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1 Inledning 
 
Att gå från ord till handling är en svår konst; att på en nivå sätta upp mål och visioner och på 
en annan sätta planerna i verket. Där ligger en av de största utmaningarna inom det svenska 
miljö- och klimatarbetet.  
 
Förberedelser inför, men framförallt försök att minska den slutgiltiga påverkan av en global 
uppvärmning är idag en central del i diskussionen om Sveriges framtida utveckling. Reger-
ingen har slagit fast en vision att Sverige inte ska ha något nettoutsläpp av växthusgaser år 
2050 (prop. 2008/09:162 s. 35). I regeringens vision läggs stor tyngd vid biobränslen som 
bland annat biogas och bränslen från skog och jordbruk (prop. 2008/09:163 s. 47ff). 
 
Miljö- och klimatarbetet sker till stor del genom målstyrning. Det första steget i målstyrnings-
processen är de sexton miljökvalitetsmål som riksdagen har antagit. Målen har sedan på regi-
onnivå delats ner av tjänstemän på länsstyrelserna och anpassats till de förutsättningar som 
råder för varje län. Ett av dessa län är Jämtlands län som ligger i Norrlands inland ungefär i 
den geografiska mitten av Sverige nord-sydligt sett. I det regionala miljömålsarbetet har läns-
styrelsen i Jämtland i samråd med intressenter och aktörer på miljöområdet slagit fast att regi-
onen skall vara fossilbränslefri år 2050. Som ett delmål ska nettoexporten av klimatneutral 
energi årligen öka med 2,6 TWh fram till år 2015 och exportökningen ska i första hand base-
ras på en ökad produktion av vindkraft och biobränsle från skogen och jordbruket. Den här 
uppsatsen kommer ett fokusera på delmålet Biobränsle från jordbruket som går ut på att bio-
energiproduktionen från jordbruksmark i länet ska öka till minst 0,2 TWh till år 2015. (Lst. 
Jämtlands län 2007) 
 
I Sverige, menar många, finns det stora möjligheter för produktion av bioenergi från jordbru-
ket och goda möjligheter finns också för teknikutveckling inom bioenergiområdet såväl stor- 
som småskaligt (Utr. om jordbruket som bioenergiproducent 2007). Produktion av biobränsle 
på jordbruksmark i Sverige är inte en så ny företeelse som man kan ledas att tro. Redan på 
1800-talet var Sverige en stor exportör av havre till de hästar som höll Englands industrier och 
transportsystem igång (Utr. om jordbruket som bioenergiproducent 2007 s. 155). Idag ser 
dock samhället annorlunda ut då havremotorer har ersatts med förbränningsmotorer. Bilden 
av åkermark som en del i energiförsörjningen är inte självklar. Det finns diskussioner om vil-
ka grödor och andra råvaror som kan användas, frågetecken kring hur man tekniskt ska gå till 
väga och vilken utdelning som kan väntas, men också funderingar om det är lämpligt överhu-
vudtaget. 
 
Utgångspunkten  för stora delar av den forskning och de försök som gjorts för svenska förhål-
landen har dock varit mellan- och södra Sverige och de odlingsvillkor som gäller där. I Jämt-
lands län är skogsbruket betydligt större än jordbruket och andra klimatförutsättningar råder 
än i de sydligare länen vilket påverkar villkoren för biobränsleproduktion från jordbruket, 
praktiskt men också i fråga om vilka attityder och prioriteringar som råder. Från statligt och 
regionalt håll finns inte bara önskemål om biobränsle från jordbruket utan också en förväntan 
på livsmedelsproduktion, betande djur och ett upprätthållande av traditioner och kultur (Lst. 
Jämtlands län 2007). Det kan med andra ord finnas konflikter kring delmålet Biobränsle från 
jordbruk. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med den här uppsatsen är att ge en bild av vilka hinder som kan finnas för uppfyllandet 
av delmålet Biobränsle från jordbruk.  
 
Frågeställningarna är: 
 

 Finns det målkonflikter eller andra typer av hinder och konflikter som hindrar eller 
kan hindra uppfyllandet av delmålet Biobränsle från jordbruket? 

 Hur ser de i sådana fall ut och vilka är huvudargumenten? 
 Hur kan de eventuella konflikterna betraktas ur ett implementerings- och systemper-

spektiv? 
 
Den geografiska avgränsningen är Jämtlands län. Resonemang och bakgrund utgår från de 
förutsättningar som råder för länet avseende klimat, marktillgång och andra produktionsvill-
kor. Eftersom utgångspunkten är biobränsle från jordbruket kommer inte produktion av bio-
bränsle inom andra näringar t ex skogsnäringen att undersökas. Inom ramen för uppsatsen 
kommer lantbrukarna att ses som huvudsakliga problemägare och deras syn på och roll i 
eventuella hinder för måluppfyllandet kommer att stå i fokus.  
 

1.3 Metod 
 
En lämplig metod för en frågeställning som rör människors tankar, erfarenheter och åsikter 
kring ett ämne är en kvalitativ intervjustudie. Den kvalitativa intervjun ger stor flexibilitet och 
utrymme för olika svar, samt en hög grad av styrning från den svarande (Holme och Solvang 
1991, s. 110) med minskad risk för att intervjuaren styr vilka svar som kan uppkomma. 
 

1.3.1 Deltagare och genomförande 
 
Åtta personer intervjuades för att ge en bild av situationen. En urvalssituation förelåg och de 
som intervjuades borde med Holme och Solvangs ord vara: ”intervjupersoner som på goda 
grunder kan antas ha rikligt med kunskap om de företeelser man undersöker” och med ”för-
måga att uttrycka sig och villighet att delta” (1991, s. 114). Intervjupersonerna borde alltså ha 
åsikter om och erfarenhet av eller kunskap kring produktion av biobränsle i Jämtlands län. De 
personer som intervjuades i studien har två typer av bakgrund, antingen som lantbrukare eller 
så arbetar de med frågor som rör jordbruk och energi. Person A, lantbrukare i Krokoms kom-
mun har tidigare odlat biobränsle på jordbruksmark, B har ett lantbruksföretag i Strömsunds 
kommun och planerar att påbörja odling av biobränsle, C har lantbruksföretag i Bergs kom-
mun och ska påbörja produktion av biogas vilket även D som är lantbrukare i Ragunda kom-
mun är intresserad av. Två av lantbruken, Krokom och Berg, ligger inom det område som 
kallas Storsjöbygden och som karaktäriseras av bördig mark och ett förhållandevis intensivt 
jordbruk. Strömsunds och Ragunda kommuner ligger i glesbygd med större avstånd mellan 
jordbruksfastigheterna. Se Figur 1. Ytterligare fyra personer, benämnda E, F, G och H inter-
vjuades. De arbetar på olika sätt med frågor som rör jordbruk och bioenergi i Jämtlands län. 
De arbetar på Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) Region Jämtland, Länsstyrelsen i Jämtlands 
län, Energikontoret, samt Jämtlands läns landsting. Urvalet gjordes för att både få med lant-
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brukare som fokuserar på åkerbränslen och som är intresserade av biogas och valet att också 
intervjua personer som inte är lantbrukare men arbetar med lantbruksfrågor, var för att de ge-
nom stora kontaktnät kan ha en större överblick över vilka hinder som upplevs och diskuteras 
bland lantbrukarna. De två grupperna var delvis överlappande då ett flertal av de som arbetade 
med lantbruksfrågor hade en bakgrund som ägare eller medarbetare i lantbruksföretag och 
personer ur gruppen lantbruksföretagare hade stora nätverk med andra lantbrukare med intres-
se för biobränsleproduktion. Kontakterna med de personer som kom att intervjuas skapades i 
första hand genom ett urval utifrån ovanstående kriterier av de många förslag på intervjuper-
soner som framkom under den inledande informationsinhämtningen. 
 
 
 

 
 
Figur 1 Karta över Jämtlands län. (Publiceras med tillstånd av Länsstyrelsen i Jämtlands län.) 
 
 
Intervjupersonerna kontaktades per telefon, i ett fall i samband med ett studiebesök, och in-
formerades om studiens syfte samt tillfrågades om de ville delta.  
 
Intervjuerna ägde i ett fall rum hemma hos en av intervjupersonerna, i tre fall på responden-
tens arbetsplats och fyra av intervjuerna genomfördes per telefon. Intervjuerna spelades in på 
kassettband och i ett fall på minidisc. Intervjuerna hölls samtalslika och semistrukturerade, 
dvs en frågemanual användes men följdfrågor kunde ställas fritt däremellan. Intervjumanua-
lerna återfinns i Bilaga 1. Den semistrukturerade intervjun gav utrymme för intressanta sido-
diskussioner, men manualen gav möjlighet att försäkra sig om att samtliga frågor ställts till 
intervjupersonerna. Då intervjupersonerna var dels lantbrukare och dels personer som på 
andra sätt arbetar med lantbruks- och energifrågor förbereddes två olika manualer, dock dis-
ponerade på liknande sätt. Intervjuerna började med en öppen fråga om pågående verksamhet 
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och projekt för att ge en ingång i intervjun och låta intervjupersonen vänja sig vid situationen. 
Vidare fanns en viss möjlighet för flera liknande svar i en och samma intervju. Det är en 
medveten strategi för att ge intervjupersonen möjlighet att koncentrera och utveckla sina tidi-
gare svar. Den sista frågan om miljömålet lämnades öppen för att inte styra den intervjuade i 
en bestämd riktning. Den lades också sist i intervjun för att minska risken att spänningar eller 
konflikter väcktes som annars kunde påverka resten av intervjun. Den gav också möjlighet till 
en bra samlingspunkt för den tidigare intervjun, och möjlighet att sammanfatta de reflektioner 
som väckts.  
 
Intervjuerna transkriberades sedan, men i vissa fall gjordes en selektiv transkribering där av-
snitt som inte ansågs relevanta för studien uteslöts. Transkribering rymmer alltid en viss pro-
blematik då talspråk och skriftspråk skiljer sig åt och nyanser kan gå förlorade. Transkribe-
ringen gjordes till rikssvenska, trots att flera av de intervjuade talar en viss dialekt, t ex tran-
skriberades ’hen’ som ’här’ och ’ma’ som ’vi’. Bakgrunden till beslutet var att det dels saknas 
vedertagna stavningar för dialekter och dels att fonetisk stavning, som det i sådana fall skulle 
bli fråga om, är iögonenfallande och skulle kunna komma att överskugga intervjuernas inne-
håll. 
 

1.3.2 Etiska överväganden 
 
De personer som deltog i studien gav ett informerat samtycke till att intervjuerna spelades in 
och hur de sedan skulle komma att användas i studien. I samband med intervjun beskrevs för 
intervjupersonerna hur de skulle komma att omnämnas i uppsatsen. I sju fall samtyckte de 
intervjuade till förslaget, i ett fall föreslogs en annan beskrivning vilken sedan konsekvent 
använts. I inget fall noterades den intervjuades namn på kassettband/minidisc eller nämndes i 
den inspelade intervjun. De band och minidiscar som använts kommer att förstöras då studien 
är avslutad. 
 

1.3.3 Analys 
 
De transkriberade intervjuerna analyserades i en manifest innehållsanalys, dvs fokus låg på 
vad som uttryckligen sades snarare än det outtalade eller dolda. Utveckling av teman gjordes 
med en induktiv metod, alltså med utgångspunkt i empirin, och byggde således på författaren 
egen tolkning och inte på ett bestämt ramverk. En analys av det här slaget sker givetvis inte 
förutsättningslöst. Den som intervjuar och analyserar liksom den som blir intervjuad har ge-
nom sin omgivning en viss bild av det undersökta området. Att utgå från empirin, empirical 
approach, och inte teorin ger dock mer utrymme för att se hur temana relaterar till varandra 
och bakgrunden till olika påståenden. (Boyatzis 1997 s.140ff )  
 
Först gjordes genomläsningar av de transkriberade intervjuerna med fokus på de hinder som 
beskrevs. Hindren identifierades som olika teman, vilka tillskrevs en numerär kod. Därefter 
identifierades tre övergripande kategorier och underkriterier för de identifierade temana. Te-
mana sammanställdes först i listor och sedan sammanklipptes textstycken i enlighet med ka-
tegoriernas indelningskriterier, cluster analysis. (Boyatzis 1997 s. 67-90,128,136). Kategori-
erna kom också att rymma en viss hierarkisk struktur, med uppdelning i underkategorier till 
de två av de tre huvudkategorierna. Textstyckena kondenserades i en resultatredovisning (kap. 
4) där de enskilda temana beskrivs och citat valdes ut som illustration.  
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Med utgångspunkt i resultaten som framkommit sammanställdes sedan bakgrund och teori 
varefter resultaten från analysen diskuterades i relation till dessa. Bakgrunden som syftar till 
att belysa resultaten och sätta dem i ett sammanhang för att ge en fördjupad bild av situatio-
nen utgjorde tillsammans med syftet och resultatbeskrivningen grunden för teorivalen. Då 
miljömålsprocessen är ett målstyrt arbete blev målstyrningsteorin något av en förutsättning. 
Eftersom syftet var tydligt avgränsat mot implementeringssteget och den breda bakgrunden 
gav vid handen att många faktorer kunde inverka på implementeringen, föll valet på Lund-
quists aktör-strukturmodell (Lundquist 1987) som både uppfyllde kravet att vara målstyr-
ningsorienterad och samtidigt gav möjlighet att ta en omfattande bakgrund i beaktande i ana-
lysen. Ett behov av att kunna sätta de olika ämnesområden som framkommit i bakgrunden i 
förhållande till varandra, framkom också. Valet föll därför på systemteori som ett ramverk. 
De teorival som görs i en uppsats skapar oundvikligen begränsningar för vilka frågor som kan 
besvaras och vilka slutsatser som kan dras. Med ett mer begränsat fokus på en eller ett fåtal 
aspekter hade kanske andra och mer djupgående analyser kunnat göras, men då syftet med 
uppsatsen är att skapa en helhetsbild av ett ännu inte undersökt område med utgångspunkt i 
resultat och bakgrund är det systemteoretiska perspektivet det bästa för att skapa överblick 
och förståelse för samband. 
 
Ett problem med alla typer av analyser, kvalitativa såväl som kvantitativa är att upprätthålla 
en konsekvens.  Konsekvens, på engelska consistency, kan dels handla om huruvida tolkning-
ar av ett material dels överensstämmer mellan olika personer och dels överensstämmer när en 
och samma person gör dem vid olika tillfällen. Den senare frågan är av stort intresse för en 
studie av det här slaget och för att upprätthålla en konsekvens i analysen gjordes flera åter-
blickar till definitionerna av kategorierna. Strukturerandet i kategorier avslutades med ytterli-
gare en genomgång av materialet, där inga större avvikelser identifierades. 
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2 Teori 
 
De teoretiska utgångspunkter som präglar uppsatsen tar fäste i målstyrnings- och implemente-
ringsprocesserna. Systemteorin bildar en grund för många av de tankegångar och resonemang 
som förs i uppsatsen och utgör en väg att sätta olika områden i förhållande till varandra (Ing-
elstam 2002), men kommer också att påverka vilka slutsatser som kan dras. Sedan följer ett 
par exempel på tidigare forskning om målstyrning och implementering.  
 

2.1 Målstyrning och implementering 
 
Målstyrningen anses ofta ha tagit sin början på 50-talet och var då orienterad mot företag. 
Några årtionden senare tog målstyrningen steget in i den offentliga sektorn och en central 
princip blev då att målformuleringen sker på den politiska nivån och tjänstemän ansvarar för 
implementering och utvärdering. (Edvardsson Björnberg 2008, s. 17f) De olika stegen i mål-
styrnings- och implementeringsprocessen beskrivs av Johansson (2008 s. 24). En förenklad 
processbeskrivning beskrivs i Figur 2. Johansson beskriver både uppdelningen i delmål och 
engagerandet av berörda aktörer som steg i implementeringen. Studien fokuserar i första hand 
på aktörssteget, markerat med fet stil i figuren. 
 
 

Politiker formule-
rar övergripande 

mål

Målen bryts ned 
till delmål 

 

Berörda aktörer 
engageras i imple-

 

Resultaten återförs 
till politikerna 

Uppföljningssystem 
inrättas menteringen 

Figur 2 Målstyrningsprocessen Fritt efter Johansson 2008 
 
 
Implementeringsprocessen har bland annat beskrivits av Lundquist (1987) som utgår från en 
aktör-struktur modell. Struktur beskrivs av Lundquist som existerande i naturen (physical 
structure), mellan aktörer (societal structure) och mellan aktörer och natur (ecological strucu-
re). Lundquist beskriver societal structure som innehållande mönster av idéer och handlingar, 
manifesterade som bland annat institutioner, relationer, ritualer och regler, myter osv. i sam-
klang med relevanta resurser. De förändras över tid men har samtidigt en kontinuitet då de 
ständigt reproduceras i människors tankar och handlingar (Hesse 1979, i Lundquist 1987 s. 
40). 
 
På aktörsplanet är utgångspunkten den enskilda individen. I interaktionen med övriga system 
involverade i implementeringsprocessen tillskriver Lundquist individen eller aktören tre egen-
skaper: att de förstår, vill och kan. (1987 s. 43) Den här studien fokuserar på egenskaperna 
vill och kan då det centrala är aktörernas vilja och möjligheter att genomföra de beslut som 
fattats inom ramen för målet Biobränsle inom jordbruket, ett delmål till det regionala miljö-
målet Begränsad klimatpåverkan. Trots att fokus för studien ligger på enskilda individer och 
deras vilja och möjlighet att implementera beslut går de inte att betrakta som isolerade från sin 
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omgivning. Både vilja och möjligheter påverkas av de strukturer som omger aktören. Dock 
vore det fel att säga att de är marionetter som bara styrs av omkringliggande system. Lund-
quist beskriver att aktörerna är i relation till strukturerna både subjekt och objekt och anger 
med utgångspunkt i ett resonemang av Hesse att aktörerna har en viss autonomi gentemot 
strukturerna genom distansering och reflektion, men också att strukturerna har en viss auto-
nomi gentemot aktörerna då de kan vara svåra att tränga igenom och kontrollera. (Hesse 1979, 
i Lundquist 1987 s. 47)  
 
Aktör-strukturbilden rymmer alltså både enskilda individer och omgivande system som indi-
viden påverkas av och till viss del ingår i. Den här studien och de analyser som görs inom den 
utgår från individen. I enlighet med det teoretiska ramverk som presenterats bör alltså respon-
denternas tankar, beslut och handlingar inte bara stå för sig själva utan också speglas mot om-
givningen. ”The work of individual minds and any analysis of them must reach conclusions or 
make assumptions about individual mental processes, as well as about the social and historical 
matrix which conditions and makes them possible.” (Vickers 1968, i Lundquist 1987 s. 42) 
 

2.2 Systemteoriperspektivet 
 
Det systemteoretiska perspektivet  kan appliceras på de flesta samhällsföreteelser. Hughes 
beskriver teknologiska system, även kallade socio-tekniska system, som bestående av fysiska 
artefakter till exempel generatorer, transformatorer och ledningsnät, samt råvarukällor. De 
teknologiska systemen rymmer också organisationer som tillverkningsföretag, servicepersonal 
och investerare, samt vetenskapliga komponenter i form av t ex universitetsutbildningar. Även 
regelverk kan vara en del av ett teknologiskt system. (Hughes 1987 s. 51) Utformningen av 
energisystem, menar Lidskog, Sandstedt & Sundqvist i en liknande beskrivning, kan sägas 
bygga på samspelet mellan ett politiskt/institutionellt ramverk och teknikanvändning och –
utveckling. (1997) Ett tydligt tecken på att teknologiska system verkligen är system är att var-
je fysisk eller icke-fysisk komponent interagerar med andra komponenter. Om en artefakt 
förändras eller försvinner kommer andra delar av systemet att påverkas och en förändring 
uppstår. (Hughes 1987 s. 51) En annan beskrivning av system, men ur ett mer renodlat socio-
logiskt perspektiv finns hos Lidskog, Sandstedt & Sundqvist, vilka utgår från Ulrich Becks 
och Anthony Giddens förklaringar av risksamhället. De menar att (risk-)samhället inte kan 
förstås utifrån agerandet av enskilda individer utan att individen endast svarar mot de samhäl-
leliga förändringarna, samt att samhället består av expertsystem som medborgarna inte väljer 
och endast med svårighet kan ställa sig utanför. De skiljer med utgångspunkt i ett av Giddens 
resonemang på val (choices) och beslut (decisions) där beslut fattas av de med makt och ger 
ramar för vilka val som kan göras av de med mindre makt. (1997 s. 224) 
 
Hughes (1987 s. 52, 54) pekar på att de tekniska lösningarna i ett system formar organisatio-
nerna. Svårigheten att förändra ett etablerat system kan beskrivas i att tekniska satsningar le-
der mot andra liknande val och investeringar, stigberoende. Den organisatoriska trögrörlighe-
ten kan förklaras med att när stora resurser har investerats i ett system uppkommer rutiner och 
organisationen blir självbevarande (Palm & Wihlborg 2007 s.16f). System påverkar eller styrs 
ofta av andra system som råvaruproducenter och tillverkningsföretag. Systemen börjar in-
teragera med varandra, och kan t ex bilda hierarkiska strukturer av system och subsystem. Det 
svenska energiförsörjningssystemet grundat i vattenkraft och senare också i kärnkraft är enligt 
Lidskog, Sandstedt & Sundqvist starkt avsiktspräglat och har styrts mot en ”nationellt hel-
täckande produktions- och distributionsapparat, starkt centraliserad och standardiserad” 
(Lidskog, Sandstedt & Sundqvist 1997 s. 217)  
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Även om både system och delsystem räknas samman så har alltid systemen en gräns. Ur Hug-
hes perspektiv finns det en avgränsning i systemet, det finns en omgivning som inte är en del 
av systemet därför att interaktionen endast går åt ett håll. Antingen påverkar den utanförlig-
gande faktorn systemet eller så påverkar systemet faktorn, men de påverkar inte varandra 
samtidigt. När faktorer utanför systemet och utanför systemets kontrollområde, agerar på ett 
sätt som i hög grad kan påverka systemet kan osäkerhet uppstå. Dock, menar Hughes, kom-
mer de teknologiska systemen att expandera och efter hand att alltmer inkorporera komponen-
ter som tidigare befann sig utanför systemet och därmed minska källor till osäkerhet eller in-
stabilitet. (1987 s. 53)  
 

2.3 Tidigare forskning 
 
I tidigare studier om implementering av målstyrt miljöarbete återfinns bland annat Jacobson 
m fl (2006). De utgick från sex grupper av tidigare identifierade barriärer som t ex logistik, 
attityder och utbildning och undersökte implementeringsproblem i samband med införandet 
av ett ledningssystem för naturvård inom ramen för ett målstyrt miljöarbete, samt föreslog 
åtgärder främst av kommunikativ typ med utgångspunkt i de sex typerna av barriärer. Bella-
my och Johnson (2000) beskriver implementeringen av ett miljöstyrningsprogram för hållbar 
utveckling på lokal nivå, integrated resource mangement,  i de tropiska delarna av Australien. 
De fann implementeringsprocessen hos de lokala lantbrukarna pragmatisk, opportunistisk och 
stegvis utvecklande, samt att den byggde på ett lärande snarare än den strategiska planering 
som är det vanligare sättet att införa miljöstyrning. Styrkor i det lokala samhället som kan 
vara till nytta i en implementeringsprocess av det här slaget var bland annat mycket stöd och 
informationsutbyte mellan jordbrukarna och starka traditioner att förvalta naturtillgångar för 
framtida nytta. 
 
Bristande implementering kan bland annat hänvisas till målkonflikter. Målkonflikter handlar 
om att mål av olika skäl är oförenliga, antingen det är miljömål som står mot andra miljömål 
eller konflikter mellan miljömål och andra samhällsmål (Johansson 2008 s. 249). En grund till 
konflikter i implementeringsstadiet kan läggas redan i beslutsstadiet. I en artikel från 1998 
diskuterar Slocombe målsättning i målstyrningsarbete med fokus på hanteringen av ekosys-
tem, men resonemanget kan också tillämpas på miljömål i stort. Slocombe resonerar kring 
vilka krav som bör ställas på målen. I en diskussion kring de mest grundläggande villkoren 
för målen menar han bland annat att de måste vara normativa (normative), dvs. ange riktning-
en för tankar och handingar. Det förutsätter att de är principfasta (principled) och represente-
rar värderingar och etiska ståndpunkter. Att målen är grundade i värderingar och etiska beslut 
är ett villkor för att målen ska kunna vinna legitimitet och kunna understryka de värden som 
eftersträvas. Utan en sådan koppling riskerar målen att åsidosättas av ekonomiska och prak-
tiska skäl. (Slocombe 1998, s. 484, 485) Svårigheter vid implementeringen av naturvårdspoli-
cy i Grekland undersöktes av Apostolopoulo och Pantis (2009) som fann orsaker bland annat i 
bristande statlig vilja och intresse vilket ledde till oklara mål, ogrundade åtgärder och även 
konflikter på lokal nivå. 
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3 Bakgrund 
 
För att förstå målet Biobränsle från jordbruket och de hinder som kan finnas i implemente-
ringen, behöver de sättas i sitt sammanhang. Nedan presenteras bakgrundsbeskrivningar om 
jordbruk i Jämtlands län, energiproduktion nationellt och regionalt, det politiska miljö- och 
klimatarbetet och en beskrivning av biobränsleproduktion med utgångspunkt i jämtländska 
förhållanden samt några konflikter kring biobränsle på jordbruksmark. 
 

3.1 Odlingsförutsättningar samt energiproduktion och -användning 
 
Jämtlands län omfattar Jämtland, Härjedalen och delar av Ångermanland och Hälsingland. 
Länet har en yta av ca 54 000 kvadratkilometer, ca 12 % procent av Sveriges yta, och är inde-
lat i åtta kommuner (se Figur 1, s. 4). Cirka 1 procent av ytan är jordbruksmark och ungefär 
hälften är skogsmark. Skogsbruket är därför en viktig näring i länet. Jordbruk förekommer i 
hela länet. Ett sammanbundet jordbruksområde finns runt Storsjön, längs älvdalar och i höjd-
lägen i skogslandskapet. Inom lantbruksstatistiken brukar Sverige delas in i åtta större produk-
tionsområden efter skördenivåer och odlingsmöjligheter för olika grödor. (SCB 2008). Jämt-
lands län omfattas av två produktionsområden, Nedre Norrland och Övre Norrland. (Börjes-
son 2007 s. 60). Vid en jämförelse mellan de två norrländska produktionsområdena och det 
sydligaste produktionsområdet var biomassaskörden ungefär fyra gånger högre i Götalands-
området (Börjesson 2007 s. 111). Drygt en procent, ca 58 000 ha av länets yta är jordbruks-
mark och cirka 4300 personer anses stadigvarande vara sysselsatta i jordbruket, vilket motsva-
rar 5,6 procent av länets befolkning. Jordbruket är i första hand inriktat på kött- och mjölk-
produktion och vall är den i särklass vanligaste grödan. (Lst. Jämtlands län 2009b) Nästan 60 
procent av den odlade marken omfattas av den statliga ersättningen för ekologisk odling (Ar-
vidsson 2004 s. 2). 
 
I Sverige användes 404 TWh energi under 2008. Av dem var 132 Twh elenergi och 70 Twh 
biobränsleenergi. Om även fjärrvärme räknas in uppgår värdet till 117 TWh. (Energimyndig-
heten 2008) Jämtlands län är en stor elproducent och står för cirka 20 procent av Sveriges 
vattenkraftsproduerade el, cirka 12 TWh. (Lst. Jämtlands län 2009 s. 14). Länet har stora till-
gångar på energiråvara i form av vatten, skog och torv och är en nettoexportör av el och 
skogsbränsle, ca 23,4 TWh år 2007. Även om länet är en betydande energiexportör importeras 
fortfarande bränslen, främst olja, gasol, flygbränsle och förnybara drivmedel, drygt 2 TWh år 
2007. (Anjevall & Gregorsson 2008)  
 
Biobränsle utgör en växande del av energimarknaden. Den minskade användningen av olja för 
uppvärmning av bostäder och utbyggnaden fjärrvärmenäten har lett till att biobränslet fått en 
allt större roll i energiförsörjningen och är nu inte bara en fråga för enskilda konsumenter utan 
av stort intresse även för kraftbolagen. Kommunalt eller statligt ägda energibolag har en lång 
tradition i Sverige liksom andra stora system som anses viktiga för samhällsfunktionen som 
järnväg och post. I samband med den allt större marknadsanpassningen och privatiseringen av 
statliga och kommunala bolag har enligt Palm och Wihlborg (2007 s. 23) många, fortfarande 
kommunalt ägda, energibolag mer kommit att betrakta sig själva som företag i energibran-
schen än delar av den offentliga kommunala organisationen. Det innebär också att styrningen 
av den här typen av sociotekniska system, har gått ”från det politiskt avgränsade till komplexa 
nätverk av aktörer, intressen och verksamheter” (Palm & Wihlborg 2007 s. 54).  
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Den största enskilda aktören på energimarknaden i Jämtland är Jämtkraft, som producerar och 
säljer el och fjärrvärme, samt levererar bredband. Jämtkrafts största ägare är Östersunds 
kommun med 77,8 procent och Vattenfall AB med 20,6 procent. Åres och Krokoms kommu-
ner äger 0,8 procent vardera (Jämtkraft 2009). Jämtkraft driver idag inga projekt med inrikt-
ning mot bioenergi från jordbruket, och fokuserar i sin upphandling av biobränsle i första 
hand på skogsbränsle (Sammy Öhrling, Jämtkraft AB, personlig kommunikation maj 2009).  
 

3.2 Strategiskt miljö- och klimatarbete 
 
Jordbruket är en näring över vilken ett stort inflytande utövas från både statlig och regional 
nivå. Visioner, mål och strategier formuleras med utgångspunkt i de synsätt och värderingar 
som presenteras av politikerna för att sedan genom de ansvariga tjänstemännen implementeras 
i det regionala jordbruket, främst genom ekonomiska styrmedel. Stöd till jordbruket genom 
statlig eller överstatlig politisk inblandning anses i Sverige kunna motiveras över rent mark-
nadsekonomiskt styrda lösningar genom att det finns viktiga vinster att göra som inte har ett 
uttalat marknadsvärde, som t ex öppna landskap och förbättrade framtida levnads- och pro-
duktionsvillkor. Då det finns en ovilja hos lantbrukare att ta ekonomiska risker, t ex med nya 
typer av grödor och tekniker kan därför insatser från stat och intresseorganisationer förordas 
(Utr. om jordbruket som bioenergiproducent  2007 s. 363f). 
 

3.2.1 Nationellt och regionalt miljömålsarbete  
 
Sveriges riksdag beslutade 1999 att samla de nationella målsättningarna inom miljöområdet i 
femton, sedan 2005 sexton, miljökvalitetsmål. Målen är satta efter det tillstånd som anses krä-
vas för att upprätthålla en långsiktig ekologisk hållbarhet och skall vara genomförda till 2020 
förutom målet Begränsad klimatpåverkan som är satt till 2050. Riksdagen har sedan dess ock-
så antagit 72 delmål som skall konkretisera miljömålsarbetet. (Miljömålsrådet 2009a) Inom 
miljömålsarbetet fördelas sedan ansvaret för målen ner till tjänstemän på olika nivåer och på 
regionnivå har länsstyrelserna en samordnande roll samt ansvar för att anpassa målen till för-
utsättningarna för respektive län. (Miljömålsrådet 2009b) I det regionala miljöarbetet ska mil-
jömålen bland annat vara vägledande vid fördelning av utvecklingsmedel och den långsiktiga 
planeringen för hållbar utveckling. De regionala miljömålen för Jämtlands län fastställdes 
2002 och har reviderats under 2006. (Lst. Jämtlands län 2007 s. 6f)  
 
Under miljömålet Begränsad klimatpåverkan finns det övergripande målet att regionen skall 
vara en fossilbränslefri zon 2050 och att utsläppen av växthusgaser per capita ska minska med 
50 procent av 1990 års nivå till 2020. Som delmål ska väl utbyggda distributionssystem för 
förnybara fordonsbränslen finnas i alla delar av länet senast 2010. Det övergripande målet 
Energitillförsel från regionen anger att ”nettoexporten av ’klimatneutral energi’ ska öka med 
2,6 TWh/år till 2015” (Lst. Jämtlands län 2007). Under delmålet Energitillförsel från regionen 
återfinns delmålet att produktionen av biobränsle från jordbruket ska öka från 0 TWh 2005 till 
minst 0,2 TWh 2015. Målet rymmer tre länsgemensamma åtgärder: Att stimulera produktio-
nen av biobränsle på jordbruksmark, att stimulera regional förädling av biobränslen, samt att 
stimulera möjligheterna till ekonomisk och miljömässig transport av biobränslen. Länsstyrel-
sen är samordningsansvarig. (Lst. Jämtlands län 2007 s. 10ff) 
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3.2.2 Mål och visioner för jordbruk och energi 
 
I jordbruksdepartementets strategiska mål beskrivs bland annat att ”Råvaror från jord och 
skog bidrar påtagligt till förnybar energiproduktion.” och ”Näringarna är självförsörjande på 
energi.” (Jordbruksdepartementet 2008) I revisionsarbetet med den regionala utvecklingsstra-
tegin, framtagen av Rådet för regional utveckling och länsstyrelsen, tas energi- och klimatfrå-
gor upp. Där står bland annat att möjligheterna att producera energi från biobränsle utvunnet 
från skogen och jordbruket, samt möjligheterna att utvinna biogas från jordbruk, avfall och 
avlopp, ska tas tillvara (lst Jämtlands län 2009c) Den regionala utvecklingsstrategin ska visa 
vägen för det regionala förverkligandet av politiska mål på statlig och överstatlig nivå. De mål 
och visioner som presenteras i den regionala utvecklingsstrategin utgör grunden för t ex  de 
regionala miljömålen och Landsbygdsprogrammet i Jämtland län. (Lst. Jämtlands län 2006  
s.5; Länsstyrelsen i Jämtland 2008 s. 4) I de regionala miljömålen för jämtlands län finns må-
let Ett rikt odlingslandskap som bland annat syftar till att arealen brukad eller hävdad mark 
inte ska minska och att livsmedelsproduktionen minst ska uppgår till 2005 års nivå, men även 
att förutsättningarna för odling av energigrödor ska undersökas (Lst Jämtlands län 2007 s. 
37ff).  
 
En regional energi- och klimatstrategi håller på att utarbetas på uppdrag av regeringen. Strate-
gin ska utarbetas i samarbete mellan Energimyndigheten, Boverket och Naturvårdsverket, 
samt kommuner och andra regionala aktörer (Lst. Jämtlands län 2009a). Strategin syftar bland 
annat till att främja energieffektivisering, främja en energiomställning och öka andelen förny-
bar energi. (Lst. Jämtlands län 2009a). Vid studiens färdigställande var den slutgiltiga strate-
gin fortfarande under behandling, men i en remissfärdig version beskrivs bland annat jord-
bruksnäringens roll i energiomställningen. Biogas betonas som en viktig energikälla medan 
produktion av biogrödor i första hand ses som ett komplement för lantbrukare som vill diver-
sifiera sin verksamhet (Lst. Jämtlands län 2009a). Byte till energi från förnybara källor är en 
viktig del i energiomställningen. Vikten av att minska uppvärmningen av bostäder med el och 
olja och istället öka uppvärmning med biobränsle eller solvärme betonas (Lst. Jämtlands län 
2009a). Biogasbaserad fordonsgas ses som en möjlighet till en viss egen drivmedelsförsörj-
ning, men bedömningen är att regionen huvudsakligen kommer att vara beroende av utifrån 
kommande drivmedel under det kommande decenniet (Lst. Jämtlands län 2009a). 
 

3.3 Biobränsle från jordbruket 
 
I och med den växande efterfrågan på biobränsle från energibranschen och den betydelse för-
nybar energi har tilldelats i det politiska miljö- och klimatarbetet har jordbrukets möjligheter 
att producera biobränsle blivit alltmer intressant. Jordbruket utgör en liten del av det svenska 
bioenergisystemet men anses viktig i omställningen till ett hållbart energisystem (Utr. om 
jordbruket som bioenergiproducent  2007 s. 23ff). Det finns dock fortfarande frågetecken 
kring var vilken produktion är lämpligast och hur råvarorna bäst skall användas. 
 

3.3.1 Lämpliga råvaror 
 
Möjligheterna till en ökad produktion av biobränsle från jordbruket har bl a undersökts av den 
statliga utredningen om jordbruket som bioenergiproducent. Inom ramen för utredningen har 
bland annat en bedömning gjorts av vilka råvaror man ser som möjliga alternativ för biobräns-
le från jordbruket. Man har formulerat rekommendationer kring tio åkerbränslen, där huvud-
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slutsatsen är att den enda gröda som idag är konkurrenskraftig är salix, men att andra grödor 
kan vara intressanta att utveckla ”för att få till stånd den höga produktivitetsutveckling som 
antas i beräkningarna liksom för att komma över tröskeln från försöksodlingar till kommersi-
ell nivå” (Utr. om jordbruket som bioenergiproducent 2007 s. 37). Utredningen har även om-
fattat biogasproduktion på gödsel och animaliska biprodukter. Av de tio åkerbränslen som 
undersökts antas fyra stycken gå att producera i Norrlands inland: Vall, halm, hampa och rör-
flen. Av dem bedöms hampa och rörflen kunna ge högst nettoenergiskörd per år. (Utr. om 
jordbruket som bioenergiproducent  2007; Börjesson 2007 s. 113f) Den bedömning av lön-
samhet som gjorts inom ramen för utredningen bygger dock på rent företagsekonomiska be-
räkningar. I ett särskilt yttrande betonas vikten av att också betrakta frågan ur ett samhälls-
ekonomiskt perspektiv för att få med värdet av åtgärder som saknar marknadsvärde men som 
är viktiga samhällsmål, som minskade utsläpp av växthusgaser, minskat oljeberoende och en 
högre grad av självförsörjning av energi (Frykblom & Stålnacke 2007 s. 453f). 
 
Att förädla råvaror ses som en viktig del av bioenergiutvecklingen, inte minst framställning av 
fordonsbränsle. Biogas rymmer en viktig potential för produktion och utvinning av bioenergi 
på gårdsnivå. Biogas uppstår vid anaerob nedbrytning av organiskt material och den insamla-
de gasen består vanligtvis av 45-85 procent metan, 15-45 procent koldioxid samt små mäng-
der svavelväte, ammoniak och kvävgas (Sjölund 2006 s. 10). Utvinning av biogas görs oftast 
genom rötning av avloppsslam eller gödsel men även hushållsavfall används. Inom jordbru-
ket, särskilt i regioner med hög mjölkproduktion, ligger dock tyngdpunkten på nötgödsel som 
idag i första hand används för gödning inom den egna verksamheten. Rötning utgör inte ett 
hinder för att fortsätta använda gödslet på åkermark utan rötningsprocessen kan höja den slut-
giltiga gödselns kvalitet (Wadman 2008). Gödseln kan samrötas med t ex livsmedelsavfall, 
godisrester, potatis eller vall för ett högre metanutbyte (Sjölund 2006 s. 5, Wadman 2008 s. 
xi-xii). Gasen kan också förädlas till fordonsgas genom av avskiljning av koldioxid. Det finns 
idag 92 publika tankställen för fordonsgas, som dock inte består av enbart biogas utan i 
många fall är uppblandad med naturgas (Svenska Gasföreningen 2009). 
 

3.3.2 Hampa och rörflen 
 
Hampa är en ettårig ört som har lång historia i Sverige främst som spånadsväxt men även för 
det oljerika hampfröets skull. Hampa odlas i första hand på väldränerad åkermark. Rörflen är 
ett vassliknande gräs som också växer vilt i Sverige och trivs bra på blötare marker. Det är 
flerårigt med en krypande jordstam och har historiskt använts bland annat till taktäckning. 
(Anderberg & Anderberg 2009; Koh & Ghazoul 2008) I LRFs regionala projekt Förnybar 
energi i y och z-län, fokuserar man bland annat på kunskaps- och teknikutveckling för odling 
av åkerbränslen och på förädling och utveckling av biogas. De åkerbränslen man i första hand 
har intresserat sig för är just hampa och rörflen. (Andreas Hägglund, LRF Region Jämtland, 
personlig kommunikation maj 2009) Båda grödorna har även idag flera användningsområden 
utöver bränsle. Rörflen används ofta som strö istället för t ex halm eller kutterspån och ham-
pan kan bland annat användas som strö, inom byggnadsindustrin, som textilråvara, livsmedel, 
samt inom kosmetikframställning (Ranalli & Venturi 2004). Utöver hampa och rörflen finns 
även provodlingar av salix och poppel i Jämtland och förslag finns om etanolproduktion från 
ärtor (Andreas Hägglund, LRF Region Jämtland, personlig kommunikation maj 2009; Lundh 
2009). 
 
Soimakallio m fl (2009 s. 87) har gjort en beräkning på energi- och växthusgasbalanser för 
Finland och kommit fram till att produktion och användning av etanol på korn och rybsdiesel 
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ger större utsläpp av växthusgaser än direkt användning av fossila bränslen. Fordonsbränsle 
producerat på skogsråvara eller rörflen gav ett betydligt bättre resultat. Vid jämförelse av rör-
flen som råvara för fordonsbränsle eller för el- och/eller värmeproduktion blir vinsterna i 
minskade utsläpp av växthusgaser bättre vid produktion av el- och/eller värme. Hampa som 
framhålls som lämplig för Jämtland, har goda egenskaper då den jämfört med andra biogrödor 
kräver litet energitillskott i form av t ex gödsel och bekämpningsmedel (van der Werf 2004). I 
en jämförelse mellan effekten av odling av hampa, poppel och vete i Nederländerna och Polen 
ansågs hampodling som ersättning för mer energikrävande grödor generellt sett bra för att 
reducera utsläpp av växthusgaser, särskilt då den bara användes som bränsle och inte för 
andra syften. Olika odlingsförhållanden gjorde dock att resultaten skilde mellan de två länder-
na. Att nyttja hampan till flera användningsområden än bara bränsle beräknades dock vara 
mest lönsamt (Dornburg, Termeer & Faaij 2005). 
 

3.4 Konflikter om jordbruket som energiproducent 
 
Jordbrukets roll och uppgift handlar inte bara om det konkreta och praktiska. Jordbruket och 
de val som görs rymmer också värderingar, ställningstaganden, traditioner och känslor. De 
frågor som väcks i samband med omställningen av åkermark till biobränsleproduktion kan 
delas upp i ett nationellt och ett globalt perspektiv.  
 

3.4.1 Biobränsleproduktion i ett globalt perspektiv 
 
Biobränslen ses av många som ett hot mot livsmedelsförsörjningen i världen. Två argument 
dominerar konflikten. Det första är att många biobränslen görs på grödor som också kan an-
vändas som livsmedel (bl.a. Pimentel m.fl. 2008; Koh och Ghazoul 2008). En större efterfrå-
gan på biobränslen kommer att leda till prisökningar för grödor, både för bränsle- och livsme-
delsproduktion. Det skulle kunna komma att gynna fattiga områden då primärproducenterna 
får bättre betalt för grödorna och investering leder till utveckling av jordbruket (Demirbas 
2008; Koh & Ghazoul 2008).  
 
Dock menar många att det slutliga resultatet kommer att bli ett ökat lidande bland landlösa 
fattiga på grund av höjda livsmedelpriser, en utveckling som redan anses kunna tydas i kraf-
tigt höjda priser på bland annat majs, vete och ris (Koh & Ghazoul 2008; Pimentel m.fl. 
2008). Vissa forskare anser dock att den i media ofta framförda bilden av biobränsleproduk-
tionen som huvudansvarig för de höga livsmedelspriserna bör nyanseras eftersom många delar 
spelar in. Dyrare livsmedel skulle även kunna bero på klimatförändringar, befolkningsökning, 
stigande energipriser och politiska åtgärder. Även stor efterfrågan på livsmedel som kräver 
stora mängder vegetabilier i produktionen kan påverka tillgången. (Koh och Ghazoul 2008) 
En syn är att också att den globala matbristen ytterst inte orsakas av brist på mat utan av brist 
på tillgång till mat vilket innebär att politiska och sociala strukturer utgör ett större hinder än 
biobränsleproduktion (De Fraiture m. fl. 2008 i Hoogeveen, Faurés & van de Giessen 2009).  
  
Det andra stora argumentet mot biobränsleproduktion ur ett globalt perspektiv är konkurrens 
om fysiska resurser som mark och vatten. Produktion av biobränsle slösar bort land, vatten 
och energiresurser som borde användas till mat, som det redan råder brist på menar Pimentel 
m.fl. (2009 s. 9). I en uppskattning används idag en procent av vattnet inom det konstbevatt-
nade jordbruket till biobränslen. Med den ökning av biobränsleproduktion som uppskattas till 
år 2017 skulle den siffran vara 74 procent om inte en stor effektivisering av vattenanvänd-
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ningen sker (Hoogeveen, Faurés & van de Giessen 2009). Andra typer av miljöproblem som 
associeras med biobränsleproduktion och bland annat kan utgöra ett hot mot annan jordbruks-
produktion är förändringar i ekosystem vilket kan leda till minskad biodiversitet, näringsläck-
age, ödeläggelse av regnskog och våtmarker (Gaudreau 2009; Hoogeveen, Faurés & van de 
Giessen 2009). Markproblem relaterade till omställning till energigrödeproduktion kan också 
sättas i relation till vilken typ av mark det är frågan om. Brytande av ny åkermark är ett 
globalt problem då det bland annat kan leda till förlust av biodiversitet, förändringar i ekosys-
tem och frisättning av koldioxid. Exempel på de här problemen syns i samband med olje-
palmsodlingar i skogs- och torvmarker i Malaysia och Indonesien, odling av sockerrör och 
sojabönor i skogsområden i Brasilien och majsodlingar på gräsmarker i USA. (Koh & Ghazo-
ul 2008 s. 2453f) En omfattande omställning av det befintliga jordbruket skulle kunna påver-
ka de ekosystem som anpassat sig till de rådande förhållandena och till exempel leda till en 
minskad biodiversitet (Gaudreau 2009).  
 
Mot bakgrund av problemen som användning av potentiella livsmedelsgrödor till bränsle och 
omställningen av jordbruket skulle kunna medföra förespråkar Koh och Ghazoul (2008 s. 
2456) bränsle baserat på de minst konfliktfyllda råvarorna som hushållsavfall, makroalger, 
energiskog och energigräs. De föreslår att odling av energiskog och grässorter, t ex rörflen 
sker på jordbruksmarker av sämre kvalitet för att minska konkurrensen med livsmedelproduk-
tionen. 
 

3.4.2 Biobränsleproduktion i ett nationellt perspektiv 
 
På nationell nivå har frågor kring produktion av biobränsle inom det svenska jordbruket bland 
annat diskuterats i samtal arrangerade av Utredningen om jordbruket som bioenergiproducent 
och Kungliga skogs- och lantbruksakademin. I samtalet kom man inte fram till att det finns 
någon konflikt mellan biobränsleproduktion och livsmedelsproduktion i Sverige riktad mot 
den globala matsituationen. Dilemman kring I-länders livsmedelsexport till U-länder, ansåg 
man, handlar snarare om hur politiska påtryckningar och tullstrukturer har skapat en orättvis 
livsmedelsmarknad. En ökad biobränsleproduktion på åkermark i Sverige sågs istället som ett 
led i att minska klimatförändringarna, vilka kommer att drabba utvecklingsländerna värst, och 
ansågs således som ett riktigare beslut. För det egna landets försörjning nämndes vikten av att 
mark som används för energiproduktion i framtiden enkelt skall kunna ställas om till produk-
tion av livsmedel. Ifrågasättandet av att använda samma grödor till bränsle som skulle kunna 
användas som livsmedel beror enligt utredningen på en delvis omotiverad och ”närmast en 
spontan förställning om att det är fel att elda upp mat” (Utr. om jordbruket som bioenergipro-
ducent 2007 s. 155). Istället bör man fråga sig om det inte är bättre att marken överhuvudtaget 
används. I frågan om markanvändningen redovisas ingen slutsats om huruvida livsmedelspro-
duktion eller energiproduktion är att föredra men däremot att samhället bör begränsa använd-
ningen av åkermark till annat än livsmedel och energi (Utr. om jordbruket som bioenergipro-
ducent 2007 s. 152-157). 
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4 Resultat 
 
I analysen av de åtta intervjuerna framkom tre huvudkategorier och fyra underkategorier av 
teman vilka visas i Figur 4. Resultaten presenteras med utgångspunkt i dessa. En sammanfatt-
ning görs för varje kategori eller underkategori och enskilda citat används som illustration.  
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Ekonomi 

 
 
Fig. 3 Indelning av resultat 
 

4.1 Ekonomi 
 
Att biobränslet ska ge en god avkastning är ett centralt tema i intervjuerna. För att verksamhe-
ten ska vara lönsam krävs dock en marknad med uppköpare, alternativt att användning av 
biobränslet i den egna verksamheten betalar sig bättre än att köpa in bränsle utifrån. Att själv 
stå för förädlingen av råvarorna ses av många som en nyckel till en lönsam verksamhet. Även 
andra värden som att höja kvaliteten på gödseln eller hålla marker öppna tas upp. I frågan om 
stöd inom lantbruket framkommer en splittrad bild. 
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I intervjuerna framgår att bristen på uppköpare och alltför låga uppköpspriser av råvaror är en 
mycket begränsande faktor för en ökad biobränsleproduktion från jordbruksmark. Synen på 
om det är ett avhjälpligt eller ett bestående problem varierar. De med negativ syn på situatio-
nen menar att grundkostnaderna är för höga och att produktionsvolymerna är för små. Som en 
av lantbrukarna uttrycker det: 
 
A: ”För jag tror aldrig att jag hade fått några inkomster av det här. … Då skulle det ju vara 
många som odlade och det var det ju inte.” 
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De optimistiska som anser att priserna snart kommer att stiga refererar i första hand till sti-
gande energipriser generellt. Informanten från Energikontoret är inne på den linjen: 
 
G: ”I takt med att energipriserna ökar, och om de gör det, så kommer det här… sånt som inte 
är lönsamt idag, eller på gränsen, kommer ju att bli lönsamt sen. Precis som det har varit för 
biobränsle från skogen, som det har varit för solvärme och som det har varit för vindkraft. 
Där är man väl inte riktigt än ,vad det gäller jordbruksgrödor. Men jag är helt säker på att 
det kommer.” 
 
Olika perspektiv på bristen på uppköpare återkommer på flera ställen i intervjuerna. Situatio-
nen skiljer sig något åt mellan de som producerar biogas och de som producerar åkerbränslen. 
Biogas är en vara som i dagsläget inte transporteras längre sträckor och heller inte kan lagras i 
större mängd. Åkerbränslen kan både produceras och lagras men flera respondenter beskriver 
problem med lågt intresse från lokala större uppköpare av biobränsle. Flera av de intervjuade 
menar att problematiken beror på stor konkurrens från biobränsle från skogen, vilket beskrivs 
mer utförligt under rubriken konkurrens. Enligt en av de intervjuade finns också problem i 
regelverket kring odling av fleråriga grödor för energiframställning då en köpare måste vara 
kontrakterad innan odlingen påbörjas.  
 
Att ha biobränsleproduktion som huvudinkomst ses dock i allmänhet inte som aktuellt, vilket 
skapar problem då marknaden är liten för upphandling av utsäde och utrustning såväl som för 
försäljning av producerad vara. Möjligheter till försäljning av åkerbränslen till mellansverige 
har väckt intresse och förhoppningar om att en ny marknad öppnat sig. Dock väcker mark-
nadsproblemen en viss skepsis. LRF-informanten säger: 
 
E: ”Ibland måste man fundera på om man uppfinner en marknad, eller produkt för markna-
den som egentligen inte behövs.” 
 
Citatet kan ses som ett exempel på en konflikt mellan en önskan att å ena sidan utveckla nya 
verksamheter inom jordbruket och fylla ett kommande behov av icke-fossilt bränsle och å 
andra sidan behovet av att de verksamheter man satsar på ska vara konkurrenskraftiga på 
energimarknaden längre sikt.  
 
En möjlig väg till bättre lönsamhet som beskrivs i flera av intervjuerna är att den som produ-
cerar också förädlar råvarorna t ex genom brikettering eller pelletering av grödor som rörflen 
och hampa och förädling av biogas till fordonsgas. Dock är en förutsättning för förädling att 
investeringar görs i fler anläggningar, vilket hindras av en osäkerhet om lönsamhet och en 
ovilja att göra ytterligare ekonomiska och tidsmässiga satsningar i de nya projekten med bio-
bränsle. För att få lönsamhet i förädlingsanläggningar och –processer krävs också ofta att de 
producerade volymerna ökar, vilket kan innebära fler investeringar och förändringar i verk-
samheten.  Det finns även tveksamhet inför att finna köpare till den förädlade varan. En lant-
brukare beskriver problematiken såhär: 
 
C: ”Det är ju ett lönsamt alternativ att förädla till fordonsgas men det är ju inga trafikström-
mar förbi våran gård så att säga” 
 
Informanten från LRF uttrycker det hela som att: 
 
E: ”…det man kan få ekonomi på, det är när man kan förädla det. Du går ett steg, du är inte 
bara den lägsta råvaruleverantören … du får ett högre värde på din produkt. … Samtidigt så 
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kräver det ganska stora volymer och innan du har de volymerna och kan bygga en pellete-
ringsanläggning till exempel … om du bygger en pelleteringsanläggning för 7 miljoner så vill 
du ju veta att du har de här arealerna, men det är ingen som vill odla om det är dålig ekono-
mi på det idag. Så det är lite moment 22 där. ” 
 
Även här är lönsamhetsperspektivet det centrala då  grunden till investeringsoviljan i första 
hand beror på osäkerhet inför om satsningen kommer visa sig lönsam längre fram i tiden.  
 
För ett antal av de intervjuade var det viktigaste att biobränsleproduktionen lönar sig ekono-
miskt men mervärden utöver lönsamhet presenterades i flera fall som starka skäl för att påbör-
ja produktion. Bland mervärden för produktion av biogas sågs en höjning av kvaliteten på 
gödsel som en viktig effekt, liksom en minskad klimatpåverkan jämfört med konventionell 
gödselhantering. Att odla åkerbränslen på jordbruksmark presenteras i flera fall som ett sätt 
att hålla marker öppna och i hävd snarare än en verksamhet med stora inkomster. I några in-
tervjuer inkluderade det resonemanget också livsmedelproduktionen inom jordbruket. En 
lantbrukare ger sin syn på frågan: 
 
B: ” Det är ju ingenting man lever på i alla fall utan man håller ju landskapet öppet med köt-
tet och då går det ju lika gärna att odla åkerbränslen också.” 
 
Uttalandet visar att valet att satsa på produktion av biobränsle inte nödvändigtvis behöver 
bygga på en bedömning att produktionen är eller kommer att bli lönsam i sig själv. Synen 
skiljer sig från bilden av bränsleproduktionen som en inkomstkälla med krav på lönsamhet 
som också presenterats i intervjuerna. Någon exakt bedömning av hur många informanter som 
har vardera synsätt går inte att göra, särskilt som de tidigare beskrivna mervärdena kan ses 
som en glidande skala från det rena lönsamhetsperspektivet till ett perspektiv där biobränsle-
produktion ses som en samhälls- eller natur- och kulturvärdestjänst. 
 

4.1.2 Ekonomiskt stöd och bidrag 
 
Behovet av ekonomiska stöd för biobränsleproduktionen diskuteras på olika sätt. En av de 
intervjuade som tidigare har odlat åkerbränsle på jordbruksmark men slutat till förmån för 
köttproduktion hänvisar till förändringar i jordbrukspolitiken, då programmen för alternativa 
grödor togs bort och stöden för beten blev större vilket gjorde djurhållningen till ett mer lön-
samt alternativ. Andra intervjuade menar att produktionen av åkerbränslen inte ska kräva bi-
drag utan vara lönsam på egen hand. En av de intervjuade lantbrukarna säger: 
 
B: ”Man kan ju inte räkna med att man ska få en massa bidrag. För går det inte att få fram 
det här utan bidrag då är det ju inte intressant den dagen det är slut på bidragen heller.” 
 
Synsättet är närmast att bidragen långsiktigt ses som en källa till osäkerhet snarare än trygg-
het. Uttalandet kan också ses som ett ställningstagande för att den produktion som påbörjas 
skall vara marknadsmässigt konkurrenskraftig. 
 
Bland de intervjuade som sysslar med biogas finns hos två av tre ett uttalat önskemål om eko-
nomiska bidrag för att få igång biogasanläggningar. En lantbrukare diskuterar statens ansvar 
för produktionen: 
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D: ”Ofta måste det kosta för ett samhälle att lösa ett problem och det är ju egentligen ett 
samhälleligt ansvar att hjälpa till med det här.” 
 
Bidrag för uppstartning av pilotanläggningar föreslås för att ge möjlighet att pröva sig fram 
till en fungerande teknik. Ett annat önskemål är produktionsbidrag med ersättning per tillver-
kad kilowattimme för att ge bättre möjlighet till långsiktiga kalkyler. Som motivering till att 
bidrag ges för verksamheterna anges samhällsnyttan i projekten och citatet ovan markerar 
synen på biobränsleproduktion som en samhällsfråga snarare än en renodlad jordbruksfråga. 
 
Sammanfattningsvis visar intervjuerna att ekonomiska problem ses som centrala hinder för en 
ökad biobränsleproduktion från jordbruket. Bland annat diskuterades problem med att få pro-
duktion och investeringar lönsamma till marknadspriser. Samtidigt framkom också i intervju-
erna andra perspektiv på jordbrukets roll än som lönsam råvaruproducent, t ex att hålla land-
skapet öppet. De ekonomiska stödens roll i biobränsleproduktionen sågs på olika sätt, det 
fanns en tveksamhet inför stödbaserad verksamhet på grund av osäkerhet i om stöden består, 
men det fanns också tecken på motstridiga inställningar om lämpligheten i bidragsstödd verk-
samhet, som möjligen speglar synen på jordbruket i stort. Dels fanns en förväntan att en 
bränsleproduktion ska kunna upprätthållas till marknadsmässiga priser och dels en syn på 
utvecklingen av biobränslen som en samhällsfråga. 
 

4.2 Konkurrens och intressemotsättningar 
 
I konkurrensfrågorna ryms ett flertal hinder för biobränsleproduktionen inom jordbruket. Dels 
föreligger konkurrens om mark, såväl mellan olika brukare som mellan enskilda brukares oli-
ka verksamheter. Konkurrenssituationer gentemot andra bränslen framkommer också som 
hinder för jordbruksbränslet. 
 

4.2.1 Markanvändning 
 
I intervjuerna beskrivs åkerbränslen som något som kan uppfattas som problematiskt av andra 
dels för att det konkurrerar om marken med livsmedelproduktionen men också som en stör-
ning i landskapbilden. Ett hinder för de fleråriga grödorna är att de ofta kan ha så långa liggti-
der att de inte passar in i den rådande växtföljden och således tas marken ur möjligt bruk för 
vallodling under en längre tid. Även markanvändningen vid biogasproduktion kan uppfattas 
negativt av andra, då biogasanläggningar i första hand använder gödsel men också kan nyttja 
vall direkt med bättre resultat. Konkurrens om mark uppfattas som störst hot mot en biobräns-
leproduktion i de jordbrukstäta områdena kring Storsjön där markkonkurrensen redan idag är 
stor. 
 
Möjligheten att odla åkerbränslen på marker som inte har optimala jordbruksförutsättningar 
och som inte brukas idag, överskottsmarker, ses därför som en viktig del i produktionen av 
åkerbränslen. En tjänsteman från länsstyrelsen menar att: 
 
F: ”Biobränsle, det finns marker, men då ska vi på utmarker. Överskottsmark, som är 
överskottsmark nu egentligen. Det är ju där det ska produceras.” 
 
Möjligheten att odla upp överskottsmarker är dock begränsade enligt flera av de intervjuade 
personerna. Antalet lämpliga grödor krymper. Hampa kräver väldränerad åkermark så rörflen 
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och salix ses som återstående alternativ för blötare marker. En lantbrukare ser hinder i form 
av arbetet som krävs för att preparera marken: 
 
A: ” Ja visst, men alltså de där överblivna markerna, det är banne mig inte så enkelt att hålla 
på och odla upp såna, inte. För det får man ju räkna med att, det är ju nergånget, dåligt dikat 
och… vad dom räknar med är att man ska odla upp såna här gamla myrmarker, alltså. Och 
det är ingen höjdare, att ge sig dit med maskiner och försöka odla rörflen …” 
 
Flera personer beskriver behov eller önskemål om att ha flera parallella verksamheter, där 
biobränsle kan vara en del. Vid tillfällen då andra verksamheter, t ex livsmedelsproduktion, 
har dålig lönsamhet, kan man fokusera på biobränslet. Som en av lantbrukarna uttrycker det: 
 
B: ”Det känns ju som man vill ha något mer ben att stå på, för det är som ganska osäkert med 
jordbruket … i alla fall med köttproduktionen.” 
 
Dock finns en oro att biobränsleproduktionen skall börja konkurrera med livsmedelsproduk-
tionen. Ur ekonomisk synvinkel ses biogasproduktion direkt på vall och minskad djurhållning 
som ett möjligt alternativ när mjölkpriserna är låga och vallgrödor skulle även kunna ersättas 
av åkerbränslen. Scenariot att mjölkpriserna är låga och att det blir mer lönsamt att använda 
marken till biobränsleproduktion uppfattas som ett stort hot mot länets mjölkproduktion. 
Konkurrenssituationen förstärks av att många mjölkproducenter arrenderar mark för att kunna 
producera tillräckligt mycket vall. Informanten från LRF ger röst åt diskussionen: 
 
E: ” Ska vi använda marken för energi eller ska vi göra mat av den? Och på många ställen är 
det ingen ekonomi att göra mat av den… … För du vet, om vi ska gå på mjölkproduktionen så 
är det ganska många mjölkbönder som inte äger så mycket av sin egen mark som de brukar 
utan det är arrenderat. Och skulle man börja få en större ekonomi på något annat så kanske 
man tar tillbaka sin mark till att odla energigrödor eller något sånt där då. Om det skulle 
vara bra avkastning. Och då skulle det slå på mjölkproduktionen.” 
 
Tidigare har hinder i form av oro för bristande lönsamhet i biobränsleproduktionen beskrivits. 
Här presenteras alltså ett hinder i form av en oro för att biobränsleproduktionen blir för lön-
sam och därigenom konkurrerar med livsmedelsproduktionen och därför inte kan accepteras. I 
intervjumaterialet framgår det inte vem som främst anses skulle kunna försöka hindra bio-
bränsleproduktionen, lantbrukaren själv därför att han/hon inte tycker det är lämpligt att kon-
kurrera med livsmedel, de omgivande livsmedelsproducerande lantbruksföretagen eller tjäns-
temän på t ex länsstyrelsen. 
  
Flera av de intervjuade personerna tar ställning för att livsmedelsproduktion bör prioriteras 
framför bränsleproduktion. Bland annat hänvisar man till befolkningsökningen i världen och 
kraftigt svängande livsmedelspriser. Det minskande antalet mjölkproducenter ses också som 
skäl att prioritera produktion av livsmedel. Andra instämmer i att livsmedelproduktion är vik-
tigare än bränsleproduktion men anser inte att en egentlig konflikt föreligger för biobränsle-
produktion på jordbruksmark. Ett skäl anges vara att matproduktion i de flesta fall kommer att 
vara ett mer lönsamt alternativ. Ett annat att den globala livsmedelbristen inte går att sätta i 
relation till biobränsleproduktion i Jämtlands län. Informanten från Energikontoret ger ett 
perspektiv på problematiken: 
 
G: ” självklart är det viktigare att se till att människor i världen har mat än att vi odlar sånt 
som vi bara, inom citationstecken, eldar upp eller använder för energiändamål på något an-
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nat sätt. Men det finns så otroligt många andra hinder för att försörja världen med mat än det 
här är. 
 
En av de intervjuade personerna som menar att konflikten bottnar i en ovana att tänka i nya 
banor och att det starka fokuset på livsmedelproduktion bottnar i konservatism säger: 
 
H: ” Det är ju en ganska så juvenil idé liksom att göra biobränsle på jordbruksmark. Det 
traditionella är det ju som gäller fortfarande, att odla mat alltså.” 
 
Det finns även åsikter om att det bör vara upp till den enskilde lantbrukaren hur vederbörande 
vill använda sin mark. Att ett alltför stort fokus ligger på energiproduktion som hot mot livs-
medelproduktionen när beslut om att använda åkermark till annat än livsmedelproduktion i 
andra sammanhang får stå oemotsagda samt ett motstånd mot utomstående inblandning ger 
informanten från LRF uttryck för: 
 
E: ” … med tanke på hur mycket arealer som används lite idag så tycker jag att markägaren 
själv ska ha rätt att bestämma vad han ska göra med sin mark. Att någon annan ska komma 
och säga åt honom att han inte ska få odla energi på de områdena samtidigt som vi bygger 
vägar på åkermark, vi bygger hus på åkermark, vi har byggt golfbanor på åkermark. Då har 
det ju aldrig varit någon diskussion om matproduktion.” 
 
De två sistnämnda citaten beskriver alltså motstånd mot biobränsleproduktion, i det första 
fallet för att det strider mot traditionen och det andra kan ses som att det finns ett särskilt mot-
stånd mot just bränsleproduktion som konkurrent till livsmedelsproduktion. Möjligen skulle 
det kunna kopplas till informantens från energikontoret uttalande som anger att biobränsle av 
många kan uppfattas som något som man bara ”eldar upp eller använder för energiändamål på 
något annat sätt”.  
 

4.2.2 Konkurrens från andra bränslen 
 
Skogsnäringen är stor i Jämtlands län och konkurrensen från skogsbränslet upplevs som ett 
hinder för biobränsleproduktion från jordbruket. Priset på bränsle från skogsbruket som röt-
ved, gallringsvirke och GROT  (grenar och toppar) är lågt och förbränningsanläggningarna är 
anpassade till skogsbränslet, till skillnad från åkerbränslen som har en del problem med höga 
askhalter och medför risk för sintring. Flera av de intervjuade ser en fortsatt stark konkurrens 
från skogsbränslet, då priserna på flis har legat stilla under flera år och utvecklingen går mot 
att man kan ta hand om mer av skogsresterna. Ett exempel ger en tjänsteman från länsstyrel-
sen: 
  
F: ” Vi har ju inte börjat med några stubbar än eller någonting. Där kanske den största vo-
lymen finns att ta av.” 
 
I det här fallet uppskattas alltså en större potential i utveckling av den befintliga produktionen 
av skogsbränsle än i en ny typ av bränsle från jordbruket. 
 
Konkurrensen gentemot biobränslet från jordbruket gäller dock bara för värme- och kraftpro-
duktion. En av lantbrukarna kommenterar att: 
 

 21



D: ” …skogsbränslet är ett bränsle som svårt att använda i fordon. Men gasen som eventuellt 
uppstår är ju mycket bra för fordon.” 
 
Om biobränslet förädlas till drivmedel ses alltså ingen eller mycket lite konkurrens. 
 
Fossila bränslen till låga priser ses som ett av de största hindren för biobränslen och för andra 
jordbruksprodukter som livsmedel då varor kan transporteras långa sträckor till låga priser. En 
lantbrukare förklarar sin oro: 
 
B: ” Det finns ingen anledning att lägga ner för mycket pengar på att få fram alternativenergi 
om oljan fortsatt är billig. Och om de säger att den räcker i femtio år till vart tionde år så 
förlänger de ju perioden med olja i alla fall.” 
 
Att påbörja biobränsleproduktion ses som en förberedelse inför en oundviklig stegring av 
bränslepriserna. Stigande energipriser anser dock flera av de intervjuade är en förutsättning 
för att biobränsle ska bli lönsamt. Därför ses fortsatt god tillgång på fossila bränslen som ett 
hinder för en fortsatt utveckling av biobränsleproduktionen.  
 
För att sammanfatta de hinder i form av konkurrens som tas upp i intervjuerna framhålls en 
konkurrens om marktillgången med livsmedelsproduktionen, särskilt i de mer jordbrukstäta 
områdena. Lösningen ses av flera av de intervjuade i att använda överskottsmarker för bräns-
leproduktionen, ett val som kan bero på en uppfattning att biobränsle inte kommer vara lika 
lönsamt som livsmedelsproduktion eller ett ställningstagande för att livsmedelsproduktion bör 
prioriteras. I intervjuerna presenteras dock olika uppfattningar om huruvida livsmedelspro-
duktion bör ha företräde framför bränsleproduktion och vad en sådan uppfattning grundas i. I 
flera av intervjuerna framkommer att ett av de största hindren för biobränsleproduktion från 
jordbruket i Jämtlands län är konkurrensen från biobränsle från skogen. Även de fossila 
bränslena utgör ett hot då producenterna av biobränsle i många fall förutsätter höjningar av 
priserna på fossila bränslen för att deras biobränsle ska bli konkurrenskraftigt. 
 

4.3 Teknik och produktion 
 
Bland åkerbränslena ses hampa av en del av de intervjuade som problematisk. Då den är ett-
årig ser man kostnaderna för att så om den varje år samt den speciella utrustning som krävs 
för skörd och hantering som ett hinder. I gengäld är blir en odling med hampa lätt att ställa om 
och marken kräver inte omfattande förberedelser för andra grödor. Rörflen och salix är fler-
åriga, men har rotsystem som av några av de intervjuade ses som svåra att bli av med. En 
lantbrukare beskriver sina erfarenheter: 
 
A: ”det blir kvar i jorden väldigt länge, alltså. Att man får köra och köra och köra. Man får 
inte bort det riktigt.” 
 
En annan lantbrukare är av en annan åsikt och ser inte rötterna som ett problem: 
 
B: ”men det finns ju maskiner nu för att köra upp det, så det är ju inget bekymmer, tekniskt 
sett.” 
 
För biogasens del är behovet av nya tekniska lösningar stort då småskaliga biogasanläggning-
ar inte byggts i Sverige förut och många problem behöver lösas både byggnadstekniskt och 
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driftsmässigt. Att det inte finns färdiga lösningar och att de första försöken blir ett risktagande 
utgör ett hinder. En av lantbrukarna säger:  
 
D: ” Man måste ju tänka igenom det här riktigt rejält så att det blir bra. Och det kostar ju lite 
att tänka. Det är ju mycket svårare om man bygger och det blir något fel. Så det får inte jäk-
tas fram en sån här grej.  
 
Citatet beskriver en riskovilja. Att få en säker drift som inte tar för mycket tid och arbetskraft 
i anspråk ses av den intervjuade som mycket viktigt och kommer att kräva extra kostnader vid 
byggandet. En annan av de intervjuade betonar att det kommer att ta tid innan systemen fun-
gerar optimalt, viket också skapar osäkerhet och hinder i fråga om produktionsmöjligheter och 
kostnader. 
 
Sammanfattningsvis presenterades ett antal tekniska problem i intervjuerna. För åkerbränslen 
rör de främst odlingstekniska frågor och i fråga om biogas ses de nya tekniska lösningarna 
som krävs för att bygga och driva anläggningar som ett hinder tillsammans med en osäkerhet 
kring investerings- och driftskostnader. 
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5 Diskussion 
 
Uppsatsens syfte är att ge en bild av vilka hinder som kan finnas för uppfyllandet av delmålet 
Biobränsle från jordbruk i Jämtlands län med utgångspunkt i lantbrukarnas syn på och upple-
velser av implementeringen. Diskussionen sker först i förhållande till den bakgrund som tidi-
gare presenterats i uppsatsen och därefter ur ett mer renodlat implementerings- och system-
perspektiv. Frågeställningarna som skall besvaras är: 
 

 Finns det målkonflikter eller andra typer av hinder och konflikter som hindrar eller 
kan hindra uppfyllandet av delmålet Biobränsle från jordbruket? 

 Hur ser de i sådana fall ut och vilka är huvudargumenten? 
 Hur kan de eventuella konflikterna betraktas ur ett implementerings- och systemper-

spektiv? 
 
I de åtta intervjuer som har genomförts framkom inte bara de hinder som redan upplevts utan 
en stor del av materialet är beskrivningar av hinder som de intervjuade personerna tror kan 
komma att uppstå eller som de tror upplevs av andra. Dock bör de hindren i det här samman-
hanget betraktas som lika verkliga som de upplevda hindren då även förväntade svårigheter 
påverkar beslut och handlingar. 
  

5.1 Finns det hinder och hur ser de ut? 
 
Det finns hinder och konflikter som kan försvåra och hindra måluppfyllelsen. Tre grupper av 
hinder och konflikter framkom i studien: Ekonomiska, konkurrensmässiga och tekniska, vilka 
har presenterats i föregående avsnitt. De diskuteras i förhållande till bakgrunden och till  
Lundquists (1987 s. 43) beskrivning av implementeringsprocessen som en interaktion mellan 
aktörer och struktur där aktörerna, i det här fallet lantbrukarna, tillskrivs tre egenskaper, att de 
förstår, vill och kan. Uppsatsens fokus ligger på vill och kan. 
 

5.1.1 Ekonomi 
 
För åkerbränslen är problemen med att få biobränsleproduktionen lönsam centrerade kring 
låga uppköpspriser och brist på uppköpare. En förhoppning finns om stigande energipriser 
som skulle kunna gynna biobränsleproducenterna och göra deras produkter mer konkurrens-
kraftiga. Samtidigt är biobränsleproduktion, liksom all jordbruksproduktion, energikrävande 
och idag åtgår en hel del fossila bränslen till odling av biogrödor så högre energipriser skulle 
också leda till högre produktionskostnader. De grödor som av de tillfrågade anses mest aktu-
ella är i viss mån vall men i första hand rörflen och hampa, båda i Utredningen om jordbruket 
som bioenergiproducent (2007) listade som inte lönsamma i dagsläget men intressanta att 
utveckla för att ge större produktionsvolym. Bedömningen är rent marknadsekonomisk utan 
direkt hänsyn till samhällsmässiga vinster. Dock tycks det finnas ett stort intresse från statligt 
och regionalt håll för de icke marknadsprissatta fördelarna. De intervjuade personerna såg inte 
heller någon större ekonomisk vinst annat än i ett långt perspektiv, men talade i flera fall om 
mervärden som bättre gödsel och ett sätt att hålla marker öppna.  
 
Om man utgår från att ekonomiska bidrag till verksamheten kan motiveras kvarstår frågan om 
hur de bör vara utformade. Särskilt på biogassidan, där få småskaliga projekt har gjorts, ut-
trycktes hinder i form av höga investeringskostnader och osäkerheter i systemens utformning 
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och effektivitet. Om riskovilja kommenteras i Utredningen om jordbruket som bioenergipro-
ducent (2007) att staten i allmänhet kan vara mer riskneutral än enskilda producenter vilket 
används som ett argument för statliga stöd till nya typer av grödor och verksamheter. Stöden 
kan då kompensera för de låga uppköpspriserna och investeringsosäkerhet i väntan på att pro-
duktionen ska etableras. Graden av stödberoende i verksamheterna och hur länge stöden skall 
ligga kvar på samma nivå bör dock vägas mot förväntningarna på hur lång tid det skall ta in-
nan produktionen blir mer lönsam. Stödberoende var i sig också en källa till osäkerhet. En 
konstruerad marknad som en permanent lösning ses inte som en bra lösning av de intervjuade. 
 
Förädling anges av respondenterna som ett viktigt steg mot bättre lönsamhet. Även här till-
kommer hinder i form av kostnader för nya typer av anläggningar samt en riskovilja i sam-
band med investeringarna. Förädling kan vara framställning av pellets eller briketter från 
åkerbränslen eller fordonsbränsle på biogas men också en uppdelning av produkten så att en 
viss del används som bränsle och en viss del till andra syften. Att förädla till en produkt som 
används som bränsle i värmeproduktion ger för både rörflen och hampa störst miljövinster, 
men för hampans del kan blandproduktion vara mer lönsamt (Soimakallio m.fl. 2009; Dorn-
burg, Termeer & Faaij 2005). En förbättring av lönsamheten genom förädling kan, enligt des-
sa data, alltså innebära att klimatnyttan inte maximeras. I intervjuerna är dock huvudargumen-
tet för att förädla t ex hampa inte största möjliga klimatnytta utan lönsamhet. Förmodligen 
därför att lönsamheten ses som förutsättning för en lyckosam implementering, vilket i för-
längningen vore bra ur klimatperspektivet, men det ger ändå en indikation om vilka kriterier 
som styr besluten. 
 
Lönsamhetsproblemen bör närmast ses som inskränkning i vad lantbrukarna upplever att de 
kan göra. En ekonomisk satsning som inte lönar sig kan inte leda till en fortsatt verksamhet. 
Riskoviljan kan, beroende av graden av risktagande, ses som både bestående av att lantbru-
karna inte kan, då förutsättningarna att t ex få igen investeringen i en förädlingsanläggning 
saknas, och att de inte vill ta risker om tryggare alternativ finns. 

5.1.2 Konkurrens och intressemotsättningar 
 
Oro inför framtida konkurrens om marker framkommer. Konflikten står i första hand mellan 
markanvändning för produktion av livsmedel eller biobränsle. Biogas ingår i diskussionen då 
rötning av vall eller andra grödor kan bli aktuellt. Hindren som presenteras nedan beror i hög 
grad på att lantbrukarna inte vill ha en biobränsleproduktion därför att den kan konkurrera 
med livsmedelsproduktionen eller att de avstår för att inte skapa en konflikt med andra som 
producerar livsmedel eller föredrar livsmedelsproduktion. 
 
Flera av de intervjuade framhåller att produktion av åkerbränsle ska ske på marker som inte 
används i livsmedelsproduktionen något som också föreslås av Koh och Ghazoul (2008) som 
vill visa möjligheter till biobränsleproduktion som inte anses utgöra ett hot mot livsmedelsför-
sörjningen. I intervjuerna framkommer åsikten att det vore olämpligt att åsidosätta livsme-
delsproduktion med hänsyn till befolkningsökningen och risk för kraftigt stigande livsmedels-
priser. Samma argument återfinns i mat-bränsle konflikten på global nivå. I en annan intervju 
framhölls den globala livsmedelsförsörjningen som en fråga avskild från biobränsleproduk-
tion från jordbruket, vilket har stöd i diskussionen som förs i Utredningen av jordbruket som 
bioenergiproducent (2007). Att bara ställa produktion av livsmedel mot bränsle, ansågs av en 
av respondenterna som felaktigt då jordbruksmark idag också används till andra saker.  
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En av de ståndpunkter som framförs i diskussionen i utredningen är att det viktigaste för 
svenskt jordbruks del är att prioritera en minskad klimatpåverkan, t ex genom produktion av 
bioenergi. Jämtlands län är visserligen en nettoexportör av energi men importerar även en hel 
del fossilt bränsle som biobränsle i viss mån skulle kunna vara en ersättare för. Det argumen-
tet har dock inte lyfts fram i intervjuerna, men det kan inte uteslutas att det i vissa fall är un-
derförstått. Dock tycks beslut i viss mån fattas på en grund att biobränsleproduktionen inte ska 
störa matproduktionen, som t ex att bränslet i första hand ska odlas på överskottsmarker. Mo-
tivet kan vara ekonomiskt, att livsmedel kommer att vara lönsammare men det kan också bero 
på en upplevelse av att livsmedelsproduktion är mer etiskt riktig eller, som en av de intervjua-
de föreslår, traditionsbunden.  
 
Vad som beskrivits som en ”spontan föreställning om att det är fel att elda upp mat” (Utr. om 
jordbruket som bioenergiproducent 2007 s. 155) kan också expanderas till en föreställning om 
att det är fel att elda med grödor som odlas där mat kunde ha odlats. Att prioritera livsmedel-
produktion över bränsleproduktion är ingen självklar utgångspunkt. På politisk nivå framhålls 
t ex en ökad produktion av biobränsle från jordbruket som ett viktigt mål. I de strategiska må-
len, presenterade i Bruka utan att förbruka, står det inget om att Sverige ska vara eller ha möj-
lighet att bli självförsörjande på livsmedel (Jordbruksdepartementet 2008), men däremot finns 
mycket material som rör jordbruket som energiproducent och den politiska ambitionen är att 
jordbruket liksom Sverige i stort inte ska ha något nettoutsläpp av växthusgaser. Inom de re-
gionala miljömålen finns möjligen en delad bild. Miljömålet Ett rikt odlingslandskap rymmer 
både delmål om en bibehållen livsmedelsproduktion och framtagande av underlag om möjlig-
heterna till odling av energigrödor (Lst Jämtland 2007). Ingen pågående konflikt beskrivs i 
intervjuerna, men det finns en oro för framtida hinder. Att använda överskotts- eller utmarker 
föreslås och förutsätts av flera av intervjuade. Dock kan det ge odlingstekniska problem och 
begränsa antalet grödor.  
 
Skogsbränslet är idag det dominerande biobränslet i länet, en stor konkurrent till biobränsle 
från jordbruket och enligt flera av de intervjuade det främsta hindret för jordbruksproduktion 
av bränsle. I dagsläget är det svårt för jordbruksbränslet att konkurrera som råvara i värme- 
och kraftproduktionen, vilket kan ses som beroende på de låga produktionsvolymerna som gör 
uppköparna ointresserade och därmed förhindrar möjligheterna för bränsleproduktionen att 
expandera. Skogsbränslet har stora fördelar i att det till stor del rör sig om restprodukter, att 
bränslesystemen är anpassade till det och att det finns omfattande erfarenhet kring eldning 
med träbränslen. Att hitta en annan marknad för bränslen från jordbruket genom förädling, 
inte minst till fordonsbränsle, ses som en möjlig väg. I intervjuerna sägs även att skogsbräns-
let inte längre kommer att utgöra en konkurrens, när behovet växer och marknaden för bio-
bränsle är etablerad. 
 
Hindren som presenteras i form skogsbränslets konkurrensfördelar på marknaden, bör närmast 
ses som ett hinder för vad lantbrukarna kan göra.  

5.1.3 Teknik och produktion 
 
Valet av grödor påverkas inte bara av vilken typ av åkermark som används utan begränsas 
även av klimat och odlingsförutsättningar. Vilka grödor som ses som lämpliga bygger också 
på andra överväganden. Olämpliga grödor kan enligt vad som framkommit i intervjuerna vara 
de som inte passar in i den rådande växtföljden eller de som har ett rotsystem som är svårt att 
få bort, även om det också ifrågasätts att det skulle vara ett problem.  
 

 26



Brist på erfarenhet är ytterligare en typ av hinder som tas upp i intervjuerna. Nya tekniska 
lösningar krävs för grödor som man i dagsläget inte är van att odla, men huruvida det är ett 
stort problem går åsikterna isär om. Även för biogasproduktion saknas erfarenhet. Kunskap 
har inhämtats på andra ställen, men villkoren är nya, vilket skapar osäkerhet och den tidigare 
nämnda riskoviljan. Om läget kan brytas och verksamhet komma igång, finns dock erfarenhe-
ter som tyder på att kunskap och erfarenheter snabbt kan spridas till andra genom jordbrukets 
tradition och vana av nätverkande, samarbete och informationsutbyte, samt förmåga till im-
plementering genom lärande snarare än strategiskt planerande (Bellamy och Johnson 2000). 
 
Omställbarhet är en viktig faktor i produktionen och påverkar vilka grödor som ses som in-
tressanta dels ur perspektivet att marken lätt ska kunna tas i bruk för livsmedel igen, men ock-
så för att producenterna vill kunna ställa om till större andel biobränsle om det skulle vara mer 
lönsamt. Om omställbarheten blir ett hot eller löfte för livsmedelproduktionen i händelse av 
en konflikt, beror i sådana fall på den enskilde brukarens ställningstaganden. Samma situation 
råder för den långsiktiga energiförsörjningen om livsmedel skulle komma att prioriteras. 
 
De odlingstekniska frågorna visar på hinder i såväl vad aktörerna kan som vad de vill. De 
klimatmässiga begränsningarna utgör ett hinder för vilka grödor lantbrukarna kan välja i dags-
läget, men kravet på att de ska passa in i växtföljden och t ex inte ha för långa liggtider kan 
snarast ses som ett val att prioritera det befintliga systemet. Brist på kunskap och erfarenhet 
av tekniska lösningar skulle kunna ses som hinder för vad lantbrukarna kan göra, finns inte 
lösningen än går det inte att tillämpa den. I intervjuerna framträder närmare en bild av att det 
går att lösa men att viljan blir ett hinder då det finns en osäkerhet och en önskan att någon 
annan skall gå först. Riskovilja knuten till investeringar och framtida lönsamhet har i tidigare 
diskussioner (s. 24-25) setts som en följd av begränsningar i både vilja och förmåga beroende 
på graden av risktagande. 
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5.2 Implementering ur ett systemperspektiv 
 
Aktörernas vilja och förmåga speglas dock mot och kan formas av omgivningen eller, i Lund-
quists ord, strukturen. Med utgångspunkt i de hinder som kommit fram i studien och en sy-
stemteoretisk betraktelse av bakgrunden kan en bild göras av den struktur som råder för im-
plementeringen av  målet Biobränsle från jordbruket. 
 

5.2.1 Systemen 
 
Ur ett systemteoretiskt perspektiv framträder tre olika system i bakgrunden till de hinder som 
presenteras i intervjuerna. Systemen har ett visst inflytande på varandra men utgör skilda sy-
stem eftersom de inte uppfyller Hughes (1987 s. 51) kriterium att en förändring i ett av syste-
men automatiskt leder till en förändring i de övriga. 
 
Det strategiska klimatarbetet kan beskrivas som ett socialt system inom miljöpolitiken som i 
huvudsak uttrycker sig i miljömålsarbetet men även har inflytande över delar av t ex miljö-, 
energi-, och jordbrukspolitiken, vilket kraven på en ökad bioenergiproduktion från jordbruket 
tydligt visar. Klimatmålsarbetet är en del av miljömålsarbetet och utgår från att politiker på 
statlig nivå beslutar om vissa miljömål som på regional nivå sedan omsätts i delmål anpassade 
till de regionala förutsättningarna. Mål och delmål blir vägledande för andra processer, strate-
gier och beslut på såväl politiker- som tjänstemannanivå och i implementeringen. Det finns en 
strävan att skapa en bred förankring, men beslutsordningen bygger på en tydlig hierarkisk 
struktur. Målen grundas i värderingar som, enligt Slocombe (1998), är en nödvändighet för att 
miljömål ska kunna genomföras och inte åsidosätts av t ex ekonomiska skäl. Om en så tydlig 
vilja finns från politiskt håll, kan det också motivera ett ekonomiskt stöd som betalar för de 
värden som inte har ett marknadsekonomiskt pris, vilket diskuterades av respondenterna. Det 
politiska klimatarbetet kan ses som ett expertsystem med utgångspunkt i ett risksamhälle där 
klimatmålen utgår från en förväntad samhällelig förändring och en upplevd hotbild och där 
förmågan att påverka systemet beror på maktsituationen (Lidskog, Sandstedt & Sundqvist 
1997).  
 
Jordbruket är ett av de äldsta socio-tekniska systemen. Det rymmer praktiska delar som tek-
nik, grödor, redskap och omfattande kunskap om odling och djurhållning. Det är också upp-
byggt av sociala faktorer som politisk styrning, traditioner, och värderingar. Utformningen 
bygger på yttre förutsättningar som klimat och jordmån, men också på politiska beslut på 
överstatlig, statlig och regional nivå. Även här finns inslag av ett expertsystem. Vissa skillna-
der eller konflikter mellan de olika nivåerna eller subsystemen kan utläsas ur materialet, 
främst i en konflikt om huruvida produktion av livsmedel bör prioriteras över energiproduk-
tion. Frågan kan även lyftas till en global nivå där mat eller bränsle-konflikten har blivit ett 
stort debattämne. Dock låter sig inte frågan enkelt flyttas mellan ett nationellt och ett interna-
tionellt perspektiv. Att livsmedelsproduktion bör prioriteras ses dock av många som en själv-
klarhet som inte ska ifrågasättas och någon egentlig oro för den långsiktiga energiproduktio-
nen lyfts inte. Palm och Wihlborg (2007) beskriver ett självbevarande som uppträder när stora 
investeringar gjorts i ett system. Det svenska jordbruket har en lång tradition och ett stort 
symbolvärde i rollen som livsmedelsproducent och prioriteringen av livsmedelsproduktionen 
kan ses som en tröghet inom systemet som ger ett motstånd mot en förändring av rollen. 
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Energisystemet är ett klassiskt teknologiskt system enligt Hughes beskrivning (1987 s.51f). 
När det svenska ledningsnätet byggdes utformades ett fast system och de tekniska lösningar 
som då valdes kom att leda den fortsatta utvecklingen i både tekniskt och socialt avseende 
mot ett standardiserat och stabilt system. Från början var systemet begränsat till produktion 
och distribution av el men efter hand har andra system som t ex värme-, och kraftvärmepro-
duktion och –distribution absorberats och blivit en del av ett och samma energisystem. Jämt-
kraft är ett exempel på ett kraftbolag med flera typer av verksamheter. Processen förklaras av 
Hughes som ett försök att minska källor till instabilitet. Allt som befinner sig utanför systemet  
är utom dess kontroll och kan utöva en påverkan på systemet och dess funktion. Den påverkan 
kommer systemet att försöka minimera och ett sätt är expansion av den egna verksamheten 
vilket i förlängningen leder till hierarkier och nätverk av system och subsystem. Även här kan 
stora investeringar i ett allt större system leda till funktioner som självbevarande och trögrör-
lighet. Trots det sker förändringar utifrån yttre påverkan och ett exempel ger Palm och Wihl-
borg (2007) som menar att energiföretagen idag alltmer agerar från en marknadsekonomisk 
utgångspunkt, vilket materialet gett exempel på,  än som en renodlad aktör i den offentliga 
kommunala eller statliga organisationen.  
 

5.2.2 Systemens interaktion 
 
En återblick på några av de hinder som tidigare diskuterats visar systemens interaktion. 
 
Dålig lönsamhet till följd av låga uppköpspriser, låga produktionsvolymer och riskovilja vid 
investeringar är hinder som är svåröverstigliga ur ett marknadsekonomiskt perspektiv. Dess-
utom finns konkurrensen från det billiga skogsbränslet som föredras av energiföretagen. I de 
regionala miljömålen är dock det totala målet för ökningen i export av klimatneutral energi 
satt till 2,6 TWh per år, och om det ska kunna uppnås behövs omfattande produktionshöjning-
ar inom alla områden. Ska fossila bränslen ersättas helt och hållet kommer en ökad biobräns-
leproduktion att krävas, även från jordbruket.  
 
Hindren blir en fråga om vilken princip som styr. Om omställningen till biobränsleproduktion 
på jordbruksmark ska ske på marknadens villkor måste oljepriserna stiga rejält. Om processen 
ska inledas tidigare än så och delmålet som är satt till år 2015 uppnås krävs ekonomiska insat-
ser. I materialet framgår att lönsamhetsproblem är roten till många hinder för implemente-
ringen, trots att målformuleringen inte handlar om att få fram ett konkurrenskraftigt bränsle 
utan om att minska utsläpp av växthusgaser. För att undvika att konflikter av den här typen 
hindrar implementeringen, finns behov av att redan vid målformulering klargöra villkoren för 
målen (Slocombe 1998). Att även under implementeringsprocessen markera den politiska 
viljan är av vikt för att undvika ogrundade åtgärder (Apostolopoulo & Pantis 2009).  
 
I frågan om vad jordbruksmarken ska används till i framtiden blir bilden än tydligare. En näs-
tan självklar utgångspunkt för flera av de intervjuade är att livsmedelsproduktion ska priorite-
ras och att biobränsleproduktion inte får konkurrera om livsmedelsmarkerna. Konflikten kan 
hänföras till jordbrukssystemets starka traditionsbundenhet som står mot det strategiska kli-
matarbetet och dess önskan om en omfattande biobränsleproduktion och mot energiföretagens 
ekonomiska intressen i en möjlig framtida lönsam biobränslemarknad. 
 
Exemplen visar att de hinder som identifierats i uppsatsen ofta uppstår i friktioner mellan sy-
stemen. Det aktörsnära perspektivet ger en bild av vilka prioriteringar och utgångspunkter 
som lantbrukarna har, där uppfyllande av ett regionalt miljömål inte blir en central del utan 
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biobränsleproduktion från jordbruket är en fråga om vardagsnära ting snarare än en politisk 
målsättning. Miljö- och klimatarbetet kan ses som ett expertsystem och politiker och tjänste-
män får då rollen som experter, men i implementeringen sedd ur lantbrukarnas perspektiv 
faller expertrollen snarast på andra lantbrukare och referensperson är ofta den som redan har 
provat. Det finns också en skillnad i tillvägagångssätt mellan det politiska klimatarbetets stra-
tegiska planering, lantbrukarnas pragmatiska och stegvis lärande tillvägagångssätt och det 
marknadsstyrda energisystemet. Systemens interaktionsområde blir en arena för konflikter 
mellan systemen, men också för möten, kompromisser och ställningstaganden. 
 
Lundquist menar att aktörernas vilja och förmåga påverkas av och påverkar den struktur som 
de befinner sig i. Utifrån de hinder som presenterats i intervjuerna och den ytterligare analys 
som gjorts kan strukturen beskrivas som mötespunkten för de interagerande systemen. Figur 4 
visar en bild av sambanden där ytan i mitten representerar den struktur som sätter ramarna för 
implementeringen av delmålet Biobränsle från jordbruket. För den som vill påverka imple-
menteringen och öka möjligheterna till ett genomförande av delmålet måste hela det utrym-
met beaktas och nyttjas. 
 
 

Klimatpolitiskt 
system 

Jordbruket 
som system 

Energisystem 

Biobränsle 
från jord-
bruket 

 
Figur 4 Biobränsle från jordbruket som mötesplats för systemen 
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6 Slutsatser 
 
 
Det finns hinder och konflikter som kan försvåra och hindra uppfyllelsen av målet Biobränsle 
från jordbruket.  
 

• Lönsamhet är ett stort hinder då uppköparna är få, marknadspriserna är låga och kon-
kurrensen från skogsbränslet är stor. Brist på erfarenhet och anpassade lösningar, samt 
osäkerhet kring storleken på investeringskostnader och avkastning leder till en risk-
ovilja.  

 
• Möjliga lösningar kan ses i stöd som betalar för mervärdena som marknaden inte beta-

lar för, men förmodligen med en förväntan på lönsamhet på egen hand i framtiden el-
ler i förädlingsverksamhet, eventuellt även den med statliga stöd.  

 
• Höjda energipriser skulle kunna leda till en förbättrad lönsamhet men också till en 

ökad markkonkurrens gentemot livsmedelsproduktionen. Huruvida en sådan konflikt 
föreligger eller riskerar att uppstå är dock oklart.  

 
• En underförstådd åsikt att produktion av livsmedel bör prioriteras över bränsle kan ses 

i intervjuerna, men från politiskt håll betonas i flera fall vikten av bränsleproduktion.  
 

• Lösningen att förlägga energiproduktionen till utmarker kan ses som ett försök att 
undvika en konflikt med livsmedelsproduktionen eller ett instämmande i synen på 
livsmedelproduktion som överordnad biobränsleproduktion.  

 
• Antalet lämpliga grödor i dagsläget begränsas förutom av odlingsförhållanden också 

av önskemål att de ska passa in i växtföljden och att det skall vara relativt enkelt att 
ställa om till annan produktion. 

 
 
Implementeringsprocessen kan ses som ett samspel mellan de som ska genomföra målet och 
den struktur som de agerar inom som kan förstås som mötesplats för de tre systemen kli-
matarbete, jordbruk och energi. Systemkrockarna orsakar konflikter men genom att sätta fo-
kus på dem kan problemen lättare förstås och hanteras och erfarenheter från olika system kan 
leda till lösningar. Frågor som rör genomförandet av delmålet biobränsle från jordbruket bör 
därför inte ses enbart som energi- miljömåls- eller jordbruksfrågor utan kräver ett integrerat 
perspektiv. 
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Bilaga 1  
 
Frågemanualer 
 
 
Frågor till lantbrukare 
 

 Hur ser din verksamhet ut? (Verksamheter/Arealer) 
 

 Producerar du för närvarande biobränsle inom din jordbruksverksamhet? 
Om ja –Hur mycket? Hur går det? Varför valde du att börja med det?  

 
 Planerar du att producera biobränsle inom din jordbruksverksamhet? 

Om ja –Vad? Hur mycket? Hur går det? Varför valde du att börja med det? 
 

 Har du tidigare producerat biobränsle inom din jordbruksverksamhet? 
Om ja –Vad? Hur mycket? Hur gick det? Varför valde du att börja med det? Varför 
valde du att sluta? 
 

 [Presentation av delmålet Biobränsle från jordbruket] Hur ser du på målet? 
 

 
 
Frågor till personer på LRF, Energikontoret, Länstyrelsen och Landstinget. 
 

 Vilka projekt känner du till som handlar om biobränsle inom jordbruket? 
 
 Om vederbörande varit delaktig i något av projekten: Hur tycket du att projektet föll 

ut? 
 
 [Presentation av delmålet Biobränsle från jordbruket] Hur ser du på målet? 

 
 Vilka hinder tror du finns för uppfyllandet av målet? 

 
 Tror du att lantbrukarna i länet ser positivt på målet? 

 
 Vilken förankring upplever du att målet har bland lantbrukare i länet? 
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