefon av olika 
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skäl. Detta är ingenting som anses påverka resultatet då dessa intervjuer gick att jämföra med 

resterande intervjuer samt tidigare forskning.  

Vid intervjuerna närvarade två intervjuare som turades om att ha en framträdande respektive 

passiv roll, med möjlighet att inflika med frågor. Att vara två intervjuare kan ha både för- och 

nackdelar enligt Trost (2010). Fördelen är att man med hjälp av varandra känner sig säkrare 

samtidigt som chansen att nå en större informationsmängd ökar. Nackdelen är att respondenten 

kan få en obehaglig känsla över att hamna i underläge vilket kan upplevas som ett 

maktövergrepp. (Trost 2010). Trots de nackdelar som finns med att vara två intervjuare valdes 

detta alternativ i studien för att en så stor informationsmängd som möjligt skulle uppnås. Under 

telefonintervjuerna var det extra noggrant att en av intervjuarna hade en framträdande roll för 

att inte missförstånd skulle ske och för att undvika att prata i munnen på respondenten. Samtliga 

intervjuer spelades in med hjälp av mobiltelefoner. Två mobiltelefoner användes utifall en av 

inspelningarna skulle försvinna.  

2.1.4 Efter intervjuerna 

Enligt Trost (2010) är transkribering en bra men tidskrävande metod. Med denna metod anser 

Trost (2010) att det är viktigt att man inte lägger in egna tolkningar och redigerar till vad man 

tror menas med det som sagts. Kvale och Brinkmann (2014) ser en viss risk med att delar av 

intervjuns innehåll kan gå förlorad vid en transkribering. Detta på grund av att man tar bort den 

levande interaktionen då tonläge, ironi och andra faktorer försvinner eller blir svåra att återge i 

skriven form. Trots denna risk ser Kvale och Brinkmann (2010) även fördelar med en 

transkribering då de menar på att man lättare kan få en överblick samt se skillnader, likheter 

och andra faktorer som kan vara av vikt vid en analys.   

Till den här studien har transkribering av intervjuerna skett trots de nackdelar som tas upp i 

tidigare stycke. Vid transkriberingen upprättades regler för att tillvägagångsättet skulle vara 

lika då två personer skulle utföra transkriberingen. Detta var nödvändigt för att en språklig 

jämförelse skulle vara möjlig och för att öka studiens reliabilitet. För att öka reliabiliteten och 

minska risken för fel fick den andra författaren till studien lyssna på den inspelade intervjun 

samtidigt som transkribering lästes igenom och redigerades vid behov. Detta tillvägagångssätt 

var viktigt för att se att den första författaren förhållit sig objektivt till transkriberingen. När 

transkriberingen genomförts gjordes en tematisering av materialet. Tematiseringen gjordes på 

var sitt håll av de två författarna till studien för att se om samma teman utlästes. Båda författarna 

kunde utläsa liknande teman som sedan sammanställdes och jämfördes med tidigare forskning.  

Utefter tematiseringen ändrades vissa begrepp i studien. Intervjuguiden fokuserar på begreppet 

styrmedel men efter transkribering samt tematisering av materialet ändrades detta begrepp till 

faktorer. Detta på grund av att respondenterna tog upp fler faktorer än styrmedel när de fick 

frågor om jordbrukets möjlighet att bidra till biologisk mångfald.   

2.2 Reliabilitet & validitet   
För att beskriva värdet av intervjun brukar man tala om reliabilitet och validitet. Reliabilitet 

handlar om tillförlitlighet av studiens resultat och kopplas ofta till om resultatet kan återges av 

andra forskare vid andra tillfällen. (Kvale & Brinkmann 2014). I denna studie har reliabiliteten 

stärkts genom att metoddelen utförligt beskriver insamling och bearbetning av empiriskt 

material. Intervjuguider har bifogats för att visa vad det empiriska materialet grundar sig på. 

Intervjuguiden följdes under intervjuerna, dock med viss skillnad i följdfrågor då detta berodde 

på vad respondenten tog upp under intervjun. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) behöver inte 
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ledande frågor vara något negativt inom den kvalitativa forskningsintervjun, utan kan istället 

lämpa sig väl för metoden. Följdfrågor, som kan uppfattas som ledande frågor, prövar då 

tillförlitligheten i respondentens svar och bekräftar tolkningar som intervjuaren gör. (Kvale & 

Brinkmann 2014). En svårighet med intervju som metod med koppling till studiens 

reproducerbarhet är att respondentens åsikt kan förändras över tid. Detta är någonting som Trost 

(2010) redogör för, då han menar att ett svar på en fråga ständigt kan förändras. Svaret beror på 

respondentens föreställningsvärld som hela tiden ändras med nya erfarenheter och bemötande 

av nya situationer (Trost 2010).  

Validitet handlar om studiens kvalitet och att den valda metoden undersöker vad den säger sig 

undersöka. Validiteten är ingenting som sker i slutet av en studie, utan sker genom kontinuerlig 

granskning av resultatens rimlighet, tillförlitlighet och trovärdighet. (Kvale & Brinkmann 

2014). I denna studie går forskarna in med en neutral inställning både vid inhämtning av tidigare 

forskning samt vid insamling av empiriskt material. I denna studie har alla aspekter tagits med 

utifrån intervjumaterialet, även aspekter som går ifrån utlästa teman. I denna studie är 

metodvalet anpassat till syftet då en semistrukturerad intervju passar vid studier av olika 

verklighetsuppfattningar och upplevelser. Syfte och frågeställningar jämfördes noga innan 

intervjuerna ägde rum. Dock har studiens syfte och frågeställningar efter intervjuerna förändrats 

under arbetets gång. Samtliga intervjuer har spelats in för att efteråt ordagrant kunna 

transkriberas så att ingenting förbises. I metodavsnittet har sedan processen utförligt förklarats 

från utformning av intervjuguide och val av respondenter till hur tematiseringen av resultatet 

har genomförts.  

2.3 Etiska aspekter  
Det insamlade materialet ska ha framkommit genom respekt och på ett seriöst tillvägagångssätt. 

I materialet ska inte författarnas personliga åsikter finnas, samt att materialet inte ska formas 

och ändras för att passa personligt tyckande och tänkande. (Trost 2010). I resultatet framgår 

inte författarnas personliga åsikter. Inför intervjuerna blev respondenterna informerade om 

syftet med studien, inspelning av intervjun, att de när som helst under intervjuerna kan avbryta 

om de så önskar samt att de kommer vara anonyma. Myndigheter och de företag som rådgivarna 

arbetar på är dock inte anonyma, vilket respondenterna fick information om.  
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3. Bakgrund 

3.1 Regelverk 
I detta avsnitt redogörs kortfattat för EU:s gemensamma jordbrukspolitik, gårdsstödet samt 

landsbygdsprogrammet. Dessa regelverk och program anses enligt studiens tidigare 

kartläggning påverka det svenska jordbrukets möjlighet att bidra till biologisk mångfald.  

Sveriges medlemskap i EU gör att stor del av det svenska arbetet med jordbrukets påverkan på 

biologisk mångfald styrs genom EU:s gemensamma jordbrukspolitik, CAP. För att styra 

jordbrukets påverkan på biologisk mångfald har olika regelverk inom EU upprättats. Dessa 

regelverk innehåller bland annat olika stödåtgärder som finansieras av EU:s gemensamma 

budget där alla medlemsländer bidrar finansiellt. (Jordbruksverket 2017a). 

De stöd som betalas ut till medlemsländerna i EU kan delas upp i två olika pelare där den ena 

pelaren är direkta stöd till lantbrukare och är det stöd som tar störst del av EU-budgeten. Stöden 

betalas ut en gång per år oavsett vad man har för produktionsform, det som krävs är att marken 

används som jordbruksmark och att jordbrukare följer de regler och krav som upprättats. Varje 

medlemsland har möjlighet att forma gårdsstödet utifrån nationella förutsättningar och i Sverige 

kallas detta stöd för gårdsstöd.  (EU- upplysningen 2016). Sedan år 2015 finns krav från EU att 

en viss procent av gårdsstödet ska gå till miljö- och hållbarhetsåtgärder, så kallat 

förgröningsstöd. Syftet med förgröningsstödet är att minska jordbrukets klimatpåverkan inom 

EU samt främja den biologiska mångfalden i jordbruksproduktionen. (Jordbruksverket odat). 

För att få ersättning från förgröningsstödet måste jordbrukaren ha minst fem procent av sin 

mark som ekologiska fokusarealer, områden som utökar den biologiska mångfalden. Exempel 

på vad ekologiska fokusarealer kan innebära är obrukade fältkanter på åkermark, 

kvävefixerande grödor, salix samt träda. (Jordbruksverket 2017b).  

Den andra pelaren av de stöd som betalas ut av EU har som syfte att finansiera utveckling av 

landsbygden och fokuserar på miljö och hållbar utveckling. Även i denna del av den 

gemensamma jordbrukspolitiken har medlemsländerna möjlighet att själva utforma nationella 

och regionala åtgärder samt stöd som de anser nödvändiga. Detta så länge de följer EU: s 

övergripande mål ”smart och hållbar utveckling för alla”. (EU-upplysningen 2016). I Sverige 

kallas detta stöd för landsbygdsprogrammet. Det nuvarande landsbygdsprogrammet sträcker 

sig från år 2014 – 2020 och består av rådgivning och ersättningar till jordbrukare och andra 

företagare som vill utveckla landsbygden. De mål som är uppsatta i och med 

landsbygdsprogrammet är:  

 Lönsamma och livskraftiga företag 

 Aktiva bönder som håller markerna öppna med betande djur 

 En modern landsbygd. (EU-upplysningen 2016). 

Landsbygdsprogrammet innehåller åtgärder som delvis är riktade mot biologisk mångfald. En 

av dessa åtgärder kallas mångfald på slätten som innebär att man som jordbrukare kan få 

subventionerad rådgivning. Denna rådgivning ska hjälpa jordbrukare att implementera billiga 

åtgärder som gynnar den biologiska mångfalden. Åtgärderna kan vara att jordbrukaren bland 

annat bevarar värdefulla miljöer som åkerholmar och viltåkrar samt anlägger skyddszoner, 

kantzoner och sådda remsor. (Haldén 2013).  
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För att styra arbetet i landsbygdsprogrammet upprättas årligen handlingsplaner. 

Jordbruksverket upprättar en nationell handlingsplan innehållande prioriteringar som ska bidra 

till att uppnå målen i programmet och vidare EU:s tillväxtstrategi. Förutom den nationella 

handlingsplanen upprättar även varje regional myndighet en handlingsplan. Dessa 

handlingsplaner görs genom en så kallad SWOT – analys (styrkor, svagheter, möjligheter och 

hot) och genomförs genom samverkan med landsbygdens organisationer samt privata och 

offentliga aktörer. Myndigheterna som skriver dessa handlingsplaner är länsstyrelser, 

skogsstyrelsen, tillväxtverket, sametinget och jordbruksverket. (Jordbruksverket 2017c) 

 

3.2 Tidigare forskning 

Detta avsnitt syftar till att redogöra för tidigare forskning om jordbrukets möjlighet att bidra till 

biologisk mångfald. Nedan beskrivs studiernas huvudsakliga resultat samt slutsatser och 

beskrivs sedan utefter administrativa, ekonomiska samt sociala faktorer.  

 

I en studie från Pe’er et al. (2016) har författarna undersökt de miljöåtgärder som upprättats 

inom CAP. Det som framkommer i artikeln är kritik mot de nya miljöåtgärderna samt ökad 

administrativ arbetsbelastning för jordbrukare och myndigheter till följd av ett komplext och 

snabbt förändrat regelverk.  

 

Chaganty (2016) har i sin studie intervjuat åtta sakkunniga aktörer inom svenska 

jordbruksnäringen. I resultatet framkommer kritik om regelverket och dess anpassning till 

nationella förutsättningar, bristen på långsiktigt perspektiv samt vikten av god lönsamhet för 

jordbrukets möjlighet att bidra till biologisk mångfald. Chaganty (2016) konstaterar i sin 

slutsats att en förenkling av regelverket kommer vara av stor vikt vid nästa programperiods 

utformning.  

I Pe’er et al: s (2014) studie kommer man fram till att lönsamheten är viktig för jordbrukets 

möjlighet att gynna den biologiska mångfalden. I resultatet diskuteras det dels om nackdelarna 

med dagens intensiva jordbruksproduktion men även om hur man borde gynna den biologiska 

mångfalden med mer resultatbaserade styrmedel.  

I de Snoo et al: s (2012) studie diskuterar författarna hur dagens åtgärder för biologisk mångfald 

och naturvård inte är tillräckliga. En viktig ansats i studien är att åtgärderna inte fokuserar 

tillräckligt på att ändra jordbrukares motivation och beteende. Enligt studien krävs en mer 

långsiktig lösning av jordbrukets påverkan på biologisk mångfald än stöd, subventioner och 

avgifter. Vad de kommer fram till är att bevarande av biologisk mångfald är en social utmaning 

och att åtgärderna bör syfta till att öka kunskapen och intresset hos jordbrukare.  

Ahnström et al (2013) har ett liknande syfte som de Snoo et al. (2012) i sin studie. I denna 

studie diskuteras hur jordbrukares vilja att bidra till en biologisk mångfald kan bero på olika 

sociala faktorer, och att dessa bör tas hänsyn till för att förstå sambandet mellan jordbruket och 

den biologiska mångfalden. Författarna kommer fram till att jordbrukares intresse för naturen 

har ett positivt samband med den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet.  

I studien av Knierim et al (2006) är syftet att undersöka jordbrukares möjlighet och vilja att 

samarbeta med politiken för jordbrukets påverkan på biologisk mångfald. En viktig slutsats 

författarna kommer fram till är att man inte bör se bevarandet av biologisk mångfald i en statisk 

bemärkelse, utan att det är många olika faktorer som interagerar med varandra och som behöver 



   

 

10 

 

tas hänsyn till. Faktorer så som ekonomi, politik och jordbrukarens sociala förutsättningar. Till 

denna slutsats anser författarna att de finansiella stöden till jordbrukare är nödvändiga, men 

dock inte tillräckliga.  

Lastra-Bravo et al. (2015) har i sin studie undersökt vad som påverkar jordbrukares vilja att 

medverka i olika miljöåtgärder. Författarna kommer fram till att det som påverkar är ekonomi, 

gårdens förutsättningar, jordbrukarens kunskap och intresse samt socialt kapital så som tillgång 

till rådgivning och information.  

3.2.1 Administrativa faktorer 

Miljöskydd i jordbrukslandskapet blir mer och mer aktuellt med ett ökande krav på 

matproduktion i Europa. Trots att finansiella, administrativa och vetenskapliga resurser läggs 

på utveckling och implementering av olika miljöåtgärder inom jordbruket, är det delade 

meningar om åtgärdernas effektivitet för gynnande av biologisk mångfald. (de Snoo et al. 

2012). Det aktuella regelverket som tagits fram inom CAP för perioden 2014–2020 ska enligt 

politikerna ha mer fokus på ett miljövänligare jordbruk. De aktuella miljöåtgärderna kritiseras 

dock av Pe’er et al. (2016) och Chaganty (2016), som menar att kraven för miljöåtgärderna inte 

är tillräckliga för att stoppa minskningen av biologisk mångfald till följd av 

jordbruksproduktionen. Annan kritik som diskuteras i artikeln från Pe’er et al. (2016) är att det 

finns lite dokumenterad effekt om de miljöåtgärder som idag är ett måste för jordbrukarna. I 

dagsläget måste exempelvis fem procent av marken avsättas till ekologiska fokusarealer, och 

ett förslag från EU är att höja detta till sju procent, trots att man inte vet vilka effekter ekologiska 

fokusarealer ger. (Pe’er et al. 2016).  

Pe’er et al. (2016) och Chaganty (2016) diskuterar regelverkens snabba förändringar, som kan 

ske flera gånger per år. Det är ett komplext regelverk som gör att processen för att söka stöd 

och ersättningar blir krånglig och tidskrävande för olika aktörer inom jordbruksnäringen. Dessa 

årliga regelförändringar inom CAP gör att arbetet med den biologiska mångfalden blir 

kortsiktigt när detta arbete istället borde ses ur ett långsiktigt perspektiv. Forskarna anser därför 

att en förenkling av regelverket till nästa programperiod kommer vara en viktig del av 

utformningen. (Pe’er et al. 2016 & Chaganty 2016). Då Sveriges medlemskap i EU innebär att 

regelverket styrs på en internationell nivå, har kritik även uppstått kring svårigheter med 

anpassning till nationella förutsättningar. Det nationella inflytandet är inte tillräckligt stort för 

att kunna ge önskvärd effekt. (Peer et al. 2016 & Chaganty 2016).  

3.2.2 Ekonomiska faktorer 

Trots att EU:s gemensamma jordbrukspolitik idag ska syfta till att vara mer miljövänlig är det 

fortsatt inriktat på en intensivare jordbruksproduktion, vilket gör att fokus hamnar på den 

ekonomiska aspekten av jordbrukets verksamhet. Småskaligt jordbruk är inte längre lönsamt 

och mindre produktiva områden med låg lönsamhet, så som gräs- och ängsmarker, slutar vårdas. 

Gräs- och ängsmarker är viktiga biotoper och när dessa slutar vårdas minskar även den 

biologiska mångfalden. (Pe’er et al. 2014). En sämre lönsamhet leder även till ett 

generationsskifte där den yngre generationen inte är lika villig att ta över verksamheten, vilket 

leder till att många jordbruk läggs ner. (Chaganty 2016). En bidragande faktor till den dåliga 

lönsamheten är den ekonomiska konkurrensen mellan länderna i EU. Cirka 50 – 60 procent av 

köttet i Sverige importeras från EU och andra länder vilket gör att Sveriges jordbrukare har 

svårt att konkurrera med det importerade köttets lägre priser. (Chaganty 2016).  
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Det finns olika ekonomiska skäl till vilka miljöåtgärder en jordbrukare väljer att genomföra. 

Enligt Pe’er et al. (2016) anser många jordbrukare att miljöåtgärder är dyra, och med många 

andra redan höga kostnader inom jordbruket väljer de därför åtgärder som är mer kostnads- och 

produktions effektiva. De kan också välja bort vissa miljöåtgärder med rädsla för sanktioner 

eller återbetalningar. (Pe’er et al. 2016). En strategi som bland annat de Snoo et al. (2012) 

diskuterar som ett alternativ till de aktuella ekonomiska styrmedlen är ”betalning via resultat”. 

Detta tillvägagångssätt bygger på att finansiera jordbrukare utifrån resultat istället för att arbeta 

med fastställd administrativ verksamhet så som olika regelverk. Denna variant på ekonomiska 

styrmedel har under senare år fått mer uppmärksamhet som ett lovande sätt att hantera den 

biologiska mångfalden i Europa samt även i övriga länder. (de Snoo et al. 2012). Enligt Knierim 

et al: s studie (2006) föredrar även jordbrukare mer frivilliga åtgärder för att bidra till biologisk 

mångfald.  

De ekonomiska drivkrafterna är den faktor som främst leder till att jordbrukare samarbetar och 

är villiga att följa de miljöåtgärder som tas fram genom politiken. Att detta många gånger är 

jordbrukares främsta skäl till att följa olika åtgärder för biologisk mångfald är inte förvånande 

då jordbrukare måste tänka på ett ekonomiskt sätt. (Knierim et al. 2006). Enligt de Snoo et al. 

(2012) har de ekonomiska styrmedlen hittills dominerat arbetet med jordbrukets påverkan på 

biologisk mångfald. De ekonomiska styrmedlen som främst består av ersättningar, subventioner 

och stöd anses som en kortsiktig lösning och inte tillräcklig för att lösa problemet med minskad 

biologisk mångfald. De ekonomiska styrmedlen samt även de juridiska, kräver inget grundligt 

personligt intresse. På grund av detta anser de Snoo et al. (2012) att problemet behöver ses som 

en social utmaning och placeras ”i händerna och sinnet på jordbrukaren”.  

3.2.3 Sociala faktorer 

Hur en jordbrukare väljer att bedriva sitt jordbruk påverkas av traditioner, normer samt intresse 

för naturen och detta har i sin tur en indirekt påverkan på den biologiska mångfalden (Ahnström 

et al. 2013). Enligt Knierim et al. (2006) är det viktigt att de som utvecklar styrmedel och 

åtgärder tar hänsyn till kulturella och sociala faktorer, så som hur åtgärden passar in i 

jordbrukarens planer för utveckling av den egna gården. Detta för att få en förståelse för vad 

som är grunden till att en jordbrukare är villig eller ovillig att samarbeta. (Knierim et al. 2006). 

de Snoo et al. (2012) menar på att bevarande i jordbruksområden endast kan vara effektiva på 

lång sikt genom ett aktivt arbete från jordbrukarna själva. Enligt författarna saknas 

samhällsvetenskaplig forskning inom området som de anser behöver kombineras med den 

ekologiska forskningen. Detta för att förstå de sociala processer som ligger bakom effektiva 

miljöåtgärder för jordbrukslandskapets bevarande. (de Snoo et al. 2012). Detta är någonting 

som även styrks av Ahnström et al. (2013) som menar på att det vid beslutsfattande krävs en 

förståelse för ekologiska faktorer, men också för jordbrukarens attityd till naturen samt deras 

motivationsnivå.   

En faktor som Knierim et al. (2006) diskuterar i sin studie är kommunikation mellan politiken 

och jordbrukare. Idag förväntas styrmedel och åtgärder kunna appliceras oberoende av olikheter 

i den sociala miljön och lite hänsyn tas till lokala förhållanden. Politikens relation med 

jordbruket påverkar också samhällets bild av jordbruk och naturvård samt jordbrukarens egen 

självuppfattning. Enligt Knierim et al. (2006) finns en delad syn på jordbrukares 

självuppfattning. Å ena sidan ser de sig som de bäst kvalificerade aktörerna för naturvård och 

beskyddare av mark. Å andra sidan blir de samtidigt syndabockar i samhället som de som bidrar 

till negativa miljöeffekter på grund av jordbruksproduktionen. I studien framkommer att 



   

 

12 

 

jordbrukare i slutet av 1990 – talet fortfarande såg sig främst som livsmedelsproducenter, men 

att denna bild har kommit att ändras genom åren. Numera anser jordbrukarna att de befinner 

sig i en mer defensiv ställning. Dels genom den många gånger negativa bilden allmänheten har 

av jordbruket i förhållande till miljö. Även genom att den politik och de styrmedel som är 

aktuella för naturvård inom jordbruket främst förenas med förbud, restriktioner och 

begränsningar. Båda dessa faktorer gör att jordbrukare känner sig som offer och fruktar för sin 

framtida överlevnad. (Knierim et al. 2006). Enligt Ahnström et al. (2013) behövs en förståelse 

för jordbrukares attityd mot olika jordbruksmetoder samt den biologiska mångfalden. 

Jordbruket är en central del i att gynna den biologiska mångfalden. Just därför bör de åtgärder 

och styrmedel som utformas vara på en lokal och regional nivå samt ta hänsyn till olika 

intressenters kulturer och uppfattningar. (Ahnström et al, 2013).  

Trots att de styrmedel och åtgärder som finns idag inte anses tillräckliga för att minska 

jordbrukets påverkan på biologisk mångfald, och av många jordbrukare anses bristfälliga, 

skulle de inte klara sig utan dem. Den ekonomiska betydelsen är av stor vikt i samband med att 

jordbrukare deltar i miljöåtgärder som upprättats för en förbättrad naturvård och biologisk 

mångfald. Rådgivning är också väsentligt för att medla mellan regelverk och jordbrukare, samt 

öka spridning av information om olika miljöåtgärder. (Knierim et al. 2006).  

Styrmedel och åtgärder inom jordbruket kan inte ses utifrån ett statiskt perspektiv, då denna 

process påverkas av flera olika faktorer som samspelar med varandra. De ekonomiska 

styrmedlen är en nödvändig faktor i detta sammanhang men dock inte tillräckliga för att 

processen ska fungera fullt ut. (Knierim et al. 2006). Det nuvarande forskningsläget tenderar 

att fokusera antingen på jordbrukets påverkan på biologisk mångfald eller på beteenden hos 

jordbrukare, dock är studier med en kombination av dessa två sällsynta. (Ahnström et al. 2013). 

Enligt de Snoo et al. (2012) saknas samhällsvetenskaplig forskning inom området som de anser 

behöver kombineras med den ekologiska forskningen. Detta för att förstå de sociala processer 

som ligger bakom effektiva miljöåtgärder för jordbrukslandskapets bevarande. (de Snoo et al. 

2012).  
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4. Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet från intervjuerna med förankring i tidigare forskning. 

Resultatet är uppdelat i teman som identifierats utifrån respondenternas svar. De teman som 

identifierats är regelverk, ekonomi samt kunskap och förståelse och under dessa teman redogörs 

för de faktorer som framkommit. De frågor som ställdes under intervjuerna fokuserades på 

aktörernas perspektiv på den biologiska mångfaldens betydelse samt vilka faktorer som 

påverkar jordbrukets möjlighet att bidra till biologisk mångfald. Två specifika styrmedel som 

respondenterna fått frågor kring är landsbygdsprogrammet samt gårdsstödet som ansågs ha en 

betydande roll i det svenska jordbrukets möjlighet att bidra till biologisk mångfald. Dessa är 

enligt studiens kartläggning de mest använda styrmedel för jordbrukets påverkan på biologisk 

mångfald. De aktörer som intervjuats är jordbrukare, myndigheter och rådgivare. 

Respondenterna är anonyma förutom att myndigheters och rådgivares respektive verksamhet 

nämns. I tabell 1 redogörs för de kodnamn som används i analysen.  

 

Kodnamn  Verksamhet 

J1 (Jordbrukare)  Jordbrukare 

J2 (Jordbrukare)  Jordbrukare 

J3 (Jordbrukare)  Jordbrukare 

J4 (Jordbrukare)  Jordbrukare 

M1 (Myndighet) Länsstyrelsen Södermanland 

M2 (Myndighet) Jordbruksverket Jönköping 

R1 (Rådgivare)  LRF Konsult Norrköping 

R2 (Rådgivare)  Hushållningssällskapet Östergötland  
 

Tabell 1. Intervjupersoner - Kodnamn och verksamhet.  

4.1 Regelverk  
Något som både tidigare forskning och respondenterna nämner berör regelverket kring EU:s 

gemensamma jordbrukspolitik. De upplever regelverket som komplext på grund av ständiga 

reformeringar och brist på långsiktighet. De diskuterar komplexiteten både utifrån EU: s regler 

och nationella tillämpningar.  

4.1.1 CAP & nationell anpassning  

Enligt artiklarna från Pe’er et al. (2016) och Chaganty (2016) bör regelverkets utformning 

förenklas till nästa programperiod. De anser att det regelverk som finns idag är invecklat och 

försvårar jordbrukets möjlighet att bidra till biologisk mångfald. Detta är även något som flera 

av respondenterna i studien påpekar. 

M1 på Länsstyrelsen anser att utformningen av både landsbygdsprogrammet och 

förgröningsstödet bör ses över för att man inom jordbruket ska få en bättre möjlighet att bidra 

till biologisk mångfald. M1 säger att man redan nu på EU- nivå har stora ambitioner kring det 

nya regelverket som ska komma år 2020. M1 menar att man hade stora målsättningar redan till 

2014 års nya regelverk, men att alla medlemsländer ville få igenom sina argument och att man 

på det viset var tvungen att jämka sig. De regler som såg ut att bli av från början ändrades och 

M1 anser att många bra åtgärder i och med detta försvann. M1 tycker även att man bör se över 

hur stöden delas ut, exempelvis kan en passiv jordbrukare som inte bedriver ett aktivt jordbruk 
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få ersättning. Ett passivt jordbruk är inte något som enligt M1 gynnar den biologiska 

mångfalden. M1 har en förståelse för att det är svårt för EU att utforma rättvisa stödregler så 

det kommer till de som driver sitt jordbruk rationellt. R2 på Hushållningssällskapet menar att 

pengarna ofta hamnar i fel händer. R2 ger exempel på att många jordägare arrenderar ut sina 

marker till jordbrukare. I och med det kan jordägarna söka betesstöd för sin mark trots att 

jordägaren själv inte är aktiv jordbrukare och håller betesdjur. R2 anser att det borde vara den 

som är aktiv jordbrukare, och i och med det gynnar den biologiska mångfalden, som stödet ska 

hamna hos.   

Även M2 på Jordbruksverket ser en viss problematik kring regelverket som upprättats av den 

gemensamma jordbrukspolitiken inom EU. Regelverket är något som ska vara lika för alla, och 

detta kan ibland vara ett hinder för det svenska jordbrukets möjlighet att bidra till biologisk 

mångfald enligt M2. M2 menar att man har ett visst utrymme att utforma stöden i Sverige, men 

är det större förändringar som ska ske måste det göras på EU-nivå. Detta är även något som 

artiklarna från Pe’er et al. (2016) och Chaganty (2016) styrker. De menar att bristen på det 

nationella inflytandet över regler och anpassning kan begränsa möjligheterna för jordbruket att 

bidra till den biologiska mångfalden (Pe’er et al. 2016 & Chaganty 2016). Enligt M2 är tanken 

god från EU:s sida att införa förgröningsstödet i gårdsstödet. Men att koppla miljökrav till 

gårdsstödet gav inte den miljöeffekt som man hade önskat i Sverige. På frågan om man ska 

plocka bort förgröningsstödet till nästa års programperiod säger M2 att det inte är troligt, då det 

inte skulle ge EU ett bra rykte om man plockade bort miljösatsningarna efter bara en 

programperiod. M2 säger att totalt sett kan förgröningsstödet i hela EU haft en bra effekt för 

jordbrukets möjlighet att bidra till biologisk mångfald men att det inte passar in för Sveriges 

förutsättningar. Det passar bättre in på de slättområden som bland annat finns i Frankrike, 

Tyskland och Holland. Även R2 på Hushållningssällskapet kritiserar förgröningsstödet. R2 

menar exempelvis att de ekologiska fokusarealerna som förgröningsstödet innehåller, endast 

innebär en marginell skillnad för den biologiska mångfalden. I artikeln från Pe’er et al. (2016) 

skriver författarna att det finns lite dokumenterad effekt om ekologiska fokusarealer som idag 

är ett krav för jordbrukarna. I dagsläget måste jordbrukarna avsätta fem procent av sin mark till 

ekologiska fokusarealer men ett förslag från EU är att höja detta till sju procent, trots att 

politikerna inte vet vilka effekter ekologiska fokusarealer ger för biologisk mångfald. Det är 

komplicerat att få de gemensamma åtgärderna att passa för alla medlemsländer enligt Pe’er et 

al. (2016). De skriver i sin artikel att anpassningsbarheten måste förbättras för att jordbruket 

ska kunna komma framåt i sitt bidrag för biologisk mångfald (Pe’er et al. 2016).  

När M1 på Länsstyrelsen får frågan om vad M1 anser om förgröningsstödet, ger M1 ett liknande 

svar som M2 på Jordbruksverket om bristen av anpassning på nationell nivå. M2 menar på att 

hela det svenska jordbruket i stort sett redan är ekologiskt och gynnar den biologiska 

mångfalden, om man jämför med andra länder i Europa:   

”Alltså ska vi vara helt ärliga så får vi tänka på att Sverige är helt annorlunda mot resten av Europa. 

Alltså i Tyskland och Holland där har man ju monokultur i kilometervis, man odlar höstvete så långt 

ögat når. Där åker man ut på våren och sprutar ihjäl jorden och så tillsätter man de grejerna man vill 

ha för att få en optimal tillväxt. Vi är inte ens i närheten av det i Sverige, vi brukar säga att svenskt 

lantbruk är ekologiskt alltihopa i stort sett. När man införde det här, när man kom överens ju om att 

ha förgröning för att öka den här, för att inte få så mycket monokultur. Då sa faktiskt politikerna 

själva i EU att ja det behövs egentligen inte i Sverige för vi är redan så pass gröna.” 
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4.1.2 Komplext regelverk  

Enligt Chaganty (2016) ändras regelverket flera gånger per år inom CAP. Detta menar 

Chaganty (2016) gör att ett redan komplext regelverk blir ännu mer komplicerat att förstå. Det 

betyder även att processen för att söka stöd och ersättning blir tidskrävande och invecklat för 

jordbrukare och myndigheter (Chaganty 2016). Att miljöåtgärderna är svåra att förstå gör att 

många jordbrukare inte ansluter sig till dessa, menar Lastra-Bravo et al. (2015), som diskuterar 

de administrativa hinder som finns i regelverken. Författarna menar på att det komplexa 

regelverket gör att många jordbrukare inte använder de program som finns i så stor utsträckning 

och jordbrukets möjlighet att bidra till biologisk mångfald blir därmed begränsad. Problemet 

med de komplexa och snabbt skiftande regelverken är även något som respondenterna 

diskuterar i intervjuerna. Samtliga jordbrukare tar upp problematiken med de ständiga 

uppdateringarna av regelverket som gör att deras möjlighet att bidra till biologisk mångfald 

försvåras. J1 menar att reglerna ändras hela tiden: 

”Ja sen ändras det hela tiden så man hinner inte med, och man orkar inte alla regler och sånt.” 

Detta är också något som jordbrukarna J3 och J2 tar upp. De menar att reglerna ändras hela 

tiden och att det är svårt att hålla sig uppdaterad om vilka åtgärder som finns för biologisk 

mångfald. J2 säger att man som jordbrukare har som målsättning att följa regler och krav men 

att det många gånger är komplicerat på grund av både praktiska och ekonomiska skäl. Enligt J3 

är dessa ansökningar så komplexa att J3 inte klarar av att sköta det själv idag, och att stor del 

av J3:s stödersättningar går till att betala konsulter som hjälper till att göra rätt. Enligt J3 känns 

det som att de komplexa ansökningarna är till för att man inte ska kunna fuska, men J3 tror inte 

att jordbrukare medvetet försöker missbruka EU-stöden.  

Samtliga sakkunniga är eniga om att regelverket som den gemensamma jordbrukspolitiken 

enats om har brister. Vare sig det är gårdsstödet med tillhörande förgröningsstöd eller 

landsbygdsprogrammet anser de att regelverken är komplexa. M1 på Länsstyrelsen anser att 

landsbygdsprogrammet med dess regelverk måste förenklas då många jordbrukare upplever det 

som bekymmersamt och krångligt att följa. Skulle det förenklas tror M1 att fler skulle ansluta 

sig till programmet och därmed gynna den biologiska mångfalden. M1 tror att de komplexa 

reglerna uppstår genom många olika viljor hos politiker och sakkunniga: 

”Ja som jag var inne på, förenklingar tror jag, som sagt var vi, man vill ju politiker och alla kunniga 

vill ju använda de här styrmedlen till att uppnå massa saker. Vi har de här målen 2020 och vi har 

miljömål och allt möjligt men om man vill för mycket med de här så blir det så krångligt och ingen vill 

gå med och följa de här reglerna. Så en lagom nivå där vilket inte är så enkelt och vem är det som ska 

bestämma vad den är”. 

Även R2 på Hushållningssällskapet tycker att de krångliga regelverken ställer till besvär för 

jordbrukarnas möjlighet att bidra till biologisk mångfald. Eftersom R2 arbetar med 

jordbrukarnas stödansökningar ser R2 dagligen problematiken som uppstår. Enligt R2 är det 

cirka 60–70 procent av jordbrukarna som tar hjälp av rådgivare för att genomföra sina 

ansökningar. Man tar hjälp för att slippa de fallgropar som många gånger finns enligt R2. R2 

tror att många jordbrukare avstår från att söka stöd då reglerna är komplexa och kostnaderna 

för rådgivning ibland överstiger den summan de får ut av stöden. Det blir för mycket 

administrativt arbete för att det ska vara ekonomiskt försvarbart enligt R2. R2 anser att Sverige 

ibland krånglar till saker och ting mer än nödvändigt: 
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”Så ja tyvärr så är ju Sverige väldigt duktiga på att krångla till allt sånt här som gör att det känns 

som att det vore nästan bättre att vi inte hade stöden istället utan det skulle fungera …” 

4.1.3 Långsiktighet & helhetstänk  

I studien från Chaganty (2016) skriver författaren om problematiken med ett kortsiktigt 

tänkande i regelverket inom CAP. Chaganty (2016) menar att politikerna bör tänka mer 

långsiktigt med jordbrukets möjlighet att påverka den biologiska mångfalden. Detta är även 

någonting som styrks av Pe’er et al. (2014) som anser att politikerna tänker för kortsiktigt 

angående den biologiska mångfalden. Detta problem är något som främst jordbrukare J4 

diskuterar. J4 upplever att de regler och stöd som finns idag saknar ett långsiktigt perspektiv: 

”Långsiktighet, det är alldeles för kortsiktigt idag. Det är det största problemet tycker jag. Det 

grundläggande bekymret är ju dessa jordbruksersättningar som man ska hålla på med vartenda år 

trots att produktionen är upplagd på mycket lång sikt och de åtgärder som görs är ju mycket 

långsiktiga, allt ifrån investeringar, utrustning, stängslingar eller vad du vill upplägget 

företagsmässigt och så ska man ändå sitta och motivera upplägget hur det ska gå till vartenda år, det 

är helt korkat.” 

J4 menar att det är märkligt att man varje år måste läsa in sig på om reglerna förändrats när man 

ingår i ett avtal med myndigheterna om att sköta markerna och få ersättning i gengäld. J4 tycker 

det är anmärkningsvärt att kraven på långsiktighet är så pass ensidig från jordbrukarens sida, 

och att även de som upprättar reglerna borde tänka ur ett mer långsiktigt perspektiv för 

gynnande av biologisk mångfald.  

J4 säger även att ett helhetsperspektiv behövs inom politiken vid utformning av reglerna. J4 

menar att man missar begreppet landskapsbild i de aktuella regelverk som finns, alltså hur 

landskapet ser ut, vad det har för karaktär och så vidare: 

[…]”utan man missar och fragmentiserar alltihop till detaljer det blir ju väldigt nerbrutet på små, 

små enheter och varje enhet får ju då en beteckning och man sitter och räknar och ritar så man 

hamnar på nåt sätt som i en sån detaljrikedom så att man missar att det värdefulla är inte den här 

detaljgrejen utan det värdefulla är ju helheten, det är ju landskapet där somliga delar naturligtvis är 

mer betespåverkande än andra delar men det är  ändå sammanhållna helheten som skapar landskapet 

och det är där naturvärdet ligger egentligen.” 

Att ta hänsyn till landskapsbilden och fokusera åtgärderna för biologisk mångfald på en större 

spatial skala, är även någonting de Snoo et al. (2012) diskuterar i sin studie. De menar att istället 

för att fokusera på enskilda gårdar, borde man fokusera på ett helt landskap då det är många 

saker inom landskapet runt gården som kan påverka åkermarken. (de Snoo et al. 2012). 

R1 på LRF Konsult menar att det finns svårigheter med att se helheten i gynnandet av biologisk 

mångfald. R1 menar att detta kan vara svårt när man sitter som politiker eller på en 

bestämmandeposition och inte har kunskap om områden som är viktiga för artrikedomen. R1 

förstår dock att det är problematiskt att ha regelverk och styrmedel som fungerar optimalt för 

alla. R1 tycker att man borde stämma av mer i vissa områden som är särskilt unika för den 

biologiska mångfalden innan man sätter ner foten och bestämmer sig för en viss regel.  Detta 

problem är även något som Chaganty (2016) styrker. Författaren menar att de miljöåtgärder 

som finns idag är på en så pass detaljerad nivå att man ibland missar helheten i gynnandet av 

biologisk mångfald.  
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En annan problematik som finns kring helhetsperspektivet vid utformande av regler för 

jordbrukets påverkan på biologisk mångfald är enligt M2 miljömålen. M2 på Jordbruksverket 

anser att miljömålen för den biologiska mångfalden är satta utefter hur landskapet sköttes för 

omkring 50 år sedan, samtidigt som jordbruket utvecklas i en snabb takt: 

”Jordbruket utvecklas och det utvecklas enormt vi det är svårt att se det när vi sitter och tittar på det 

nu i nutid då alltså hur landskapet förändras för att ja för 50 år sedan kanske en bra mjölkbesättning 

var 20 djur men idag måste du ha flera hundra för att det ska finnas lönsamhet i det då. Det är bara 

att utvecklingen försätter att gå medan vi har låst fast målet biologisk mångfald i en tid som 

egentligen inte finns längre. Och det gör det svårt för oss att säga att vi ska klara av biologisk 

mångfald för i många fall finns inte grundförutsättningarna kvar.” 

M2 anser att målen borde bytas ut till visioner. Man ska ha en vision att arbeta mot att så många 

arter som möjligt bevaras. Dock menar M2 att det kommer vara svårt att bevara mångfalden 

exakt som den ser ut idag med de mål som finns uppsatta. M2 menar att samhället kanske måste 

acceptera att allting inte kan bevaras:  

”Och då får man acceptera att vissa saker kanske vi inte klarar att ha kvar så och men att vi ändå 

jobbar med att klara mångfalden så, i den omfattning vi kan helt enkelt idag. Det är ju ett sätt då sen 

är det ju många som inte alls håller med om det utan menar att allting måste bevaras och då blir det 

ju ja svårare tror jag.” 

4.1.4 Förbättringsförslag av aktuella regler och stöd 

När M2 på Jordbruksverket får frågan om hur M2 tror man kan förbättra förgröningsstödet för 

att gynna den biologiska mångfalden, säger M2 att man i Sverige borde lägga 

förgröningsstödets pengar inom landsbygdsprogrammet och satsa på mer riktade åtgärder för 

biologisk mångfald: 

”Ja eller att man i iallafall kan utveckla landsbygdsprogrammet på ett sätt som gör att det blir ännu 

skarpare än vad det är idag då och man skulle ju kunna tillexempel ta delar av gårdsstödet och flytta 

över till landsbygdsprogrammet så det blir mer pengar där och då kan man komma ännu längre tror 

jag.” 

M2 anser att stöd som genom utvärdering visat sig ha lite miljöeffekt för den biologiska 

mångfalden och hög kostnad borde tas bort. Enligt M2 skulle man istället kunna satsa på 

effektivisering av de stöd som anses vara bra för gynnandet av biologisk mångfald men att man 

även skulle kunna tänka sig ett mer resultatbaserat stöd. Enligt M2 är detta något som 

Jordbruksverket redan håller på att studera:  

”Vi håller på med studier som tittar på att istället för att betala för de kostnader som man har för att 

göra allting så är ju stöden upplagda så att vi betalar ut ersättning för de kostnaderna som 

lantbrukaren har för att sköta markerna så skulle man kunna betala för värdet som skapas eller de 

resultat som blir eller att vi säger gör som ni vill men om 5 år när vi kommer tillbaks ska det se ut så 

här eller ha de här värdena här då.” 

Det resultatbaserade alternativet som M2 diskuterar, är något som de Snoo et al. (2012) ser som 

ett bättre alternativ än aktuella ekonomiska styrmedel. De menar att det kan ge fördelar för 

miljön och vara kopplat till mer långsiktigt kulturella och sociala förändringar. Denna variant 

på ekonomiska styrmedel har under senare år fått mer uppmärksamhet som ett lovande sätt att 

hantera den biologiska mångfalden i Europa men även i övriga länder. (de Snoo et al. 2012). 

Att ha ett resultatbaserat system, skulle enligt de Snoo et al. (2012) innebära att jordbrukare 

behöver förnya sitt sätt att tänka, uppmuntras att engagera sig i gynnandet av biologisk 
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mångfald samt lär sig att samarbeta med andra jordbrukare för att nå en högre ekonomisk 

ersättning. Det i sig innebär mer gemensamma mål mellan jordbrukare och att färdigheter och 

kunskaper om naturvårdsförvaltning värderas högre. (de Snoo et al. 2012). 

M2 på Jordbruksverket menar att med ett resultatbaserat system kan man få marker som sköts 

på många olika sätt men att det istället är ett resultat som ska nås. M2 tror att effektiviteten för 

jordbrukets möjlighet att bidra till biologisk mångfald i och med detta system skulle öka. M2 

anser att man borde ta tillvara på den kunskap och kapacitet som finns hos jordbrukarna, då de 

har kunskap om och känner sitt landskap väl. Även R2 på Hushållningssällskapet anser att det 

är dumt att tvinga jordbrukare att genomföra åtgärder och tycker det borde vara mer frivilligt. 

Detta resonemang styrks av Knierim et al. (2006) som i sin studie kommer fram till att 

jordbrukare föredrar frivilliga åtgärder för att kunna gynna biologisk mångfald i sin verksamhet.   

4.2 Ekonomi 
Den ekonomiska aspekten är något som samtliga respondenter nämner som en betydande faktor 

för jordbrukets påverkan på biologisk mångfald. I detta avsnitt diskuteras lönsamhet för 

jordbrukare och hur detta hör ihop med samhällets villighet att betala, samt vikten av 

ekonomiska stöd och ersättningar.   

4.2.1 Lönsamhet för jordbrukare & villighet att betala  

När jordbrukarna fick svara på frågan om vad de tänker när de hör begreppet biologisk mångfald 

och vilken betydelse den har för deras verksamhet, var det tre av fyra jordbrukare som främst 

förknippade frågan med miljöstöd. Den ekonomiska synen kring jordbruk och biologisk 

mångfald är någonting som Knierim et al. (2006) diskuterar i sin studie. De skriver om hur 

ekonomiska drivkrafter är den faktor som främst leder till att jordbrukare är villiga att följa de 

åtgärder som tas fram för naturvård och biologisk mångfald. Att detta många gånger är 

jordbrukares främsta skäl är enligt författarna inte förvånande, då en jordbrukare måste tänka 

på ett ekonomiskt sätt. (Knierim et al. 2006). Samtliga jordbrukare svarade att den biologiska 

mångfalden går hand i hand med deras produktion, och att det måste finnas lönsamhet i att bidra 

till biologisk mångfald inom jordbruksproduktionen. J2 säger: 

”Ja jag blir ju inte rik på blommor om man säger så men… *skratt* men att de finns där innebär ju 

att man kan få lite högre miljöstöd, samtidigt så är ju betesmarkerna väldigt viktiga i vår produktion, 

det ska gå hand i hand.”  

Även J3 menar att lönsamhet i jordbruksproduktionen har betydelse för den biologiska 

mångfalden:   

”Ja det är ju hela ekonomin i, i det vi håller på med. Jag menar, har vi bättre ekonomi så är det ju 

lättare att lämna en gräsremsa eller någonting”.  

Att få en ekonomisk hållbar jordbruksproduktion tror J2 är förutsättningen för att kunna gynna 

den biologiska mångfalden och som det ser ut idag är detta ett problem. J2 menar att mjölk- och 

köttpriset måste stiga för att jordbrukare ska kunna fortsätta sin verksamhet. Att nötkreaturen 

finns är en förutsättning för den biologiska mångfalden då landskapet annars växer igen. Vid 

dålig lönsamhet läggs fler och fler jordbruk ner vilket enligt J2 är ett hot för den biologiska 

mångfalden, då djuren inte kommer ut och betar runt om i landet. Detta är någonting som styrks 

av Pe’er et al. (2014) som diskuterar den omfattande nedläggningen av gårdar. Det intensivare 

jordbruket leder till att man lägger ner gräs- och ängsmarker i mindre produktiva områden som 
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inte längre är lönsamma. När dessa viktiga biotoper slutar vårdas, minskar den biologiska 

mångfalden. (Pe’er et al. 2014).  

Även de sakkunniga anser att lönsamhet för jordbrukare är viktigt för jordbrukets möjlighet att 

bidra till biologisk mångfald. M1 på Länsstyrelsen menar att jordbrukare måste kunna överleva 

ekonomiskt, och att det ska vara lönsamt att ha betesdjur:  

[…]”lantbrukets lönsamhet är ju grunden för att det ska fungera då, det brukar ju pratas om 

miljömässiga nyttigheter för allmänheten alltså att lantbrukarna finns där och håller hagarna öppna 

och sådär så att vi andra kan ta del av det då. Men en viktig del är ju att lantbruksföretagen kan leva 

ekonomiskt, att det är lönsamt att ha betesdjur.” 

Även Chaganty (2016) håller med om att den dåliga lönsamheten kan leda till problem för 

jordbrukets möjlighet att bidra till biologisk mångfald. Då yngre jordbrukare inte vill ta över en 

verksamhet med dålig lönsamhet leder det i sin tur till att jordbruk lägger ner. Enligt artikeln 

ansågs bristen på yngre jordbrukare vara en av de större sociala utmaningarna för att nästa 

generation ska kunna ha en levande landsbygd. (Chaganty 2016). För att komma tillrätta med 

den dåliga lönsamheten och nedläggning av gårdar anser J2 att konsumenterna måste vara 

beredda på att betala mer för livsmedel, men att detta kan vara komplicerat då samhället är van 

vid billig mat:  

[…]”men det skulle ju innebära ett höjt pris för konsumenten i butik i slutänden att man får in det den 

vägen, men vi är ju vana vid att all mat ska va så jävla billig liksom. Vi lägger ju en väldigt liten del 

av vår, våra inkomster på mat faktiskt, eller på vettig mat så kan man säga.” 

Att jordbrukare måste få mer betalt för sina produkter är något som samtliga respondenter 

förutom J1 tar upp. R2 på Hushållningssällskapet tror att ett högre pris för svensk mat är det 

billigaste sättet att gynna den biologiska mångfalden istället för att pengar läggs på aktuella 

stöd. M2 på Jordbruksverket samt M1 på Länsstyrelsen instämmer att konsumenterna måste 

vara beredda att betala mer för svenskt kött för att ha kvar de öppna landskapen, som gynnar 

den biologiska mångfalden. M1 säger:  

”Men sen handlar det ju om att få konsumenterna att betala för svenskt kött, för bra kvalitet och att vi 

värnar och vill ha kvar det här och man brukar ju säga det att svenskarna älskar ju då på midsommar 

att titta ut över djuren som går och betar så att vill vi ha det så måste vi ju ta betalt för det.” 

Problematiken att man i Sverige importerar kött från bland annat EU, cirka 50–60 procent, och 

inte till så stor del försöker vara självförsörjande, är något som Chaganty (2016) tar upp i sin 

studie. Han anser att importen av kött blir ett problem för det svenska jordbrukets möjlighet att 

bidra till biologisk mångfald, då de svenska jordbrukarna har svårt att konkurrera med de låga 

priserna det importerade köttet har. (Chaganty 2016).  

4.2.2 Ekonomiska stöd ett måste  

Trots kritik om både gårdsstödet och landsbygdsprogrammet anser R2 på 

Hushållningssällskapet att stöd och ersättningar är viktiga för jordbrukarna och att ta bort dessa 

skulle försvåra jordbrukets överlevnad och därmed möjlighet att bidra till biologisk mångfald: 

”Men på frågan om vi skulle skippa stöden helt, alltså det som skulle ske är väl att ett antal 

lantbrukare skulle tyvärr gå i konkurs direkt, så enkelt är det ju.” 

Även M2 på Jordbruksverket anser att ersättningarna och stöden är viktiga för jordbrukarens 

överlevnad och då även den biologiska mångfalden. Enligt M2 är landsbygdsprogrammet helt 
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avgörande för betesmarker, som är en viktig biotop för biologisk mångfald. Utan programmet 

kommer stora arealer läggas ner och i och med detta kommer även djurproduktionen att minska. 

M2 pratar även om vikten av att ha gårdsstödet kvar:  

”Så gårdsstödet är viktigt för att hålla landskapet öppet då va. Vilket är en grundförutsättning för 

biologisk mångfald.” 

Trots att det enligt respondenterna finns brister kring de ekonomiska styrmedlen, anser de flesta 

jordbrukare att de är väsentliga för deras verksamhet och möjligheten att bidra till biologisk 

mångfald. J4 anser att landsbygdsprogrammet är den viktigaste ersättningen för J4:s del. Enligt 

J4 skulle J4:s gård varit nedlagd för längesen om Sverige inte varit med i EU och dess system. 

Trots att det är ett byråkratiskt system anser J4 att det är en grundbult för dennes verksamhet. 

För J3 och J1 är gårdsstödet det viktigaste. J3 säger att utan gårdsstödet skulle inte 

verksamheten kunna bedrivas och J1 menar på att gårdsstödet är ett måste för att få 

verksamheten att gå ihop. Ingen av dem berörs dock av landsbygdsprogrammet. J3 menar att 

de gör åtgärder ändå som gynnar miljön utan att ansöka om ersättning. J2 önskar att 

verksamheten skulle gå runt utan att behöva ha stöd men som det ser ut idag är J2:s gård 

beroende av gårdsstödet.  

I Pe’er et al: s studie (2016), kommer man fram till samma slutsats som man kan utläsa ur 

ovanstående stycke. De menar på att trots att många jordbrukare anser att miljöåtgärderna är 

bristfälliga, är det ingen som vill avböja gårdsstödet eftersom de pengar som stödet ger är så 

pass viktigt för jordbrukarens verksamhet. (Pe’er et al. 2016). Trots att det enligt respondenterna 

finns många nackdelar med de olika stöden och ersättningarna, anses de nödvändiga av samtliga 

respondenter. M2 på Jordbruksverket anser att en förenkling av stöden behövs men höjer 

samtidigt ett varnande finger för att man inte bara kan prata illa om programmet. Det kan då 

finnas en risk att man tappar dessa viktiga styrmedel i längden och jordbrukets möjlighet att 

bidra till biologisk mångfald försämras:  

[…]” har ni pratat med länsstyrelse folk och säkerligen också vissa lantbrukare så är det nog ganska 

mycket klagomål på de här styrmedlen och landsbygdsprogrammet för de funkar inte och det är för 

låga ersättningar och regelverken är vidriga och sådär va att jag tror man snarare ska se det såhär 

att om vi baktalar hela tiden de bästa styrmedlen vi har så kommer vi tappa de i längden.” 

4.3 Kunskap, förståelse & jordbrukarens eget intresse  
En aspekt som framkom under intervjuerna är brist på kunskap och förståelse om sambandet 

mellan jordbruk och biologisk mångfald. Denna okunskap kan handla om att man inte ser 

jordbruksproduktionen ur ett helhetsperspektiv och att samhället kommer längre och längre 

ifrån jordbrukaren. Denna okunskap finns enligt respondenterna och tidigare forskning hos 

beslutsfattare och konsumenter men även hos jordbrukarna själva.  

4.3.1 Samhällets syn på jordbruket 

Enligt Knierim et al. (2006) har bilden av jordbruksproduktionen ändrats de senaste åren. I 

slutet av 1990 – talet såg jordbrukare sig främst som livsmedelsproducenter. Idag har denna syn 

ändrats då de både ses som de bäst kvalificerade aktörerna för naturvård och beskyddare av 

mark, men även ansvariga för de negativa miljöeffekter jordbruksproduktionen bidrar med. 

(Knierim et al. 2006).  

En anledning till okunskap hos främst konsumenter är enligt J3 att de är långt ifrån 

jordbrukaren. För 30 år sedan hade alla en morfar, mormor eller liknande som kom från landet 
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och det fanns då en annan kunskap även hos yngre generationer i samhället om 

jordbruksproduktionen och dess naturvärden. Idag då fler bor i staden och färre på landet 

påverkas man istället av vad marknadsföring säger som kan ge en negativ bild av jordbruket. 

J3 menar på att det krävs mer idag för att nå ut till konsumenten. J3 säger att det förr var mycket 

enklare att visa produktionen för samhället, då exempelvis förskolan kom ut till gården, vilket 

ökade förståelsen redan från ung ålder om vikten av jordbruk och dess betydelse för biologisk 

mångfald.  

Under intervjuerna ställdes en fråga om det inte skulle vara lämpligt med fler öppna gårdar för 

att öka kunskap och förståelse för jordbruksproduktionen och dess betydelse för biologisk 

mångfald. Både J3 och J2 pratar om hur detta har förändrats då det idag finns en viss risk med 

detta. J3 hade förr öppen gård men detta ledde till att några bröt sig in i hönsstallet för att befria 

hönsen. Numera finns därför en rädsla enligt J3 för denna öppenhet och samhället påverkas 

lättare av marknadsföring från varuhandeln: 

”Jag tror det just är lite svårt idag då för att man är lite rädd för det här att det finns de som vill oss 

ont på nåt sätt då. Och då är vi alla rädda ingen törs visa, och då blir det mycket enklare också då 

kanske för handlaren då bara att prata för en sak då.” 

Även J2 talar om att det finns en viss rädsla för att exempelvis släppa in människor i ladugården, 

men samtidigt hur viktigt det är att jordbrukarna försöker engagera konsumenten:  

”Och vi som bönder vi måste engagera konsumenten, hur ska vi annars kunna säga köp svenskt? Om 

vi inte talar om varför?” 

Enligt R2 på Hushållningssällskapet har inflyttningen till städerna gjort att synen på 

landsbygden har förändrats och att det finns åsikter om att det inte är lika fint att bo på landet 

som i staden. R2 menar att Sverige är extremt globaliserade om man jämför med andra länder, 

och att man inte värderar Sverige som man borde. R2 menar att man måste förstå hur jordbruket 

i sig bidrar till den biologiska mångfalden, och att dessa värden inte finns i städerna. R2 säger 

dock att okunskapen kring biologisk mångfald både finns i tätorter och landsbygden, och att det 

även handlar om kunskapsnivå hos jordbrukaren.  

För att öka kunskapen hos samhället om jordbruksproduktionen och hur den hör ihop med olika 

naturvärden, är det flera av respondenterna som anser att det bör implementeras i 

skolundervisningen. J3 tycker det skulle vara bra med undervisning om jordbruksproduktionen 

i skolan. J3 säger att som skolan ser ut idag undervisar inte läraren om att vi behöver betesdjur 

för den biologiska mångfalden, utan undervisningen fokuserar främst enligt J3 på nackdelarna 

med att äta kött. J2 tar också upp vikten av att skolor visar intresse för den biologiska 

mångfalden och den svenska matproduktionen. J2 säger att de har en del skolor som är ute och 

hälsar på deras gård men att det borde vara många fler. Skolbarnen behöver förstå att maten 

inte bara kommer från affären, utan att den har en bakgrund. J2 menar att det är viktigt att 

samhället förstår bakgrunden till produktionen och konsekvenserna för den biologiska 

mångfalden beroende på vilka val man gör:  

”Sen kan man ge fan i alla dåliga rubriker kring köttkonsumtionen, för det är liksom inte kossorna 

som fiser sig till en, ett miljöproblem, det är ju ren bullshit. Och jag tror att de som hävdar det fattar 

inte riktigt konsekvenserna av vad som händer om vi skulle sluta med mjölkproduktion och 

köttproduktion med nötkreatur, man kan inte få det ena och samtidigt ha kvar det andra. Någonstans 

får man ju bestämma sig.” 
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Även M2 på Jordbruksverket och R1 på LRF Konsult tar upp undervisning i skolan som en 

faktor som påverkar jordbrukets möjlighet att bidra till biologisk mångfald. M2 säger att det 

säkert idag görs mycket bra kring undervisning i skolan men att det behövs ännu mer i den 

tidiga undervisningen om hur jordbruksproduktion och biologisk mångfald hänger ihop. R1 

menar att man behöver börja på ruta ett med att skolungdomar ska förstå varför vi ska betala 

pengar till att hålla beteshagarna öppna. Dock menar R1 att med tanke på den arbetsbelastning 

lärarnas yrke innebär idag, är inte prioriteringen hög till att informera om detta.   

En faktor som tre av respondenterna även tar upp är att det finns en okunskap kring ekologisk 

kontra konventionell produktion i samband med påverkan på biologisk mångfald. J2 menar att 

denna okunskap inte bara finns hos konsumenter, utan även hos olika myndigheter som erbjudit 

gratis rådgivning till de gårdar som försöker ställa om till ekologisk produktion. Detta blir enligt 

J2 en fel användning av rådgivningen då J2 anser att ekologiskt är ett miljöovänligare system 

som inte går ihop med dagens produktionskrav: 

[…]”så som det har varit nu så får du gratis rådgivning om du försöker ställa om till eko, varför då? 

Mot ett miljöovänligare system det är ju hur idiotiskt som helst.” 

J2 anser att fokus istället ska läggas på kunskap och på att hitta en produktionsform som ligger 

mellan den ekologiska och den konventionella produktionen.  

Av de tillfrågade sakkunniga var det R2 på Hushållningssällskapet som nämnde synen på 

ekologisk kontra konventionell produktion och främst hur R2 anser att politiken ser på saken. 

R2 säger att det förr var mer inriktat på att vara en duktig lantbrukare för att få ökad lönsamhet. 

Idag kan du få höga stöd ändå om du har mycket betesmark, är en ekologisk producent och har 

dikor. R2 ställer sig frågande till om detta system verkligen gynnar den biologiska mångfalden. 

R2 menar på att vad som egentligen behövs för att gynna den biologiska mångfalden som helhet 

är att man som jordbrukare måste ha ett grundligt naturintresse. Detta för att jordbrukets 

möjlighet att bidra till biologisk mångfald ska bli så effektivt som möjligt och leva kvar i flera 

generationer. Detta resonemang är även någonting som de Snoo et al. (2012) diskuterar. 

Författarna anser att en mer långsiktig lösning för jordbrukets möjlighet att bidra till biologisk 

mångfald är att se på det som en social utmaning. De menar att styrmedlen borde syfta till att 

öka jordbrukarens motivation och beteende, och att utmaningen att gynna den biologiska 

mångfalden i jordbrukslandskapet borde placeras i ”händerna och sinnet på jordbrukaren”. (de 

Snoo et al. 2012).  

J4 är den enda av jordbrukarna som säger att J4 förutom de intäkter som naturvärdena ger, är 

intresserad av naturen i grund och botten. Resterande jordbrukare pratar om biologisk mångfald 

och naturvärden mer ur ett ekonomiskt perspektiv. R1 på LRF Konsult pratar om hur brist på 

jordbrukarens grundliga intresse kan vara en begränsning för den biologiska mångfalden. Vissa 

går in för att förbättra den biologiska mångfalden samtidigt som andra gör på sitt sätt och inte 

ser helheten. de Snoo et al. (2012) styrker R1:s uttalande, och menar att bevarande i dessa 

områden endast kan vara effektivt på lång sikt genom ett aktivt arbete från jordbrukarna själva. 

de Snoo et al. (2012) säger vidare att det endast är då sociala normer väl blivit accepterade bland 

en samhällsgrupp, som detta beteende kommer fortsätta i flera generationer framöver. 

Författarna menar på att ekonomiska och juridiska åtgärder inte är långsiktigt effektiva för 

gynnande av biologisk mångfald samt att ingen av dem kräver ett grundligt personligt 

engagemang. (de Snoo et al. 2012).  
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4.3.2 Kommunikation mellan olika aktörer inom jordbruksnäringen  

Förutom jordbrukarens eget intresse kan det vara andra aspekter som påverkar jordbrukarens 

vilja att samarbeta med åtgärder för biologisk mångfald. En av dessa baseras på förståelsen 

mellan jordbrukare, myndigheter och andra organisationer. Enligt Knierim et al. (2006) är det 

viktigt att politiken tar hänsyn till kulturella och sociala faktorer som ligger bakom 

jordbrukarens vilja att följa eller inte följa åtgärder för biologisk mångfald. Dessa faktorer kan 

exempelvis vara hur åtgärden passar in i jordbrukarens planer för utveckling av den egna 

gården. Om inte hänsyn tas till detta och myndigheter kommer med krav som upprättats av 

staten, blir istället effekten den motsatta. Dessa krav kan då uppfattas som hot mot 

jordbrukarens rätt att existera. Detta gör att jordbrukaren istället för att samarbeta får en känsla 

av motvilja och undviker åtgärder för gynnande av biologisk mångfald så långt som det går. 

(Knierim et al. 2006).  

J3 pratar om kommunikationen mellan inspektörer och jordbrukare. J3:s uppfattning av 

myndighetsutövning i Sverige baseras mest på att ställa krav, och inte hjälpa jordbrukaren att 

bidra till biologisk mångfald. J3 lyfter fram att dessa myndighetsutövare istället för att endast 

leta fel och komma med sanktioner, borde fungera som en hjälpande och informerande aktör. 

J3 menar på att dessa personer besitter en stor erfarenhetsbank då de är ute på olika platser, och 

att de skulle kunna hjälpa jordbrukaren genom att förklara hur andra har gått tillväga.  

”Ja mycket bättre att man då tillsammans då som jag säger att kontrollanter sitter mycket på kunskap 

och erfarenhet och varför ska man då bara använda det för att skriva ut en böteslapp istället för att 

komma med bra lösningar?” 

J3 säger dock att J3 förstår att dessa uppgifter ingår i myndighetsutövarens yrkesroll, men att 

det skulle kunna utföras på ett annorlunda sätt. Argumenten som J3 för fram är även 

någonting som R1 på LRF Konsult tar upp. R1 säger att man som rådgivare alltid kan fundera 

på hur man kan hjälpa jordbrukare så att de känner sig mindre utsatta. Vikten av att blanda in 

kompetensutveckling och rådgivning bland de andra styrmedel som finns för biologisk 

mångfald är någonting som även M2 på Jordbruksverket diskuterar. M2 säger att det idag 

finns relativt omfattande rådgivning för växtnäring, bekämpningsmedel och så vidare men att 

den för biologisk mångfald inte är lika välutvecklad: 

”Det behövs mer helt enkelt men det är en viktig sak att man kombinerar de här stöden som finns inom 

landsbygdsprogrammen och miljöersättningarna med att man har med en stark kompentensutveckling 

och rådgivning så att man så att säga både betalar pengar för någonting men också informerar och 

berättar lite grann för lantbrukaren varför man bör göra det här och vad man kan göra då för att 

förbättra för biologisk mångfald på gården eller i närområdet eller något sådant.” 

J3 och R1 på LRF Konsult är båda överens om att kommunikationen mellan jordbrukare och 

myndighetsutövare är viktig och detta stämmer även överens med vad tidigare forskning säger. 

Enligt Knierim et al. (2006) är samverkan med de som företräder regelverket betydelsefullt. 

Detta påverkar jordbrukarens vilja att samarbeta med politiken som rör biologisk mångfald. Att 

dessa medlande personer finns är väsentligt för en bred spridning av information och en högre 

acceptans av miljöåtgärder hos jordbrukaren. I studien nämns att rådgivaren kan ha en negativ 

påverkan på jordbrukarens inställning om kommunikationen endast handlar om paternalism. 

Det vill säga att jordbrukaren inte anses ha den kunskap eller förmåga som krävs för att fatta 

rätt beslut enligt politiken. (Knierim et al. 2006). Lastra-Bravo et al. (2015) stämmer in med 

Knierim et al: s (2006) argument då författarna menar att ett ökat förtroende för myndigheter 

även ökar jordbrukares vilja att delta i miljöåtgärder.  
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J4 tar upp att det under tidigare programperiod inte visades någon större förståelse för 

skärgårdsbönder av olika myndigheter. De valde att inte tillämpa en åtgärd för att arbeta med 

mosaikmark, som är en viktig biotop för biologisk mångfald och som förkommer mestadels i 

skärgården. Detta gjorde det i stort sett omöjligt för skärgårdsbönder, så som J4, att få ersättning 

för sitt bidrag till gynnande av biologisk mångfald. Dock nämner J4 att myndigheter lyssnar på 

viss kritik som kommer från jordbrukarna, då detta ändrades till nuvarande programperiod.   

Kommunikationen mellan jordbrukare, myndigheter och andra organisationer är viktig. Detta 

för att jordbrukaren är i behov av samarbete med dessa aktörer då regelverk för biologisk 

mångfald i jordbrukslandskapet många gånger upplevs krångligt. De jordbrukare som nämner 

att de tar hjälp av rådgivning är J1 och J3. De rådfrågar exempelvis om hur de ska gå tillväga 

på vissa marker samt hur man söker EU-stöd. Jordbrukaren J2 har en något annorlunda syn på 

rådgivning som styrmedel. J2 anser att det finns mycket kunskap på deras gård då J2 tidigare 

arbetat inom växtskyddsnäringen och J2:s partner arbetar som ekonom inom jordbruksnäringen. 

J2 anser att viss rådgivning kan behövas, men att det annars handlar om kunskap hos 

jordbrukaren. För att kunna öka kunskapen hos jordbrukaren anser R1 på LRF Konsult att 

rådgivare borde vara ute mer i fält och informera vilket gjordes förr. Då var det exempelvis 

florakurser som jordbrukarna själva var med på och som de ansåg givande. När man nu ser en 

generationsväxling då många nya jordbrukare inte har samma kunskapsbank som förr, skulle 

denna rådgivning behövas igen för att gynnandet av biologisk mångfald ska få ett större fokus.  

Lastra-Bravo et al. (2015) skriver i sin studie att rådgivning från offentliga och privata 

rådgivningstjänster är en viktig faktor då detta kan uppmuntra jordbrukare att samarbeta mer 

med de åtgärder som tas fram för biologisk mångfald. 

4.3.3 Långsiktighet & helhetstänk  

Något som jordbrukarna nämner är avsaknaden av långsiktighet och helhetstänk i samhället. J3 

menar att man måste ha en samsyn, att det inte bara är en sak som rätt utan att man måste se 

helheten. J3 tror att många ser jordbrukets produktion som något negativt och att sambandet 

mellan jordbruksproduktion och biologisk mångfald är svår att förstå: 

[...] ”jag måste kunna se litegrann helhet va, och det kan jag se det här med biologisk mångfald 

också. Det ser helheten det är inte bara att titta vilka blommor det är, utan helheten är också att vi har 

en ekonomisk köttproduktion och konsument som vill köpa svenskt kött, om vi tappar det sista att man 

inte bryr sig ja då kan vi lägga ner det här med de här vackra blommorna också. Det får inte bli för 

mycket, man får inte se att produktion är något negativt, produktion är en förutsättning för biologisk 

mångfald.” 

J3 tar upp exemplet att många i samhället inte tycker att vi ska äta animalier utan endast 

grönsaker, men för att vi ska få grönsaker krävs stallgödsel som i sin tur kräver djurproduktion. 

J3 menar på att världen inte är så enkel att man kan se saker ur ett perspektiv, utan man behöver 

se helheten för att kunna gynna den biologiska mångfalden.  

J4 pratar också om ett helhetstänk, men ur en annan synvinkel än vad J3 gör. J4 förklarar hur 

samhället borde se att jordbruket även har ett naturvärde, och inte enbart ett produktionsvärde. 

J4:s syn på jordbruket, går i linje med vad de Snoo et al. (2012) kommer fram till i sin studie, 

där de skriver att det är viktigt att öka jordbrukarens motivation till att gynna naturen utan att 

blanda in produktionsvärden. J4 säger:  

[…] ”att man erkänner att jordbruket har ett värde även om det inte är ett produktionsjordbruk utan 

att det producerar ett naturvärde som är eftertraktat och som samhället vill ha att man liksom lite 
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tydligare ska tala om det då så att både människor och beslutsfattare vänjer sig vid den tanken att det 

är på det sättet.” 

Enligt Lastra-Bravo et al. (2015) är det en viktig del med helhetsperspektivet att förstå 

jordbrukets betydelse för biologisk mångfald. I artikeln skriver författarna att jordbruket är den 

näring som har störst betydelse för gynnande av biologisk mångfald. (Lastra-Bravo et al. 2015).  

J3, J1, J2 och M1 på Länsstyrelsen tar likaså upp vikten av betande djur på landsbygden. J3 

menar att det endast är betesdjur som kan ta hand om våra betesmarker. Just därför säger J3, är 

jordbrukarna förutsättningen för den biologiska mångfalden.  

”Och om vi pratar betesmarker så finns det ju bara mulen som kan sköta det, det hjälper inte vad 

någon säger, länsstyrelsen eller någonting annat, utan har vi inte någon mule som sköter det så har vi 

inte kvar betesmarkerna, då är det ju buskar och granskog som är alternativet. Därför så, vi 

lantbrukare är ju förutsättningen för en biologisk mångfald.” 
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5. Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras de faktorer som redogörs för i resultatet där respondenters svar jämförs 

med tidigare forskning. Detta är alltså faktorer som enligt det insamlade empiriska materialet 

samt tidigare forskning anses påverka det svenska jordbrukets möjlighet att bidra till biologisk 

mångfald. De olika faktorer som sammanfattas i denna diskussion är i fet och kursiv stil för att 

förtydliga vilka de är. Diskussionen bygger på samma tematisering som i resultatet och svarar 

på frågeställningen om vilka faktorer som påverkar det svenska jordbrukets möjlighet att bidra 

till biologisk mångfald, och hur dessa beskrivs av jordbrukare, myndigheter och rådgivare.  

5.1 Regelverk  
En faktor vi kunnat utläsa ur analysen som påverkar det svenska jordbrukets möjlighet att bidra 

till biologisk mångfald är att jordbrukets verksamhet styrs genom EU:s gemensamma 

jordbrukspolitik. I resultatet diskuteras begränsningen med att regelverket ska vara lika för alla, 

och att möjlighet till nationell anpassning inte är tillräcklig. Dels handlar detta om att 

medlemsländerna har olika nationella förutsättningar i landskapet men vi kan även utläsa att de 

sakkunniga ser Sverige som ett föregångsland inom EU. De anser att Sverige kommit långt 

fram i arbetet med miljöåtgärder som rör jordbruket. Utifrån detta kan vi genom resultatet se 

att regelverket till större grad behöver anpassas efter nationella förutsättningar för att det 

svenska jordbrukets möjlighet att bidra till biologisk mångfald ska öka. När vi läser på olika 

myndigheters hemsidor får vi intrycket av att det finns goda möjligheter för nationell 

anpassning av regelverket inom CAP. Från resultatet kan vi dock se att detta inte verkar stämma 

då samtliga sakkunniga kritiserar detta och då det även finns kritik mot den nationella 

anpassningen i tidigare forskning. Tidigare forskning från Pe’er et al. (2016) samt Chaganty 

(2016) stödjer resonemanget vi kommer fram till angående bristen på nationell anpassning av 

regelverket. De kommer fram till att det är komplext att ett och samma regelverk ska passa alla 

medlemsländer inom EU samt att bristen på det nationella inflytandet kan begränsa jordbrukets 

möjlighet att bidra till biologisk mångfald. 

Hur styrningen från EU påverkar det svenska jordbrukets möjlighet att bidra till biologisk 

mångfald kan vi se endast diskuteras av de sakkunniga som arbetar på Jordbruksverket, 

Länsstyrelsen samt Hushållningssällskapet. Ingen av jordbrukarna diskuterar regelverket 

utifrån samma perspektiv som de sakkunniga. Detta kan bero på att de sakkunniga arbetar mer 

aktivt med regelverken än jordbrukarna, och att de måste vara uppdaterade på regelverkens 

funktion i sin yrkesroll.   

Den andra faktorn som diskuteras kring regelverket är dess komplexitet och snabba 

förändring. Jordbrukarna diskuterar att det är näst intill omöjligt att följa alla regler och krav, 

oavsett om man vill eller inte. Dessutom nämner en av jordbrukarna att det komplexa 

regelverket kan vara till för att jordbrukare inte ska kunna fuska. Utifrån dessa argument får vi 

en uppfattning av att jordbrukarna känner sig motarbetade, och att de på grund av det komplexa 

regelverket inte kan bidra till biologisk mångfald i den utsträckning de skulle vilja. Om de 

aktuella programmen, bland annat landsbygdsprogrammet, skulle förenklas anser vi precis som 

det framkommer ur resultatet att fler jordbrukare skulle ansluta sig till dessa, vilket skulle leda 

till en förbättring av jordbrukets möjlighet att bidra till biologisk mångfald. I resultatet 

diskuteras det komplexa regelverket av samtliga aktörer vilket tyder på att detta är en faktor 

som påverkar jordbrukare, myndigheter och rådgivare. Som Chaganty (2016) kommer fram till 

i sin studie, leder det snabbt föränderliga regelverket till att processen för att söka stöd och 
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ersättningar blir komplicerat och tidskrävande för både jordbrukare och myndigheter. Detta kan 

vara en anledning till att det komplexa regelverket tas upp av samtliga aktörer som en 

påverkande faktor för jordbrukets möjlighet att bidra till biologisk mångfald.  

Långsiktighet och helhetstänk inom CAP:s regelverk syftar enligt resultatet främst till att stöd 

och regler för jordbrukets påverkan på biologisk mångfald inte går ihop med den mer långsiktigt 

uppbyggda jordbruksproduktionen. Företagsmässigt planerar inte en jordbrukare på kort sikt 

utan investeringar och åtgärder, så som utrustning, stängsling och så vidare görs ur ett 

långsiktigt perspektiv. Just därför går inte detta ihop med CAP: s nuvarande utformning av 

regelverken. Från resultatet kan det utläsas att en förbättring av denna faktor skulle vara att 

regelverken blir mer långsiktiga och inte uppdateras för ofta för att jordbruket lättare ska kunna 

implementera åtgärder för biologisk mångfald.  

Helhetstänket handlar istället om att man missar att se hela landskapsbilden vid utformning av 

regler för biologisk mångfald. Detta påverkar alltså på ett negativt sätt då man missar vad hela 

landskapsbilden kan bidra med för den biologiska mångfalden, när man endast bryter ner 

reglerna i små detaljer. Exempelvis bör inte regelverket fokusera på enskilda gårdar utan på 

hela landskapet kring gården, då många saker inom landskapet kan påverka åkermarken. 

Långsiktighet och helhetstänk diskuteras mest av en jordbrukare samt rådgivaren från LRF 

Konsult, däremot styrks deras åsikter av studier från både Chaganty (2016), Pe’er et al. (2014) 

samt de Snoo et al. (2012), varför denna faktor ansågs viktig att föra fram i resultatet.  

5.2 Ekonomi  
Utifrån resultatet kan vi utläsa att den ekonomiska betydelsen är en av de viktigaste faktorerna 

som påverkar jordbrukets möjlighet att bidra till biologisk mångfald, detta på grund av att denna 

faktor tas upp av samtliga respondenter. Den ekonomiska betydelsen fokuserar främst på att det 

måste finnas en lönsamhet för jordbruksproduktionen, samt en villighet att betala för svenska 

produkter. Stort fokus på den ekonomiska aspekten för jordbrukets möjlighet att bidra till 

biologisk mångfald är ingenting som förvånar oss då vi anser precis som Knierim et al. (2006) 

att jordbrukare måste tänka på ett ekonomiskt sätt för sin överlevnad. En viktig slutsats som 

kan utläsas ur diskussionen om lönsamhet, är att detta går hand i hand med gynnandet av 

biologisk mångfald. En dålig lönsamhet leder till nedläggning av gårdar som i sin tur leder till 

färre betande djur som håller öppna landskap, som är en förutsättning för biologisk mångfald. 

Utifrån hur respondenterna diskuterar kring den ekonomiska betydelsen, behöver detta ses ur 

ett systemperspektiv där den ena faktorn är beroende av den andra.  

Samhällets villighet att betala för svenska produkter är en faktor som hör till lönsamheten och 

som vi ser tas upp av samtliga respondenter. Även denna faktor kan ses ur ett systemperspektiv, 

då vi anser precis som Chaganty (2016) att Sverige i större utsträckning borde vara 

självförsörjande. Detta skulle leda till att de svenska jordbrukarna får mer betalt för sina 

produkter och fler gårdar kan bedrivas. Detta i sin tur leder till mer öppna landskap med betande 

djur och att den biologiska mångfalden gynnas. 

En aspekt som vi kan utläsa ur det insamlade empiriska materialet samt tidigare forskning är 

hur de ekonomiska stöden är ett måste för jordbrukets produktion generellt men även för 

möjligheten att bidra till biologisk mångfald, trots missnöje från samtliga aktörer. Här kan vi se 

en delad syn på främst jordbrukarnas åsikter om de ekonomiska stöden. Det framkommer i 

resultatet att jordbrukarna skulle önska att de klarade sig utan stöden, då de kritiserar hur stöden 

är utformade. Utan de ekonomiska stöd och ersättningar som riktas mot jordbruket skulle dock 
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många jordbruk inte kunna bedrivas. Det kan alltså leda till att stora arealer mark läggs ner 

vilket även minskar djurproduktionen och i sin tur öppna landskap och betesmarker, som är en 

förutsättning för biologisk mångfald. Samtliga jordbrukare nämner att de är beroende av 

antingen landsbygdsprogrammet eller gårdsstödet för att verksamheten ska gå runt. Ur 

resultatet kan det utläsas att denna faktor går hand i hand med samhällets villighet att betala 

mer för svenska produkter, för att kunna närma sig jordbrukarnas önskan om att jordbruket ska 

bära sig självt utan ekonomiska stöd.   

5.3 Kunskap & förståelse  
En faktor som har en mer social inriktning och som kan tydas ur resultatet är hur samhällets 

syn på jordbruket kan ha en betydande del i jordbrukarens möjlighet att bidra till biologisk 

mångfald. Detta på grund av att samhället idag inte värderar jordbruket som en viktig 

livsmedelsproducent och aktör för naturvård, utan snarare som en miljöbov, som Knierim et al 

(2006) påstår. Utifrån detta får vi en känsla av att jordbrukarna känner sig motarbetade i och 

med sitt val av yrke, och att de skulle önska att fler såg vilken betydelse jordbruket har för den 

biologiska mångfalden. Flera av respondenterna diskuterar okunskapen i samhället och tror att 

det beror på att den vanliga konsumenten idag är långt från jordbrukaren. Detta gör att man har 

svårt att få förståelse för jordbruket och dess betydelse för biologisk mångfald. Respondenterna 

diskuterar hur ett generationsskifte skett då fler flyttar till staden och färre till landet. Att bo på 

landet gör att landsbygden hålls levande och att konsumenten kommer närmare och får en 

förståelse för jordbruksproduktionen. Det gör att fler skulle värdera landsbygden på ett annat 

sätt vilket skulle gynna den biologiska mångfalden.   

En intressant aspekt som framkom ur det empiriska materialet men som vi inte kan hitta i 

tidigare forskning på området är hur mer undervisning om jordbrukets värden skulle behövas i 

skolundervisningen, för att samhällets syn på jordbruket ska ändras. Detta på grund av att det 

vore bra att lära samhället från ung ålder om jordbrukets värden och dess betydelse för biologisk 

mångfald.  

En faktor som några av respondenterna tar upp rör okunskapen kring ekologisk kontra 

konventionell produktion, och hur denna okunskap i samhället kan påverka konventionella 

jordbrukares möjlighet att bidra till biologisk mångfald. Skillnaden mellan ekologisk och 

konventionell produktion är inte fokus i denna studie varför ingen tidigare forskning inom 

området finns kopplad till dessa argument. Dock ansåg vi att denna faktor var intressant då 

respondenterna menar att samhället idag fokuserar på att ekologisk produktion är det bättre 

alternativet. Argument från respondenterna syftar till att stöd och ersättningar för biologisk 

mångfald borde delas ut lika till jordbrukare oavsett produktionsform, då det fortfarande inte 

finns bevis för att den ekologiska forskningen är miljövänligare.  

Jordbrukarens eget intresse för naturen är något som har stort fokus i de Snoo et al: s (2012) 

studie. De menar att den sociala utmaningen med att öka jordbrukarens motivation till 

naturvårdsarbete är den mest väsentliga och långsiktiga lösningen som krävs för att minska 

jordbrukets påverkan på biologisk mångfald. (de Snoo et al. 2012). Vi anser precis som de Snoo 

et al. (2012) att jordbrukares intresse för naturvård behöver öka för att den biologiska 

mångfalden ska gynnas, dock förstår vi att bevarande av biologisk mångfald inte alltid är 

prioriterat av jordbrukare. Detta på grund av att jordbrukares primära uppgift inte är att arbeta 

med biologisk mångfald, utan att bedriva livsmedelsproduktion, något som framkommer främst 

från jordbrukarnas svar i intervjuerna. Även om vi utifrån resultatet kan skönja att samtliga 
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jordbrukare i denna studie har ett intresse för naturen, var det dock bara en som nämnde att det 

finns ett genuint intresse för naturvård hos personen, och att man förutom att se jordbruk som 

ett produktionsjordbruk även bör se att det bidrar med olika naturvärden. Jordbrukarens eget 

intresse diskuteras främst av de rådgivare som intervjuades. Det kan finnas ett samband att det 

är just rådgivare som diskuterar detta. I och med att dessa personer träffar på jordbrukare med 

olika ambitioner för naturvård i sin yrkesroll, kan detta leda till att rådgivarna anser att intresset 

hos jordbrukaren är väsentligt för att gynna biologisk mångfald.   

Ur resultatet kan vi se att kommunikation mellan olika aktörer inom jordbruksnäringen tas 

upp som en faktor som kan påverka jordbrukets möjlighet att bidra till biologisk mångfald. Ur 

resultatet kan en delad syn utläsas från respondenterna hur kommunikationen fungerar mellan 

olika aktörer inom jordbruksnäringen. Två jordbrukare ger exempel på bristfällig 

kommunikation mellan dem och olika myndigheter, så som inspektörer. Samtidigt som 

kommunikationen anses bristfällig, tar även jordbrukarna den andra partens sida och har 

förståelse för myndigheternas yrkesroll och arbetsuppgifter. En aspekt vi även kan utläsa ur 

resultatet är att kommunikationen kan förbättras genom att de olika aktörerna är lyhörda och 

tar till sig kritik från den andra parten. Det är svårt för oss att diskutera relationen mellan 

inspektör och jordbrukare, då detta inte är fokus i studien och då vi inte intervjuat inspektörer 

varpå diskussionen kan bli subjektiv. Det vi kan utgå ifrån är respondenternas åsikter, och 

konstatera att de anser att mer stöttning och hjälp behövs från denna aktörs sida.  

Utifrån resultatet kan vi dra samma slutsats som Knierim et al. (2006), att bristfällig 

kommunikation mellan olika aktörer kan göra att jordbrukare undviker åtgärder för biologisk 

mångfald istället för att samarbeta. Kommunikation mellan olika aktörer inom 

jordbruksnäringen så som jordbrukare, myndigheter och rådgivare är viktig då många 

jordbrukare är i behov av rådgivning. Utan rådgivningen skulle många jordbrukare inte klara 

av att följa alla de åtgärder och regler som upprättats för jordbrukets påverkan på biologisk 

mångfald. Utifrån resultatet kan vi utläsa att jordbrukarna har en något skild syn på beroendet 

av rådgivning. Två jordbrukare nämner att de tar hjälp av rådgivning på grund av det många 

gånger krångliga regelverket som ska följas. En annan jordbrukare däremot, diskuterar att 

endast viss rådgivning behövs, men att det annars handlar om kunskap. Av dessa något skilda 

åsikter om behovet av rådgivning kan man diskutera om mindre rådgivning skulle behövas om 

jordbrukaren fick en mer grundlig utbildning inom naturvård och hur det kan bidra till biologisk 

mångfald, något som även diskuteras av rådgivaren på LRF Konsult. Detta skulle kunna öka 

jordbrukares motivation samt att de blir mindre beroende av utomstående aktörer i sin 

verksamhet. Rådgivaren på LRF Konsults åsikt om kunskap ansågs intressant, som handlar om 

att man borde gå tillbaka till den rådgivning som fanns förr, då jordbrukarna själva var med på 

olika naturvårdskurser vilket ökade deras engagemang. 

5.4 Förbättringsförslag 

Under intervjuerna ställdes följdfrågor om hur respondenterna tror de faktorer som påverkar 

jordbrukets möjlighet att bidra till biologisk mångfald kan förbättras. Förbättringsförslag 

diskuterades då kring regelverk, ekonomi samt kunskap och förståelse. Regelverkets 

utformning anses kunna förbättras på så sätt att det förenklas och blir lättare att följa för 

jordbrukare, myndigheter och rådgivare. Detta är något som diskuteras av de sakkunniga samt 

av Chaganty (2016) och Pe’er et al. (2016). Dessa författare menar även på att den nationella 

anpassningen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik behöver förbättras för att åtgärderna ska 

kunna bli så effektiva som möjligt utifrån varje medlemslands förutsättningar. Respondenten 
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från Jordbruksverket samt de Snoo et al (2012) efterfrågar ett resultatbaserat alternativ istället 

för de komplexa regelverk, stöd och ersättningar som styr jordbruket idag.  
När det kommer till de ekonomiska förbättringsförslagen diskuteras det i resultatet kring att 

samhället behöver bli mer villiga att betala för svenska varor och att Sveriges 

självförsörjningsgrad behöver öka. Detta skulle enligt de olika aktörerna samt Pe’er et al. (2014) 

leda till att jordbrukets möjlighet att bidra till biologisk mångfald skulle öka då fler gårdar kan 

bedrivas. Att jordbrukarna får mer betalt för sina produkter skulle också generera i att de blir 

mindre beroende av gårdsstödet och landsbygdsprogrammet, något som diskuteras av samtliga 

jordbrukare, respondenten från Jordbruksverket samt Pe’er et al. (2016).  

Inom området för kunskap och förståelse tas flera förbättringsförslag upp i resultatet. 

Kunskapen och intresset för jordbruksproduktionen behöver enligt flera av respondenterna samt 

Knierim et al. (2006) öka och för att detta ska ske anser man bland annat att undervisning om 

jordbrukets värden och biologisk mångfald i tidig ålder behövs. Flera av respondenterna pratar 

om hur okunskapen kan bero på urbaniseringen varpå vi utifrån resultatet kan se en outtalad 

lösning i att fler flyttar ut på landsbygden och på så sätt kommer närmare jordbrukarna igen. I 

resultatet diskuteras även att jordbrukares eget intresse för naturvård är den mest långsiktiga 

lösningen för att jordbrukets möjlighet att bidra till biologisk mångfald ska öka. Rådgivaren på 

LRF Konsult anser att man som rådgivare borde vara ute mer i fält och informera jordbrukare 

för att öka deras intresse och motivation för naturvård och bevarandearbete. 

Utifrån resultatet ser vi att flera av respondenterna efterfrågar ett helhetsperspektiv på 

jordbrukets påverkan på biologisk mångfald och att detta är den mest väsentliga förbättringen 

för att jordbrukets möjlighet att bidra till biologisk mångfald ska öka.   

5.5 Sammanfattande diskussion & slutsatser  
De faktorer som främst påverkar det svenska jordbrukets möjlighet att bidra till biologisk 

mångfald är problemet med dålig lönsamhet för jordbrukaren, ett komplext regelverk samt brist 

på kunskap om jordbruksproduktion i samhället. För att jordbrukets möjlighet att bidra till 

biologisk mångfald ska förbättras krävs en förändring inom dessa områden. Utifrån resultatet 

kan vi se att aktörerna diskuterar kring liknande faktorer men att det görs utifrån något olika 

perspektiv. Vi kan se att samtliga aktörer tycker det är viktigt att jordbruket och dess värden 

finns kvar och oavsett yrkesroll inom jordbruksnäringen finns en förståelse för jordbrukares 

pressade situation.  

Utifrån resultatet kan vi utläsa att jordbrukets påverkan på biologisk mångfald måste ses ur ett 

helhetsperspektiv. Både gällande regelverkens utformning samt samhällets förståelse för 

jordbrukets betydelse för den biologiska mångfalden. Samhället måste förstå att utan 

jordbruksproduktionen med betesdjur kommer heller inte den biologiska mångfalden gynnas. 

De faktorer som påverkar möjligheten för det svenska jordbruket att bidra till biologisk 

mångfald anser vi faller tillbaka på de utmaningar man ser generellt inom jordbruksnäringen. 

Dessa generella utmaningar påverkar dock i slutändan den biologiska mångfalden.  
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7. Bilaga 1. Intervjuguider  
Intervjuguide jordbrukare 

Informera respondenterna om:  

Innan intervjun startar informerar vi respondenten om vilka vi är, syftet med vår studie samt 

varför vi valt att intervjua den aktuella respondenten. Vi frågar om tillåtelse av inspelning av 

intervjun och informerar samtidigt om möjlighet till anonymitet. Vi upplyser även om hur vi 

kommer hantera intervjumaterialet och att respondenten kan få tillgång till transkriberingen 

om så önskas. Vi informerar om vem uppsatsen kommer vara tillgänglig för. 

Öppningsfrågor 

Vill du börja med att berätta om dig själv och din gård?  

Vad tänker du på när du hör begreppet biologisk mångfald? Vilken betydelse har biologisk 

mångfald för din verksamhet? (Om inte, vad skulle öka ditt intresse för arbete med biologisk 

mångfald?)  

Vilka utmaningar ser du med bevarande av biologisk mångfald i din verksamhet? 

Vad skulle kunna ge bättre förutsättningar för ett arbete med bevarande av biologisk mångfald 

i din verksamhet?  

Fördjupningsfrågor  

Hur påverkas dina förutsättningar att bidra till den biologiska mångfalden av 

landsbygdsprogrammet (mångfald på slätten)?  

- Vilka möjligheter och begräsningar ser du med programmet?  

- Vad är det som gör att det är ett bra eller dåligt styrmedel?  

- Hur tror du att man skulle kunna förbättra landsbygdsprogrammet?  

Hur påverkas dina förutsättningar att bidra till den biologiska mångfalden av gårdsstödet 

(förgröningsstödet)?  

- Vilka möjligheter och begräsningar ser du med gårdsstödet?  

- Vad är det som gör att det är ett bra eller dåligt styrmedel?  

- Hur tror du att man skulle kunna förbättra gårdsstödet? 

Vilka andra styrmedel kan påverka dina förutsättningar att bidra till den biologiska 

mångfalden? 

- Vad ser du för möjligheter och begränsningar med dessa styrmedel?  

- Varför är det en möjlighet eller begräsning?  

Vilka andra styrmedel anser du vara lämpliga eller kompletterande för dina förutsättningar att 

bidra till den biologiska mångfalden i din verksamhet?  

- Varför tror du att de skulle fungera bättre än de aktuella styrmedlen? 

Har du något att tillägga?  

Får vi kontakta dig om det är något mer vi undrar över? 
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Intervjuguide myndighet 

Informera respondenterna om:  

Innan intervjun startar informerar vi respondenten om vilka vi är, syftet med vår studie samt 

varför vi valt att intervjua den aktuella respondenten. Vi frågar respondenten om tillåtelse av 

inspelning och informerar samtidigt om möjlighet till anonymitet men att den myndighet de 

arbetar på kommer att nämnas. Vi upplyser även om hur vi kommer hantera intervjumaterialet 

och att respondenten kan få tillgång till transkriberingen om så önskas. Vi informerar om vem 

uppsatsen kommer vara tillgänglig för.  

Öppningsfrågor 

Vill du börja med att berätta om dig själv och din yrkesroll?  

Hur arbetar ni med biologisk mångfald inom jordbruket på din myndighet?   

Vad ser du för svårigheter med bevarande av biologisk mångfald inom jordbruket? 

(Produktionskrav, regler, ekonomi) 

Vad anser du skulle underlätta arbetet med biologisk mångfald inom jordbruket?  

(Mer information/rådgivning, bidrag) 

Fördjupningsfrågor  

Hur upplever du att landsbygdsprogrammet (mångfald på slätten) påverkar arbetet med 

biologisk mångfald inom jordbruket?  

- Vilka möjligheter och begräsningar ser du med programmet?  

- Vad är det som gör att det är ett bra eller dåligt styrmedel?  

- Hur tror du att man skulle kunna förbättra landsbygdsprogrammet?  

Hur upplever du att gårdsstödet (förgröningsstödet) påverkar arbetet med biologisk mångfald 

inom jordbruket?  

- Vilka möjligheter och begräsningar ser du med gårdsstödet?  

- Vad är det som gör att det är ett bra eller dåligt styrmedel?  

- Hur tror du att man skulle kunna förbättra gårdsstödet (förgröningsstödet)? 

Vilka andra styrmedel finns för arbetet med biologisk mångfald inom jordbruket?  

(Ekonomiska, regler, rådgivning/information) 

- Vad ser du för möjligheter och begränsningar med dessa styrmedel?  

- Varför är det en möjlighet eller begräsning?  

Anser du att någonting saknas kring de aktuella styrmedel som finns idag? Vilka andra 

styrmedel kan vara lämpliga eller kompletterande vid arbetet med biologisk mångfald inom 

jordbruket?  

- Varför tror du att de skulle fungera bättre än de aktuella styrmedlen? 

Har du något att tillägga i efterhand kring det vi har pratat om som gör att vi får en bra 

förståelse av styrmedel för biologisk mångfald inom jordbruket? 

Får vi kontakta dig om det är något mer vi undrar över?  
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Intervjuguide rådgivare 

Informera respondenterna om:  

Innan intervjun startar informerar vi respondenten om vilka vi är, syftet med vår studie samt 

varför vi valt att intervjua den aktuella respondenten. Vi frågar respondenten om tillåtelse av 

inspelning och informerar samtidigt om möjlighet till anonymitet men att det företag de 

arbetar på kommer att nämnas. Vi upplyser även om hur vi kommer hantera intervjumaterialet 

och att respondenten kan få tillgång till transkriberingen om så önskas. Vi informerar om vem 

uppsatsen kommer vara tillgänglig för.  

Öppningsfrågor 

Vill du börja med att berätta om dig själv och din yrkesroll?  

Hur arbetar ni med biologisk mångfald på ditt företag?   

Vad ser du för svårigheter med bevarande av biologisk mångfald inom jordbruket? 

Vad anser du skulle underlätta för lantbrukaren i arbetet med biologisk mångfald?  

Fördjupningsfrågor  

Hur upplever du att landsbygdsprogrammet (mångfald på slätten) påverkar arbetet med 

biologisk mångfald inom jordbruket?  

- Vilka möjligheter och begräsningar ser du med programmet?  

- Vad är det som gör att det är ett bra eller dåligt styrmedel?  

- Hur tror du att man skulle kunna förbättra landsbygdsprogrammet?  

Hur upplever du att gårdsstödet (förgröningsstödet) påverkar arbetet med biologisk mångfald 

inom jordbruket?  

Vilka möjligheter och begräsningar ser du med gårdsstödet?  

- Vad är det som gör att det är ett bra eller dåligt styrmedel?  

- Hur tror du att man skulle kunna förbättra gårdsstödet (förgröningsstödet)? 

Vilka andra styrmedel finns för arbetet med biologisk mångfald inom jordbruket?  

- Vad ser du för möjligheter och begränsningar med dessa styrmedel?  

- Varför är det en möjlighet eller begräsning?  

Vilka andra styrmedel kan vara lämpliga eller kompletterande vid arbetet med biologisk 

mångfald inom jordbruket?  

- Varför tror du att de skulle fungera bättre än de aktuella styrmedlen? 

Har du något att tillägga i efterhand kring det vi har pratat om som gör att vi får en bra 

förståelse av styrmedel för biologisk mångfald inom jordbruket? 

Får vi kontakta dig om det är något mer vi undrar över?  

 

 


