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1. Förord 
Ett första tack vill vi framföra till våra informanter som tog sig tid att träffa oss och dela med 

sig av sina uppfattningar och erfarenheter. Ni har varit en ovärderlig källa och utan er hade 

inte denna studie kunnat genomföras. Sedan vill vi självklart tacka vår handledare Hannah 

Grankvist, för att du har tagit dig tid och engagerat dig otroligt mycket i denna process. Du 

har hjälpt oss även ur de djupaste svackorna i arbetsprocessen. Vi hade inte kunnat få någon 

bättre handledare! 

Lisa Lindgren & Martina Rylander 

Linköping 2013-03-18 
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2. Sammanfattning 
Klimatförändringar och dess effekter är något som både dagens och framtidens samhälle 

behöver anpassa sig till, och jordbruket är inget undantag. Denna studie syftar till att 

undersöka vilka uppfattningar östgötska lantbrukare har kring vilka effekter 

klimatförändringarna kan få för jordbruket, och hur de ska hantera dessa nya problem och 

möjligheter. Sex intervjuer med östgötska lantbrukare har genomförts för att undersöka 

deras uppfattningar och erfarenheter kring klimatförändringarnas effekter på jordbruket. 

Resultatet av studien visar att östgötska lantbrukare idag är skeptiska till 

klimatförändringarna och den forskning som finns. Lantbrukarna innehar en stor 

kunskapsbas kring hur man kan hantera ökad nederbörd eller torka, vilket hör ihop med 

deras mångåriga erfarenhet av varierade väderförhållanden. Dock har lantbrukarna infunnit 

sig i en passivitet och väljer att inte anpassa sig till ett förändrat klimat förrän de ser ett 

konkret behov. För att avhjälpa denna passivitet anser vi att det krävs ett utökat samspel 

mellan lantbrukare, politiker och forskare. Det krävs också att lantbrukare samspelar mellan 

varandra för att på ett effektivt sätt sprida den kunskap som finns, och påskynda en 

förändring inom lantbruket.  
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3. Inledning 
Klimatförändringar är inte bara ett framtida problem, utan också ett nutida problem då vi 

redan nu kan se förändringar (SMHI, 2009). Klimatet har alltid varierat och det har inträffat 

kraftiga klimatvariationer förut, men det är nu som stora skillnader uppmärksammats och 

man kan påvisa att det är en klimatförändring som sker (Persson & Rummukainen, 2010). 

Det är konstaterat att världens klimat förändras och går mot varmare temperaturer och 

kraftigare väderomslag. Detta i sin tur medför nya utmaningar för samhället som måste 

anpassa sig efter ett annat klimat än det vi har idag (SMHI, 2009). En av de verksamheter 

som står inför stora omställningar är jordbruket då det är väldigt väderberoende (Marmolin, 

2012). Ett förändrat svenskt klimat kan resultera i att vi får en längre odlingssäsong, men 

även ökad nederbörd och större variationer i vädret (Melin, Sigfridsson & Strand, 2010). 

Dagens miljöarbete handlar om att minska utsläppen av växthusgaser. Detta för att försöka 

mildra effekterna av klimatförändringarna. Dock bör man ha i åtanke att klimatet kommer 

fortsätta att förändras en lång tid framöver trots att utsläppen minskar. Detta på grund av 

tidigare utsläpp och fördröjningar i fysiska, såväl som sociala system. Det finns två olika sätt 

att hantera klimatförändringar; genom minskad miljöpåverkan och genom anpassning till de 

klimatförändringar som förutspås (Mastrandrea & Schneider, 2010). 

Jordbruket är en känslig verksamhet som till stor del är väderberoende, vilket innebär att det 

blir extra känsligt om klimatet förändras.  För att kunna möta de ändrade 

klimatförutsättningarna och undvika allvarliga konsekvenser så måste den befintliga 

produktionen och verksamheten anpassa sig (Melin, Sigfridsson & Strand, 2010). Ett 

förändrat klimat kommer på ett naturligt sätt tvinga jordbruket till en omställning av 

produktionen. Ur ett avkastningsperspektiv är det således nödvändigt att vara medveten om 

vad klimatförändringarna kommer innebära för den enskilda lantbrukaren, och ständigt ligga 

steget före. För att inte vara sårbar för dessa förändringar så är det därför viktigt att besitta 

kunskap om hur man ska planera och hantera effekterna. Anpassningsstrategier som kan bli 

nödvändiga är ökad dränering, mer bevattning eller byte av grödor. Detta för att kunna 

upprätthålla odlingsförutsättningarna som ett förändrat klimat för med sig (Jordbruksverket, 

2013). Varje lantbrukare måste själv utvärdera och avgöra vilka metoder som är mest 

lämpade för deras verksamhet. Ett annat klimat kan öppna upp möjligheterna för nya grödor 
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och fler skördar, men kan också leda till exempelvis försämrade skördar och nya typer av 

problem och skadedjur (Melin, Sigfridsson & Strand, 2010).  

Ett framtida klimat kommer för lantbrukares del innebära både nya problem och 

möjligheter. Syftet med denna uppsats är därför att undersöka lantbrukares uppfattningar 

kring vilka konsekvenser klimatförändringar kan få för deras jordbruk, samt om de är redo 

att möta klimatförändringarnas effekter. 

3.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet är att undersöka uppfattningar hos lantbrukare gällande vilka konsekvenser 

klimatförändringar kan få för deras jordbruk. Syftet är även att studera deras uppfattningar 

när det gäller klimatanpassning av jordbruk samt hur de ser på de problem eller möjligheter 

som ett förändrat klimat medför. Vi diskuterar även tänkbara förklaringar till deras 

nuvarande uppfattningar om klimatförändringar och klimatanpassning. 

• Vilka uppfattningar kan urskiljas bland lantbrukare om klimatförändringarna och 

kunskapen om dessa? 

• Hur uppfattar lantbrukarna klimatförändringarnas effekter på jordbruket? 

• Hur uppfattar lantbrukarna behovet av klimatanpassning och implementering av 

anpassningsstrategier inom jordbruket? 

• Vilka villkor ser de för en ökad klimatanpassning av jordbruket? 
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4. Bakgrund 
I detta avsnitt kommer begrepp och områden som är relevanta för studien att överskådligt 

presenteras. 

4.1 Klimatförändringar 
Det råder konsensus om att världens klimat förändras, dock råder det ej konsensus om hur 

stora förändringarna kommer bli eller exakt vad dessa kommer att innebära. Världsbanken 

(2012) skriver att det är högst troligt att temperaturen kommer att öka med ungefär fyra 

grader inom detta århundrade. Detta är två grader över den kritiska gränsen då 

temperaturhöjningen ger en farlig förändring av klimatet (Världsbanken, 2012). 

Det finns övertygande bevis för att Europa går mot ett förändrat klimat. Enligt 

Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC (2007), har man sett tecken på 

försvinnande glaciärer, förlängd växtperiod samt mänskliga hälsoeffekter som 

infektionssjukdomar och dödsfall till följd av värmeböljor i en större omfattning än tidigare. 

Prognoser visar på att norra Europa kommer att få varmare vintrar, vilket leder till längre 

växtsäsong (Semenza et al., 2012). Samtidigt som varmare medeltemperaturer vintertid 

(SOU 2007:06) kommer vara ett faktum rapporterar Världsbanken (2012) om att extremt 

kalla vintrar kommer att inträffa mer frekvent.  

4.2 Klimatförändringarnas effekter på det svenska jordbruket 

Klimatförändringarna kan leda till flera effekter på jordbruket, både positiva och negativa. 

Nedan beskrivs de effekter som har kunnat identifieras.  

Enligt klimatscenarierna i Sveriges Offentliga Utredningar, SOU, 2007:60 kommer skördarna 

öka med 20% i Mälardalen och 50% i Västerbotten då odlingsperioden förlängs. Detta är ur 

lantbrukarnas perspektiv en fördel, men med större skördar ökar även behovet utav 

gödsling. Med ett ökat behov av gödsling kommer miljöpåverkan att öka i form av 

näringsläckage (SOU 2007:60). Framtiden kommer också innebära nya väder- och 

temperaturskillnader jämfört med idag. Det kommer finnas ett behov av att byta ut vissa 

mer känsliga grödor (i många fall vårsådda grödor) mot andra grödor som klarar de nya 

förhållandena bättre. Majsproduktionen kommer med stor sannorlikhet att öka då denna 

gröda gynnas av högre temperaturer.  Inhemsk växtförädling kan även vara en lösning för att 
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få grödor att klara de nya förhållandena utan att byta ut dem mot andra grödor (Melin, 

Sigfridsson & Strand, 2010). 

Temperaturhöjningen och den minskade nederbörden under sommarhalvåret kommer att 

leda till ett ökat behov utav bevattning. Vatten som ska användas för bevattning av 

jordbruksmark är enligt Miljöbalken tillståndspliktigt. I framtiden kommer det behövas 

mycket bevattning sommartid. Eftersom temperaturen ökar och nederbördsmängden 

minskar kan problematik uppstå, då det kan vara svårt att få tillstånd för bevattning när 

tillgången är begränsad. Det är också då som behovet är som störst vilket kan leda till 

ekonomiska förluster (Jordbruksverket, 2009). Under vinterhalvåret förväntas 

nederbördsmängden istället att öka, vilket innebär att det krävs bra dränering för att kunna 

uppnå en hög produktion. Det kommer vara stora risker för översvämningar som skulle 

kunna innebära omfattande skador på grödorna. Det kommer att bli högre flöden och 

vattennivåer i sjöar, hav och vattendrag. Detta medför att det krävs mer dränering från 

åkermark (Melin, Sigfridsson & Strand, 2010).  

Många problematiska ogräs, som Hönshirs och Svinamarant, härstammar från sydligare 

breddgrader.  Det som stoppar deras spridning norrut är idag den låga temperaturen.  När 

temperaturerna stiger i norr kommer dessa spridas. En förhöjning utav koldioxiden har visat 

att växter får en ökad köldtolerans, vilket kan påskynda spridningen av ogräs ytterligare 

(Melin, Sigfridsson & Strand, 2010). Enligt SOU 2007:60 kommer ogräsfloran bli mer artrik 

vilket troligen kommer leda till att användningen av bekämpningsmedel ökar. Ett varmare 

klimat antas även medföra en ökning av insekter och virussjukdomar, speciellt i södra 

Sverige. Detta då grödorna får en längre växtsäsong och således fungerar som en sorts 

”brygga” för virus från vårsådda grödor till höstsådda eftersom växtperioderna överlappar 

varandra (SOU 2007:60). 

4.3 Klimatanpassning 

Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut, SMHI (2009) definierar begreppet 

klimatanpassning som de åtgärder som krävs för att anpassa samhället till resultatet av de 

klimatförändringar som märks av i nutid, samt till de klimatförändringar som vi inte kan 

undkomma i framtiden. Det handlar alltså inte om att förhindra klimatförändringarna utan 

istället minimera de skador som kan uppstå som en konsekvens av ett förändrat klimat. Det 
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är utvecklingsländerna som kommer ha svårast att anpassa sig då klimatförändringarna får 

störst konsekvenser i dessa regioner, samtidigt som dessa länder har minst ekonomiska 

resurser (IPCC, 2007). 

I SOU 2007:60 står det att Sverige måste börja klimatanpassa sig för de klimatförändringar 

som förutspås. De betonar att det fortfarande finns en hel del osäkerheter gällande de 

klimatscenarier som finns, men att det underlag som finns trots allt är så pass omfattande 

att det går att använda som grund för klimatanpassning. Detta gör att man i den fysiska 

planeringen behöver planera för de framtida risker som synliggjorts (SOU 2007:60). Olika 

regioner och sektorer kräver olika typer av klimatanpassning, vilket inkluderar anpassning 

för nutiden samt för framtiden. Behovet av anpassning varierar kraftigt beroende på vilken 

region eller vilken sektor som diskuteras (Mastrandrea & Schneider, 2010). Enligt Torvanger, 

Twena & Romstad (2004) kan klimatanpassning minimera den totala kostnaden associerad 

med klimatförändringar. Enligt dem kan man alltså på sikt spara pengar genom att 

klimatanpassa idag, då konsekvenserna kring klimatförändringarna kan bli väldigt 

kostsamma.  

4.4 Klimatanpassning av jordbruk 
Som tagits upp i stycket ovan så behöver klimatanpassning genomföras så att det sker 

utifrån specifika behov, både vad gäller olika områden och sektorer (IPCC, 2007). I SOU 

2007:60 framgår att forskningen kring hur man ska ta fram praktiska och strategiska 

anpassningsåtgärder för jordbruket i Sverige fortfarande är väldigt svag. På grund av detta är 

det svårt att säga exakt vilka klimatanpassningsstrategier som bör appliceras på det svenska 

jordbruket, dock bör påpekas att forskning ändå visar att anpassning krävs (SOU 2007:60). 

En av de stora utmaningarna för jordbruket är att bevara jordens bördighet och bibehålla 

eller öka jordbrukets avkastning trots att klimatet ändras. Enligt Niggli et.al (2009) behöver 

jordbruket metoder för att klara av att anpassa sig till ett klimat med oregelbundna perioder 

av torka, regn och översvämningar i kombination med ökade temperaturer. En studie gjord 

på konventionella och ekologiska jordar i centrala Europa (Mäder et.al 2002) visar att ur 

klimatanpassningssynpunkt så är de ekologiska jordarna bättre. Dessa jordar består av en 

större mängd organiskt material, vilket fungerar som ett svampliknande material som kan 

suga upp en stor mängd regnvatten vid nederbörd. Detta minskar risken för att jorden ska bli 

översvämmad. Att ekologiskt jordbruk gör jorden mer stabil och minskar risken för 
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jorderosion påvisar även andra studier (Marriott & Wander, 2006; Siegrist, 1998). Att odla 

ekologiskt kan således fungera som en anpassningsstrategi då marken blir mer 

motståndskraftigt mot oregelbundna väderförhållanden.  

Om man inte odlar ekologiskt kan man dränera marken på andra sätt för att klara av den 

ökade nederbörden enligt Melin, Sigfridsson & Strand (2010). I lerjordar, som naturligt har 

en dålig genomsläpplighet, kan man lägga grus med jämna mellanrum på åkermarken 

eftersom grus släpper igenom mer vatten. Man kan också plöja ned halm och annat 

organiskt material för att öka mullhalten i jorden och således underlätta för maskar att 

luckra upp den. Den uppluckrade jorden ökar genomsläppligheten. Att gräva täckdiken på 

åkermarken är ytterligare ett sätt för att öka avrinningen (Melin, Sigfridsson & Strand, 2010). 

Täckdikning är en dräneringsmetod som innebär att det läggs ned rörledningar cirka en 

meter under marken för att leda bort vatten från åkermark (Jordbruksverket, 2009). 

Ett nytt klimat med varmare temperaturer kommer leda till en längre växtsäsong för 

jordbruket. Detta betyder att vårbruket i Sverige kan komma igång tidigare än idag 

(Eckersten et al., 2007). Detta kommer även att resultera i möjligheten att kunna odla andra 

grödor. Detta kräver dock att åkrarna är väl dränerade för att snabbt kunna torka upp på 

våren så att vårbruket kan komma igång (Melin, Sigfridsson & Strand, 2010). Ett byte av 

grödor kan också vara något som krävs för att kunna behålla lönsamheten i jordbruket, då 

vissa grödor kommer få svårare att överleva i ett mer oregelbundet klimat, med både torka 

och översvämningar (Jordbruksverket, 2012). Det är dock svårt att säga exakt vilka grödor 

som kommer att odlas i olika områden. Vilka grödor som odlas hör ihop med marknadens 

efterfrågan och jordbrukspolitikens inställning (Jordbruksverket, 2012). Andra saker som 

traditionell växtförädling samt ett eventuellt framtida användande av genmodifierade växter 

kan också spela en roll. 

4.5 Klimatförändringar och klimatanpassning i Östergötland 
Exakt hur klimatet i Östergötland kommer se ut i framtiden är svårt att säga, eftersom 

samtliga framtidsscenarier endast baseras på antaganden och scenarier. Då Östergötland är 

en väldigt liten skala så finns det en tämligen stor felmarginal gällande det framtida klimatet 

(SOU 2007:60). Enligt Melin, Sigfridsson & Strand (2010) så har temperaturen redan ökat i 

Östergötland med cirka en grad och kommer troligen öka åtminstone en grad till fram till 
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2040. Växtperioden kommer således att bli längre och vårbruket kommer i Östergötland 

komma igång tidigare än idag (SOU 2007:60). 

Nederbörden kommer att minska mest under juli och augusti, vilket kommer leda till mer 

torka under sommaren (SOU 2007:60). Även torka under vår och försommar kommer bli mer 

förekommande, samtidigt som nederbörden ökar under senhöst och vinter (oktober-mars) 

(Melin, Sigfridsson & Strand, 2010). 

En anpassningsstrategi som kan fungera i Östergötland är att i större utsträckning använda 

sig av höstsådda grödor. Vårsådda grödor kommer enligt Melin, Sigfridsson & Strand (2010) 

befinna sig i en känslig fas om det blir torka under vår och försommar. Detta kan försämra 

grödornas kvalitet och avkastning. Fogelfors et.al (2008) skriver att det är troligt att nya 

typer av höstkorn och höstvete kommer börja odlas i Östergötland. Genom detta går det att 

undvika att grödornas kvalitet och avkastning blir sämre på grund av den ökade risken för 

torka under sommaren. Grödorna kommer vara så pass utvecklade innan torrperioden att de 

inte kommer att påverkas betydligt. Andra grödor, som sockerbetor, kommer bli mer 

beroende av bevattning under sommaren, vilket betyder att man då behöver se över sina 

bevattningsmöjligheter (Fogelfors et.al, 2008). 

5. Tidigare studier 

5.1 Klimatets effekter på jordbruket och anpassningsstrategier 
Som tagits upp i bakgrunden så är jordbruket känsligt för klimatförändringar men det är även 

en av de mest sårbara sektorerna när det gäller klimatförändringarnas effekter. Att 

jordbruket inte är förberett för att klara klimatförändringar samt dess svårigheter att 

anpassa sig till ett föränderligt klimat är något som tidigare studerats.  

I Sverige har endast ett fåtal studier gjort angående vilka effekter klimatförändringarna 

kommer ha på svenskt jordbruk. Enligt Eckersten et al. (2008) finns det ett stort behov för 

vidare forskning inom området. De studier som finns inom området har visat att Sverige 

troligen kommer få nya problem, men även nya möjligheter, med ett förändrat klimat. 

Millberg & Andersson (2006) har genomfört en studie som visar att vissa ogräs har en stor 

potential att spridas längre norrut i takt med att klimatet blir varmare, som exempelvis 

Sandlosta. De kopplar detta samman med ett förändrat klimat. Falloon & Betts (2010) har 
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identifierat hot och möjligheter för jordbruket. Studien visar att jordbruket i norra Europa 

kan få ökad avkastning och ett mindre sårbart jordbruk vid ett varmare klimat. De menar 

dock att det också krävs anpassning av jordbruket och man behöver exempelvis ta minskad 

vattentillgång under sommaren i beaktande.  

Tidigare studier har visat att anpassning är viktig faktor när det gäller hur allvarliga 

konsekvenserna från klimatförändringarna kommer bli på jordbruksproduktionen (Lobell et 

al., 2008). Enligt Lobell et al. (2008) bör anpassningsinvesteringar inriktas på de grödor som 

är känsligast inför ett förändrat klimat.  De menar också att man inte enbart ska investera 

anpassningsstrategier utifrån de värsta tänkbara prognoserna (klimatmodeller). Detta 

eftersom de innehåller stora osäkerheter och sannolikheten är väldigt liten att det kommer 

bli exakt som redovisas i dessa modeller. Denna brist på exakt kunskap om framtidens klimat 

gör det svårt att implementera lämpliga klimatanpassningsstrategier (Adger et.al, 2009).  

Tengö & Belfrage (2004) menar att det fortfarande är svårt att veta hur man ska kunna 

bibehålla en hög avkastning inom jordbruket i framtiden. Detta behövs det fortfarande mer 

fokus på inom forskningen. I deras studie har de jämfört Sverige och Tanzanias 

klimatanpassningsstrategier, och resultatet visar att hälften av de identifierade metoderna 

var delvis samma för båda länderna (Tengö & Belfrage, 2004). Studien har bland annat visat 

att i båda länderna utgick jordbruket från både gamla och nya metoder för att möta 

effekterna av klimatförändringarna. När det handlade om kunskapsinhämtning spelade 

lantbrukarnas lokala nätverk en betydande roll (Tengö & Belfrage, 2004). 

5.2 Villkor för klimatanpassning 
I Norge har man även studerat detta och tidigare studier visar att klimatanpassning anses 

vara relativt oproblematiskt när väl politiska åtgärder har identifierats. Enligt Eriksen & 

Selboe (2012) har detta medfört att lantbrukarna har infunnit sig i en passivitet då de förlitar 

sig på att lösningen skapas på politisk nivå. Deras slutsats är att det behövs politiska 

styrmedel för att lantbrukarna ska genomföra anpassningsåtgärder, och att politiken alltså 

blir en betydande faktor för en lyckad klimatanpassning. Forskning inom klimatanpassning 

menar att man tenderar att missa viktiga aspekter inom klimatanpassning om man enbart 

fokuserar på nationell nivå vilket är politikernas huvudsakliga fokus. Enligt forskarna krävs 

det att man anpassar jordbruken utifrån lokal nivå då det skiljer sig markant i olika delar av 

världen när det gäller klimatförändringarna och anpassningsåtgärder (Eriksen & Selboe, 
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2012; Abrahams et al., 2012). Även Lybbert och Sumner (2012) menar att klimatpolitiken har 

en betydande effekt på jordbruket gällande klimatanpassning då den bland annat utvecklar 

och formar vilka metoder som är mest lämpade i framtiden, vilket underlättar 

anpassningsarbetet. Detta formar i sin tur hur väl lantbrukarna klarar framtida effekter från 

klimatförändringar (Lybbert & Sumner, 2012). André (2013) beskriver att andra faktorer som 

är viktiga för en effektiv anpassningsprocess är teknisk utrustning, ekonomiska 

förutsättningar och lagstiftning som gynnar anpassning. 

5.3 Betydelsen av aktörers uppfattningar 
Människors uppfattningar angående riskerna eller möjligheterna med klimatförändringarna 

samt klimatanpassning styrs och formas utifrån vad de uppfattar från media, myndigheter 

och sociala relationer. Grothmann & Patt (2005) har i sin studie identifierat att om media 

fokuserar på att kommunicera risker med klimatförändringar och inte anpassningsåtgärder 

finns det en risk att lantbrukare förnekar riskerna i brist på kunskap om 

anpassningsstrategier. Enligt studien vill lantbrukare också se konkreta bevis på 

klimatförändringar. Det är först när de ser konkreta bevis som lantbrukarna är villiga att 

anpassa sina verksamheter. Det räcker alltså inte med de klimatscenarier som finns för att få 

lantbrukare att anpassa sig (Grothmann & Patt, 2005; Andre, 2013). Enligt Adger et.al (2009) 

kan en begränsande faktor också vara vilken uppfattning om riskerna som finns i samhället. 

Om samhällets uppfattning är att risken inte är tillräckligt stor för att motivera åtgärden, 

kommer inte åtgärden att genomföras (Adger et.al, 2009).  

André (2013) betonar att det är väldigt viktigt att involvera intressenter i 

anpassningsprocesser. Detta eftersom klimatförändringarnas effekter är lokala och påverkar 

olika sektorer olika. Valet av vilka intressenter som tas med i en anpassningsprocess är en 

viktig fråga. Genom att innefatta många olika intressenter i klimatanpassningsprocesser kan 

man med fördel få ett kunskapsutbyte mellan intressenterna, som både kan vara offentliga 

och privata aktörer. Genom kunskapsutbytet kan man förbättra förståelsen av 

intressenternas olika roller i processen och hur dessa ska samverka på ett effektivt sätt. 

Uppfattningar och medvetenhet om klimatförändringar har också visat sig spela en stor roll 

när det kommer till viljan att klimatanpassa. Det gäller både gällande lantbrukarnas 

uppfattningar och andra privata aktörer (André, 2013).  
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6. Metod 
I avsnittet nedan kommer vi att diskutera vilken metod som använts och vilka val som gjorts 

under arbetets gång.  

6.1 Val av informanter  
Informanterna i denna studie är lantbrukare. Eftersom vi är intresserade av uppfattningen 

hos lantbrukare gällande vilka konsekvenser som klimatförändringar kan få för deras 

jordbruk och hur dessa hanteras valdes informanterna utifrån ett strategiskt urval. 

Kriterierna för vårt urval var att man skulle bedriva jordbruk med egen växtodling. Detta för 

att uppfylla studiens syfte som är inriktat mot att analysera jordbruk, och inte beröra 

områden som djurhållning eller skogsbruk. Lantbrukarna skulle även vara hemmahörande 

och aktiva i Östergötland. Valet att avgränsa studien till Östergötland är grundat på att 

Östergötland är ett landskap med ett slättlandskap som sträcker sig över de centrala 

delarna, där det idag finns stora arealer jordbruksmark. 

Sex lantbrukare intervjuades. Samtliga var män i åldern 35-65 år och bedrev 

jordbruksverksamhet i Östergötland. Tre av dem bedrev ekologiskt jordbruk och de 

resterande bedrev konventionellt. Informanterna odlade huvudsakligen vall och spannmål. 

En av dem odlade dock enbart potatis och vitkål. Han valdes ut specifikt för att han odlade 

potatis, då vi ansåg det intressant att ta med en lantbrukare som odlade andra typer av 

grödor än resterande. Alla lantbrukare, förutom han, bedrev även animalisk produktion. En 

av lantbrukarna hade även en framträdande roll inom Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).  

Antalet informanter valdes med grund i att få med flera personers perspektiv i frågan, och 

förhoppningsvis kunna få ett representativt resultat för hur uppfattningen ser ut kring 

klimatförändringar och klimatanpassningen hos lantbrukare i Östergötland. Om vi valt färre 

antal informanter hade det funnits en risk att vi missat viktiga perspektiv. Det hade även 

kunnat påverka vår möjlighet att dra slutsatser utifrån resultatet. Eftersom samtliga 

informanter bedriver sin verksamhet i Östergötland bör också påpekas att urvalet inte är 

representativt för övriga delar av landet. Studien grundar sig i personliga uppfattningar och 

erfarenheter. Detta betyder att studiens resultat skulle kunnat se annorlunda ut om andra 

informanter valts ut.  
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6.2 Kontakt med informanter 
För att få kontakt med lantbrukare, och finna våra informanter, så kontaktade vi LRF. Via 

mail fick vi där kontakt med en man som hade god insyn i jordbrukssektorn. Vi förklarade 

studiens syfte och vilken typ av informanter som vi var intresserade av att komma i kontakt 

med. Han gav oss ett antal namn där han också kort beskrev vilken typ av lantbruk dessa 

personer bedrev, samt var deras verksamhet var belägen. Utifrån dessa uppgifter sökte vi 

ytterligare information på internet för att få tag på deras kontaktuppgifter. Vi fann 

mailadresser till fyra av dem och telefonnummer till den femte. På detta sätt fick vi snabbt 

kontakt med våra informanter. Den sjätte informanten valdes annorlunda. Då vi ansåg det 

intressant med en informant som ej odlade vall och spannmål så sökte vi på internet efter 

potatisodlare i Östergötland. Vi valde ut en potatisodlare som uppfyllde våra urvalskriterier. 

Förfrågan att delta i vår studie skickades till dem via mail. Samtidigt bifogades även 

information där vi kort berättade om oss själva samt studiens syfte. Samtliga tillfrågade 

tackade ja till att bli intervjuade.  

6.3 Kvalitativa intervjuer 
I studien har vi använt oss av kvalitativa intervjuer som insamlingsmetod för empiri. 

Intervjuer är den vanligaste insamlingsmetoden för kvalitativa data (Ryen, 2004). Genom 

kvalitativa intervjuer är syftet att försöka komma åt informanternas åsikter och upplevelser. 

I vårt fall handlar det om uppfattningar och upplevelser kring klimatförändringarnas effekter 

på jordbruket och klimatanpassning av jordbruk, därför valde vi att intervjua sex lantbrukare 

verksamma i Östergötland (Dalen, 2007). Kvalitativa intervjuer ger även möjlighet för 

informanten att utveckla sina svar och åsikter, jämfört med kvantitativa metoder, som 

exempelvis enkäter, där informanten ofta kan bli låst i olika svarsalternativ. Det finns då 

heller inte någon möjlighet att ställa följdfrågor, vilket kan göras under en intervju (Lantz, 

2007). Dock bör påpekas att man inom kvalitativ forskning, likväl som i kvantitativ forskning, 

utgår ifrån att försöka förstå verkligheten genom att förenkla den. Kvalitativa metoder ses 

som lämpliga när syftet är att erhålla data med mycket information och olika aspekter kring 

det som ska observeras (Ryen, 2004).  

6.4 Intervjuguide 
Vid intervjuer är det en fördel att följa en tydlig mall över vilka frågor som ska ställas. Detta 

för att det ska bli en bra struktur på samtalet men även för att intervjuerna ska likna 
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varandra till utformning och då förhoppningsvis blir lättare att analysera och jämföra 

(Gillham, 2008). På grund av detta konstruerades en intervjuguide (bilaga 1) innan 

intervjuernas genomförande. Genom att inledningsvis studera områdena klimatanpassning 

och klimatförändringarnas påverkan på jordbruket utformades en intervjuguide. 

Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer. Dalen (2008) preciserar 

semistrukturerade intervjuer som en intervju inriktad mot specifika ämnen, utan att vara 

alltför styrande. Enligt Gillham (2008) definieras semistrukturerade intervjuer av att det ger 

utrymme för flexibilitet som vägs mot struktur så att man inte förlorar huvudsyftet med 

intervjun, vilket är ett sätt att försäkra att man uppnår god kvalitet gällande 

intervjumaterialet. 

Intervjuguiden var konstruerad i fyra delar. Första delen bestod av inledande frågor kring 

informanten och hans verksamhet. Del två bestod av frågor kring klimatförändringar och vad 

informanten hade för uppfattningar och upplevelser kring detta. Den tredje delen 

behandlade frågor kring klimatanpassning och minskning av klimatpåverkan, och slutligen 

den fjärde var en avslutande del menad att behandla övriga synpunkter. De första frågorna i 

intervjun var konstruerade för att öppna upp samtalet genom att fråga informanten om hans 

verksamhet och hans roll inom verksamheten. Detta gjordes med en förhoppning om att 

informanten skulle komma in i intervjun och känna sig avslappnad innan frågorna gick över 

till att vara mer riktade mot att uppfylla studiens syfte. Eftersom syftet var att informanterna 

skulle tala så fritt som möjligt kring de frågor som ställdes så valdes frågor av 

semistrukturerad form.  I möjligaste mån undveks även frågor som man kunde svara ja eller 

nej på. Inga tydliga svarsalternativ på frågorna fanns heller. Tanken var att genom dessa 

öppna frågor kring ämnesområdena försöka komma åt informanternas uppfattningar och 

erfarenheter gällande detta. Avslutningsvis lät vi informanterna ta upp övriga synpunkter 

och tankar som inte tagits upp tidigare i intervjun. Även förtydliganden av sådant som sagts 

tidigare i intervjun kunde utveckas under denna avslutande del av intervjun.  

6.5 Intervjuer 
Sex intervjuer genomfördes, och längden på dessa var mellan 15-40 minuter, men i 

genomsnitt cirka 30 minuter. Informanterna fick själva bestämma var de ville att 

intervjuerna skulle genomföras. Detta för att de skulle kunna välja en plats där de själva 

känner sig trygga, vilket är viktigt för att intervjun ska ge bra resultat (Trost, 2010). En av 
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intervjuerna genomfördes på Linköpings Universitet, och resterande genomfördes på 

lantbrukarnas egna gårdar. Vi var båda närvarande vid samtliga intervjuer. Båda var 

delaktiga i intervjuerna genom att ställa frågor och vara uppmärksamma på informanternas 

resonemang för att på så sätt kunna ställa följdfrågor. Detta gav också möjlighet till att 

diskutera intervjuerna i efterhand. 

Samtliga intervjuer har genomförts på liknande sätt. Innan intervjun påbörjades 

presenterades studiens syfte kortfattat. Det tydliggjordes att det inte fanns något svar som 

var rätt och fel på intervjufrågorna. Detta visade sig vara viktigt då vi redan under den första 

intervjun märkte att informanten var rädd för att han inte hade svarat på frågorna så som vi 

tänkt. Det informerades också att material från intervjuerna skulle användas i anonymiserad 

form. Vanligt vid kvalitativa intervjustudier är att man genomför en provintervju för att 

pröva intervjuguiden. Detta var något som vi tyvärr inte hade möjlighet att göra då den 

första intervjun genomfördes tidigt under studien. Vi utvärderade således intervjuguiden 

efter den första intervjun. Vi bedömde att intervjuguiden fungerade bra men att vi samtidigt 

behövde vara extra uppmärksamma på om informanten svarade på någon fråga innan den 

ställts. Vid sådana tillfällen plockades frågor bort ur intervjun fortlöpande om vi ansåg dem 

redan besvarade. Ibland ställdes frågorna ändå, om resonemanget hos informanten ansågs 

behöva utvecklas ytterligare, vilket det ofta behövde. Samtliga intervjuer spelades in efter 

godkännande från informanterna.  

Enligt Dalen (2007) är man som forskare i en intervjusituation främst intresserad av 

informantens åsikter och uppfattningar och därför kan inte intervjun ses som ett vanligt 

samtal mellan två parter. Det är viktigt för intervjun att forskaren utelämnar sina egna 

uppfattningar och synpunkter och istället fokuserar på att lyssna och bejaka informantens 

svar. Under intervjun väljer dock informanten vad denne vill säga och dela med sig av, vilket 

bör tas i beaktande (Dalen, 2007). En informant kan också styras i sina svarsformuleringar då 

de kan tendera att svara det som de uppfattar är ”rätt” svar på frågan (Dalen, 2007). På 

grund av detta förtydligades innan intervjun påbörjats att det inte fanns något rätt och fel 

svar på våra frågor.   

Enligt Olsson & Sörensen (2011) måste man skapa ett samarbetsvilligt klimat för att 

informanten ska kunna ge kvalitativa upplysningar. Det är även viktigt att informanten ska 
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känna sig viktig och att denne får tala till punkt. Enligt Lantz (2007) skapas ett förtroende om 

intervjuaren presenterar syftet med studien samt vilka ramar som finns kring studien. 

Genom att utföra intervjuer i intervjupersonens hemmiljö skapar detta en trygghet och det 

kan underlätta kvaliteten av intervjuresultatet.  

6.6 Efterbehandling av material 
Varje intervju spelades in och transkriberades. Transkriberingen genomfördes på två olika 

sätt. Tre av intervjuerna transkriberades ord för ord, dock så transkriberades inte stakningar 

och liknande. I de resterande tre intervjuerna så togs avbrutna meningar som ej ansågs 

tillhöra något resonemang bort under transkriberingen. Även fast transkriberingen har 

genomförts på två olika sätt så anser vi att det inte har påverkat vårt slutresultat. Detta då 

den redigering som gjorts i tre intervjuer under transkriberingen ej har innefattat redigering 

av information utan mestadels borttagning av stakningar.   

Att transkribera en intervju har sina nackdelar. Exempelvis så förlorar man vid transkribering 

informantens tonfall och kroppsspråk (Grankvist, 2011). Vi anser dock inte detta vara något 

problem då vi båda varit närvarande vid samtliga intervjuer och kan då på ett visst sätt 

återuppleva intervjuerna i efterhand genom att lyssna på de inspelade intervjuerna. 

Alla informanternas identitet har anonymiserats genom att de har fått fiktiva namn. Vid valet 

av fiktivt namn har vi utgått från var informanternas gårdar är belägna, och då valt ett namn 

utifrån ortens begynnelsebokstav. Exempelvis så har informanten, vars gård är belägen i 

Norrköping, fått ett fiktivt namn på bokstaven N. I det här fallet fick informanten namnet 

Nils. 

6.7 Analys av intervjumaterial 
Utifrån det insamlade intervjumaterialet genomfördes en innehållsanalys och ett antal 

teman identifierades i det transkriberade materialet. Tematiseringen gjordes utifrån Ryan & 

Bernard (2003) ”Techniques to Identify Themes”. Det kan ibland vara svårt att uttyda teman 

i textmaterial. Detta på grund av att teman kan variera i form och storlek. Under 

kategoriseringen tog vi hjälp av frågan ”Vad är detta påstående ett exempel på?” för att 

uttyda vilken kategori informantens uttalande tillhörde. Genom tematiseringen kunde vi få 

en uppfattning om vad lantbrukarna betonade som viktigt under intervjuerna (Ryan & 

Bernard, 2003). Efter att olika teman urskilts i texten utvärderades varje uttalande under 
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kategorin för att se om dessa passade in under det givna temat. I vissa fall gjordes en 

omvärdering av uttalanden, när vi insåg att de passade in under ett annat, eller flera teman. 

Utifrån dessa olika teman genomfördes en kompletterande innehållsanalys för att urskilja 

lantbrukarnas uppfattningar kring de olika temana. Det är dessa uppfattningar som utgör 

stommen i vår analys.  

Samtliga analyssteg gjorde vi individuellt för att inte påverka varandra, och på så sätt öka 

studiens reabilitet. Det visade sig positivt att göra dessa analyser individuellt, då vi hade 

tolkat informanternas uttalanden olika. Där olika tolkningar fanns diskuterades dessa. I de 

flesta fall uppnåddes konsensus. I resterande fall ansågs oenigheten i själva verket vara två 

olika synsätt och därmed har dessa fungerat som diskussionsunderlag. 

Utifrån våra teman identifierade vi uppfattningar i informanternas utsagor. Identifieringen 

av uppfattningarna genomfördes individuellt. När vi jämförde våra resultat var de väldigt lika 

och vi hade identifierat samma uppfattningar i det transkriberade materialet. När 

uppfattningarna identifierats genomfördes en analys av hur dessa var uppbyggda och varför 

de såg ut som de gjorde. I identifierandet av uppfattningar sökte vi efter liknande begrepp 

eller förhållningssätt i informanternas utsagor. 

För att belysa och åskådliggöra de åsikter och uppfattningar som informanterna uttryckte 

har citat använts i analysen. Ett sidnummer står efter varje citat, och detta sidnummer 

hänvisar till sidan där citatet går att återfinna i respektive transkriberat material. Citaten har 

endast skrivits om i de fall där det behövts för att öka läsbarheten. 

6.8 Metoddiskussion 
Vi har i vår studie valt att arbeta induktivt. Vi har låtit materialet styra våra val under 

arbetets gång. Detta har gjort att vi inte har blivit låsta i någon specifik teori. Vi har valt detta 

arbetssätt för att undvika att förbise viktiga aspekter i det insamlade datamaterialet.  

Enligt Kvale (2009) handlar reliabilitet om tillförlitligheten och konsistensen i 

forskningsresultatet. Det handlar om att man ska kunna reproducera resultatet av studien 

vid annan tidpunkt och utav en annan forskare. Att få samma resultat från våra intervjuer vid 

ett annat tillfälle kan vara en svårighet. Vi har dock försökt att precisera hur vi gått tillväga 

kring insamling och bearbetning av vår empiri, vilket möjliggör att studien går att genomföra 

på ett liknande sätt vid en annan tidpunkt. Det är dock svårt att exakt reproducera studien 
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eftersom intervjuerna utgår från informanternas personliga uppfattningar och upplevelser. 

Ett annat urval av informanter skulle troligen gett ett annat resultat. Studien har genomförts 

på östgötska lantbrukare, och resultatet är därför endast representativt för de specifika 

lantbrukarna i Östergötland. Studien är inte representativ för andra län då de kan ha andra 

förutsättningar än lantbrukare i Östergötland, och därför ser de andra problem och 

möjligheter med klimatförändringar. Eftersom det tillkommer ny forskning inom området 

kan detta göra att informanterna i framtida studier besitter en helt annan kunskap inom 

området. Vi kunde i vår studie emellertid se ett samband mellan informanternas uttalanden 

och deras kunskaper, vilket kan möjliggöra att studien till viss del kan reproduceras.  

Med validitet åsyftas en studies giltighet samt om den använda metoden är lämpad för att 

uppfylla studiens syfte (Forsberg & Wengström, 2003). Eftersom vi var ute efter att 

identifiera lantbrukarnas uppfattningar kring klimatförändringarnas effekter på jordbruket, 

anser vi att metoden lämpade sig väl för att uppfylla syftet. Alla intervjuer spelades in för att 

på ett effektivt sätt kunna bearbeta det insamlade materialet. För att få de bästa 

förutsättningarna inför en analys är mest effektiva sättet enligt Dalen (2007) att spela in 

intervjuerna för att lättare kunna bearbeta och tolka resultatet. Validiteten stärks genom att 

intervjuaren ställer öppna frågor som gör att informanten kan komma med innehållsrika 

svar. För att kontrollera att tolkningar av informanternas uttalanden var korrekta ställdes i 

många fall följdfrågor. Detta var viktigt för studien som är uppbyggd av informanternas 

uttalanden. Genom användning av citat i texten så kan läsaren enkelt följa med i 

informantens resonemang. Vi har även försökt att underbygga våra resonemang med 

vetenskaplig litteratur inom samma område. Detta gör att vi anser att vårt resultat från 

studien är trovärdigt.  
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7. Analys 

I följande stycke ska resultatet från vår intervjustudie presenteras och analyseras. 

7.1 Lantbrukares uppfattningar om klimatförändringar  

Vi har identifierat en allmän uppfattning kring vad klimatförändringar innebär för 

lantbrukare. Att klimatförändringar tenderar att vara ett begrepp som känns stort och diffust 

råder det stor enighet om hos informanterna. Ingen av dem har ett tydligt förhållningssätt 

till begreppet utan framhäver istället de stora osäkerheter som finns. Samtidigt som de är 

skeptiska mot klimatförändringar så är samtliga informanter utom en eniga om att 

klimatförändringar är något som existerar. Fridolf framhåller en viss tveksamhet till att det 

skulle pågå en global uppvärmning, men han förnekar den inte riktigt heller. Han berättar 

”det är ju svårt att veta över huvud taget om det påverkar, hur det påverkar eller när det 

påverkar” och han fortsätter med att säga ”det känns lite luddigt och svårt det här med 

klimatförändringarna” (s. 1). Lantbrukarnas uppfattning om klimatförändringar pekar mot 

att klimatförändringar är något som känns osäkert och diffust. Den allmänna uppfattningen 

är att ingen egentligen vet något om klimatförändringarna, inte ens forskarna. Istället 

vidhåller informanterna att dessa framtidscenarion endast utgår ifrån forskarnas egna 

spekulationer och tolkningar som är svåra att lita på. Valdemar framhåller sin skepsis mot 

forskningen genom att säga ”det finns ju de som tror mer på forskarna än vad jag gör. Det 

finns faktiskt de som säger motsatsen, och som säger att det inte finns någon 

klimatförändring”. 

Informanterna vidhåller att klimatförändringar är något som ligger i framtiden och alltså inte 

är något som de blir berörda av i nuläget. Här åskådliggörs två olika uppfattningar. 

Informanterna menar alltså att klimatförändringar är något som ligger i framtiden, men 

Valdemar framhäver dock en annan uppfattning genom att säga att han redan sett tecken på 

klimatförändringar. Åke ger en förklaring till varför det kan vara så att lantbrukare har svårt 

att se några förändringar i det lokala klimatet i nuläget. Han beskriver: 

”Det pågår ständigt en rationalisering och utveckling av 

jordbruket. Vi har större och mer effektiva maskiner vilket gör att 

man inte ser allt på samma sätt.” (s.2) 
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Utifrån den kunskap som lantbrukarna är deras uppfattning att en klimatförändring måste 

följa ett linjärt mönster så att det antingen blir stadigt kallare, varmare eller ständigt mer 

nederbörd. Informanterna menar att en klimatförändring alltid följer ett linjärt mönster. De 

variationer i vädret som informanterna tycker sig se tror de mestadels beror på 

årsvariationer. De ser en klimatförändring som ett konstant och stabilt tillstånd där det finns 

få variationer i vädret. Det är endast Stefan som diskuterar att en klimatförändring också kan 

innebära ett lynnigare klimat, som exempelvis nederbörd vid andra tidpunkter än vad man är 

van vid, men även att det kan bli större årsvariationer.  

På frågan ”Vilka negativa och positiva effekter tror du klimatförändringarna kommer få för 

jordbruket?” visar det sig att informanterna har svårt att applicera klimatförändringar i en 

mindre, lokal skala. De tenderar till att mestadels prata om extrema klimateffekter, som 

extrema skyfall eller väldigt stora temperaturförändringar. De anser sig inte ha speciellt stor 

kunskap kring hur klimatförändringarna kommer yttra sig på ett lokalt plan, utan det blir 

medias tolkning av klimatförändringar som styr deras resonemang.  

När vi frågar informanterna om hur de införskaffat information om klimatförändringarna 

visar det sig att de får mest information via media. Melker yttrar: ”Jag får min information 

framför allt genom allmänna medier”. Informanterna uttrycker att de, förutom allmänna 

mediekanaler, får sin information genom tidningar riktade specifikt mot jordbrukssektorn. 

Stefan har dock även andra typer av informationskanaler, då han är verksam inom LRF. Han 

säger att han, på grund av sin roll i LRF, har tillgång till en annan kunskap, och får reda på 

saker tidigare än den genomsnittliga lantbrukaren.  

7.1.1 Diskussion 

Wibeck (2010) framhåller att vetenskapen idag talar om att det pågår en klimatförändring. 

Dock finns det enligt Wibeck (2010) fortfarande en osäkerhet inom den vetenskapliga 

litteraturen kring omfattningen av klimatförändringarna och vilka effekter dessa kommer få 

för olika delar av världen. Grothmann & Patt (2005) framhäver att uppfattningar ofta formas 

och styrs av vad media rapporterar. Detta skulle kunna förklara varför lantbrukarnas 

uppfattningar ser ut som den gör. Detta med hänsyn till att de tycker att begreppet 

klimatförändringar är svårt att förstå samt att det inte finns några tydliga besked om vad 

som kommer att hända. Dessa osäkerheter inom vetenskapen är ofta något som tydligt 
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framhävs i media, och informanterna tydliggjorde att de tar till sig mest information via 

media (Nicholson-Cole, 2005).  

Det skulle också kunna vara så att informanterna väljer att ta till sig den information som 

tenderar att vara skeptisk mot klimatförändringar. Grothmann & Patt (2005) menar också att 

lantbrukare blir kritiska mot riskerna med klimatförändringarna om media väljer att fokusera 

på dessa, och inte fokuserar på anpassningsstrategier. Om våra informanter hade valt att 

fokusera mindre på osäkerheterna inom den vetenskap som finns tillgänglig för dem, skulle 

det kunna innebära deras uppfattningar skulle se annorlunda ut. Varför informanterna väljer 

att tro mer på osäkerheterna skulle kunna förklaras med att ett accepterande av 

klimatförändringarna och dess stora omfattning skulle innebära större handlingsbehov från 

deras sida för att hantera situationen. Genom att inte visa tilltro till forskningen kan 

informanterna välja att inte tro att ett förändrat klimat berör dem, och på så sätt slippa 

tänka på de problem som kan uppstå. Man hoppas istället att det ska visa sig att forskningen 

har fel kring klimatförändringarna (Winter & Koger, 2004). 

Informanterna har en uppfattning om att klimatförändringarna inte är något som pågår här 

och nu, utan istället något som tillhör framtiden. Detta anser vi kan bero på hur de väljer att 

definiera klimatförändringar. Informanterna anser sig inte besitta tillräcklig kunskap om vad 

klimatförändringarna egentligen innebär. Detta gör att de har svårt att se att det skulle 

kunna pågå en klimatförändring redan nu. Enligt Thamizhvanan & Balaguru (2012) så är 

klimatförändringar inga framtida händelser, utan det är något som pågår här och nu. Att 

forskare är väldigt säkra på att klimatförändringarna existerar är även något som IPCC 

(2007b) diskuterar i rapporten Climate Change 2007. I nuläget ser vi inte att informanterna 

haft tillgång till, eller tagit till sig den typ av information som finns att tillgå i IPCC:s 

rapporter. Informanternas uppfattningar skulle troligen se annorlunda ut om de hade haft 

samma typ av kunskap som bland annat framförs av IPCC. 

En klimatförändring beskrivs av våra informanter som något som följer ett linjärt 

förhållande, så att det stadigt blir varmare eller mer nederbörd. Variationer i vädret har 

förklarats som en del av årsvariationen. Stefan yttrade dock en annan uppfattning vilken kan 

gå att förklara med att han har en betydande position inom LRF och således har tillgång till 

en annan typ av information än resterande informanter. Rummukainen (2012) samt Reidsma 
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et al. (2010) anser att klimatförändringarna inte kommer följa ett linjärt mönster. Istället 

kommer ett framtida klimat att innebära ett lynnigare klimat med större vädervariationer. 

Rummukainen (2012) och Reidsma et al. (2010) menar på att vi kommer att få ett varmare 

klimat samtidigt som det kommer uppstå allt fler värmeböljor, kraftigare skyfall och ökade 

översvämningsrisker. Olesen & Bindi (2002) tar även de upp att ett framtida klimat kommer 

att leda till större variationer i vädret, och menar att det kan ske en ökning av extrema 

väderhändelser. Det kan, utöver de effekter som tidigare nämnts, också innebära fler 

stormar (Olesen & Bindi, 2002). Vi anser att en möjlig förklaring till informanternas 

uppfattning om att klimatförändringar alltid följer ett linjärt mönster är att informanterna 

identifierar klimatförändringarna genom begreppet global uppvärmning. Begreppet 

uttrycker då inte några variationer utan istället att det stadigt blir varmare, utan undantag. 

7.2 Klimatets effekter på jordbruket enligt lantbrukare 

Informanterna har identifierat att klimatförändringarna kommer påverka jordbruket både 

positivt och negativt, och att det finns både nya problem och möjligheter med ett förändrat 

klimat. Hos informanterna handlar klimatets effekter på jordbruket mestadels om hur det 

kommer bli på en global nivå och vilka problem andra länder kommer få. De har svårare att 

applicera ett förändrat klimat på sina egna gårdar. Positiva effekter som informanterna 

identifierat är att ett varmare klimat kan möjliggöra användning av nya grödor samt förlänga 

odlingssäsongen. Fridolf framhåller att det är väldigt svårt att vara lantbrukare i Sverige idag, 

eftersom det är förhållandevis kallt och odlingssäsongen inte är speciellt lång. Valdemar 

hoppas på att ett varmare klimat kan ge dem möjligheten till att exempelvis kunna odla 

sojabönor i Sverige, något som vi idag är väldigt importberoende av.  

Ur de positiva effekterna som identifierats ser också Valdemar och Nils vissa negativa följder. 

Nils berättar ”blir det varmare öppnar det möjligheter för att odla längre” och en ”längre 

odlingssäsong är alltid bra” (s.1).  Han fortsätter vidare ”det kanske för med sig nya problem, 

så som problem med parasiter och svamp” (s.1). Även Valdemar diskuterar att det kommer 

krävas mer bekämpningsmedel vid ett varmare klimat, vilket tolkas som att han syftar på 

ökade problem med parasiter, svamp och ogräs. 

Beroende på vilka förutsättningar som finns på en viss plats så ser problemen kring ett 

förändrat klimat olika ut. Det råder delade meningar om vad som kommer vara svårast ur 
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vädersynpunkt bland informanterna. Det rör sig alltså om en oenighet bland informanterna. 

Fridolf och Nils anser att ökad nederbörd är värst på grund av översvämningsrisken, då 

dräneringen ofta tenderar att vara bristfällig vid stora mängder nederbörd. Stefan och Åke 

ser problem med såväl ökad nederbörd som torka. Stefan förklarar att det enligt honom 

beror på när det inträffar. Får man mycket regn under en period där torrare väder är 

önskvärt är det lika dåligt som att få torrare väder under en tillväxtfas där nederbörd är 

nödvändig för att grödan ska växa. Stefan förklarar vidare:  

”Dagens avvattningssystem inte är anpassat för stora vattenflöden under 

sommarhalvåret, på grund av att vattenföringskapaciteten är lägre på grund av 

växtlighet. Det gör att dikena lätt svämmar över under dessa perioder.” (s.2) 

Melker är den enda som anser att torkan är det största problemet för jordbruket, eftersom 

det krävs vatten för att få en bra skörd. De andra informanterna framhåller istället att torka 

lättare kan avhjälpas med bevattning, samt att deras jordar lättare klarar av torka än mycket 

nederbörd.  

7.2.1 Diskussion 

Den allmänna uppfattningen innebär att ett förändrat klimat kommer att påverka jordbruket 

både positivt negativt. Informanterna visar att de innehar stor kunskap om hur deras 

verksamhet kommer att påverkas av främst ökad nederbörd eller torka. Informanterna har 

tagit upp tidigare att de tror att det finns en naturlig årsvariation. Genom denna variation 

har de troligen utsatts för både torka och stora mängder nederbörd, och byggt upp en bred 

kunskap om hur dessa problem bör hanteras.  

Informanterna har svårt att applicera klimatförändringarnas effekter på en lokal skala. Detta 

tror vi beror på att de allra flesta klimatscenarier utgår ifrån det globala perspektivet och det 

ofta är svårt att utifrån detta utläsa vad det kommer få för konkreta effekter i en mindre 

skala. Eckersten et al. (2008) menar också att det finns svårigheter att applicera globala 

klimatscenarier på lokal skala. 

Enligt IPCC (2001)  är jordbruket en sektor som är mer utsatt för klimatförändringar än 

andra. Detta beror på att jordbruket är väderkänsligt och väldigt utsatt för 

klimatförändringarnas effekter, som torka samt kraftiga nederbördsmängder. De menar att 

en kombination utav exponering och känslighetsgrad avgör hur påverkad verksamheten blir 
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av klimatförändringarna (IPCC, 2001). Detta kan förklara varför vi funnit en oenighet 

gällande vad som kommer vara de största svårigheterna för jordbruket i ett framtida klimat. 

Våra informanters gårdar ligger belägna på olika platser, och därmed kan förutsättningarna 

se olika ut, och därför ser de olika svårigheter. Merparten av informanterna ansåg att ökad 

torka kommer innebära att det krävs bevattning i större omfattning. Dock har inte 

informanterna tagit i beaktande att mer torka också leder till en minskad tillgång på vatten. 

Enligt Eckersten & Kornher (2012) kommer vattentillgången under sommaren att minska, 

vilket gör att bevattning kan komma att bli svårare och inte lika självklart i framtiden.  

7.3 Behovet att klimatanpassa jordbruket 

Under intervjuerna märktes en viss osäkerhet kring definitionen av begreppet 

klimatanpassning. Flera lantbrukare har svårt att förstå vad som menas med 

klimatanpassning och förväxlar begreppet med minskad klimatpåverkan. Åke exemplifierar 

detta när han diskuterar begreppet klimatanpassning. ”Vad är klimatanpassning?”, frågar 

han sig, ”Är det renare motorer eller är det odlingstekniker? Det är ju ett diffust begrepp.” 

(s.4). Stefan är den informant som har mest förståelse kring betydelsen av begreppet, vilket 

troligen kan förklaras med att han i sin roll inom LRF ofta kommer i kontakt med den typen 

av frågor. Stefan kom i kontakt med begreppet klimatanpassning för första gången för cirka 

fem år sedan. Detta påvisar att klimatanpassning av jordbruk i Sverige och Östergötland inte 

har diskuterats under en längre tid. Här ser vi att begreppet klimatanpassning inte finns 

uttalat bland informanterna. Dock förstår informanterna innebörden av begreppet när det 

förklarades av oss under intervjun, vilket gör att betydelsen av begreppet ändå förstås.  

Då informanterna många gånger verkar ha svårt att förstå begreppet klimatanpassning 

anser de att de inte har några klimatanpassningsstrategier på sitt lantbruk. Senare under 

intervjuerna, när andra frågor behandlas, tar dock flera informanter upp ett antal 

klimatanpassningsstrategier. Informanterna ser dessa strategier som något nödvändigt för 

att vidhålla hög avkastning och ett fungerande lantbruk. Därmed definierar de inte detta 

som klimatanpassning, utan mer som en naturlig utveckling. Ett exempel på detta är att flera 

informanter överväger att i framtiden utöka dräneringen på fälten. Täckdikning är en vanlig 

dräneringsmetod, och flera informanter är medvetna om att de i framtiden troligen kommer 

behöva täckdika med tätare mellanrum än med dagens normala 16 meter.  
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De flesta informanterna medger att de mestadels tänker kortsiktigt kring strategier på den 

egna gården. Nils beskriver att vardagen lätt tar över och det långsiktiga tänket glöms lätt 

bort. Han säger att ”som företagare så tar man ju inte de här strategiska besluten om 

klimatanpassning, utan man löser varje år för sig” (s. 1). Detta är något som fler informanter 

nämner, samt att man som lantbrukare litar på att man klarar av att lösa problem som 

uppstår till följd av klimatförändringarna när de väl uppstår. Även Åke diskuterar detta när 

han förklarar ”vi lantbrukare lever i det klimat vi har. Vi anpassar oss till det dagliga vädret. 

Jag kan inte påstå att vi kallar det klimatanpassning” (s.3). Melker betonar att ”om det blir 

långsiktigt blötare, hur ska vi strategiskt formera oss då?”(s.2), och fortsätter senare i 

intervjun med att säga att ”den som inte har framförhållning har svårt att ställa om sig när 

det verkligen behövs”(s. 9). Melker är en av få informanter som ändå påvisar ett långsiktigt 

perspektiv på omställning utifrån klimatförändringarnas effekter på jordbruket. 

7.3.1 Diskussion 

Våra informanter använder ej begreppet klimatanpassning, däremot används innebörden av 

begreppet. Klimatanpassning handlar om, som tagits upp tidigare, att anpassa samhället till 

resultatet av klimatförändringar som märks både idag, och de som inte går att undkomma i 

framtiden (SMHI, 2009). Informanterna väljer att inte benämna detta som en anpassning, 

utan istället som en naturlig utveckling av jordbruket. Stefan är en av de få informanter som 

har god kännedom om begreppet och dess betydelse. Han vidhåller dock att han endast varit 

i kontakt med klimatanpassning av jordbruk i cirka fem år. Detta kan ses som en kort tid i 

jordbrukets utveckling. De flesta av våra informanter har varit aktiva inom lantbruket i större 

delen av sina liv. En förändring är något som kan ta väldigt lång tid. Det är många aspekter 

som ska stämma överens för att en förändring ska genomföras (Winter & Koger, 2004). 

Klimatanpassning av jordbruk är således tämligen nytt, och informanternas osäkerhet kring 

begreppet kan förklaras med att informanterna inte kommit i kontakt med begreppet i sitt 

arbete. Det visar sig dock att informanterna tidigare kommit i kontakt med innebörden av 

begreppet, men inte kommit i kontakt med begreppet klimatanpassning. 

Informanterna menar att de kan anpassa sig till klimatförändringarna den dagen de ser att 

klimatförändringarna är ett faktum. De säger sig anpassa sig till det dagliga vädret, istället för 

att arbeta utifrån en långsiktig plan. De har också påpekat tidigare att de variationer som de 

sett i vädret (såsom ökad nederbörd) är naturliga årsvariationer. Det handlar alltså inte om 
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någon form av klimatförändring, enligt informanterna. Grothmann & Patt (2005) menar att 

lantbrukare är villiga att klimatanpassa först när de ser konkreta bevis för ett förändrat 

klimat. Våra informanter framhäver också detta, och de litar på att kunna klimatanpassa sig 

när de ser faktiska behov att klimatanpassa. Eftersom informanterna har det synsättet på 

denna fråga skulle det dock kunna finnas en risk för att de har svårt att identifiera en 

klimatförändring (Reidsma, Lansink & Ewert, 2009). Istället kommer denna att avfärdas som 

en naturlig variation i vädret. Det skulle kunna göra att lantbrukarna väljer att inte anpassa 

sig utan litar på att vädret blir annorlunda nästa år. Vermeulen et al. (2012) framhåller att 

jordbruket är väldigt känsligt för klimatförändringar. Om man även tar i beaktande att 

lantbrukares inkomst är beroende av att de får en lyckad skörd, kan det vara riskabelt att 

inte ha framförhållning när det gäller klimatförändringar. Det skulle kunna vara så att en 

eller flera förlorade skördar leder till att lantbrukarna får det så svårt ekonomiskt att de inte 

klarar av att driva verksamheten vidare (Vermeulen et al., 2012). Supit et.al (2012) menar att 

det krävs att man i gårdens fortsatta utveckling tar ett förändrat klimat i beaktande för att 

kunna upprätthålla en god avkastningsnivå med hjälp av olika anpassningsstrategier. Detta 

gör att det skulle vara en fördel om lantbrukare valde att ha en längre tidsplan kring 

anpassningsstrategier, för att på så sätt bli mindre sårbara mot klimatförändringarna. 

7.4 Villkor för klimatanpassning 

Det finns ett antal faktorer som spelar in när klimatanpassning ska genomföras eller inte. 

Nedan kommer de faktorer vi identifierat att presenteras och diskuteras utifrån det 

insamlade intervjumaterialet.  

7.4.1 Politik 

För att klimatanpassning av jordbruk ska genomföras krävs det, enligt informanterna, en väl 

fungerande jordbrukspolitik. Under intervjuerna diskuterades många uppfattningar kring hur 

jordbrukspolitiken fungerar i Sverige och övriga EU. Åkes uppfattning är att svenska 

lantbrukare har det väldigt svårt rent generellt, då Sverige har ett svårt klimat med bland 

annat kort odlingssäsong och låga temperaturer. Jordbrukspolitiken ställer dessutom väldigt 

stora krav på lantbrukare. Andra länder har enligt Åke inte samma typ av lagstiftning inom 

lantbruk, vilket gör att man som svensk lantbrukare får svårt att konkurrera med andra 

länder då svensk mat ofta är dyrare. Han anser att det behövs ett gemensamt ramverk för 

att alla ska kunna konkurrera på lika villkor. Åke berättar vidare: 
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”Det tror jag den svenska bonden behöver. Den svenske bondens lönsamhet är 

tuff, och vi har tufft klimat här, och vi har tuffa krav. Vi följer de lagar och avtal 

som finns, och vi är duktiga på det, men vi har inte hittills fått något mer betalt 

för det.” (s. 6) 

Stefan hävdar att det finns stora brister i EU:s jordbrukspolitik. Han uppfattar det som att EU 

skulle behöva inrikta sig mer mot att främja klimatanpassningsstrategier, vilket skulle göra 

jordbruket mindre sårbart mot klimatförändringar. Flera informanter känner en osäkerhet 

kring de regelverk som finns. För att känna sig säkrare och våga implementera åtgärder för 

klimatet och miljön efterfrågar de ett regelverk eller subventioner som går att lita på och 

som är tänkt ska gälla under en längre tid. ”Vi måste veta vad som gäller”, förklarar Åke, ”det 

kan inte handla om ett eller två år i taget utan vi måste veta att detta kommer gälla i minst 

tio år framöver eller ännu längre för att man ska våga göra större investeringar” (s.6-7). Han 

betonar även att han upplever att politiker utan praktisk erfarenhet utformar regler, som 

enligt honom inte alltid passar in i hur det ser ut i praktiken. Fridolf tycker tvärtom. Han vill 

att styrningen ska komma från en politisk nivå med tydligare regler och riktlinjer. Detta ska 

göra att man på ett mer strukturerat sätt strävar efter ett mer miljövänligt jordbruk där det 

inte ska finnas några genvägar. 

Bland lantbrukarnas finns en uppfattning om att politiken som berör lantbrukare ofta är 

bristfällig. Politiken är enligt lantbrukarna inte uppbyggd utifrån hur det ser ut i praktiken, 

utan informanternas uppfattning är att den byggs upp av personer utan insyn i lantbrukarnas 

verklighet. Enligt informanterna ställer politiken hårda krav och det är ett stort och krångligt 

regelverk. Det finns en uppfattning att det är svårt att bedriva lantbruk när man har många 

regler och krav att förhålla sig till. Ett mindre regelverk skulle vara att föredra. Dock finns det 

också en annan uppfattning där ett ännu mer omfattat regelverk vore att föredra. 

Uppfattningen är att Sverige har ett hårdare regelverk än många andra, vilket gör att det blir 

väldigt skilda spelregler beroende på var i världen man bedriver jordbruk.  

7.4.1.1 Diskussion 

Merparten av informanterna har visat sig kritiska till flera delar inom politiken. Det rör sig 

både om hur politiken är uppbyggd, vad den baseras på och omfattningen av de regelverk 

som finns. Vi har också urskilt en annan uppfattning som, i motsats till den andra, vill se ett 

hårdare regelverk. Det är Fridolf som uttrycker denna uppfattning och han understryker att 
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det inte ska finnas utrymme för lantbrukare att kunna göra fel. Detta ska styras av politiken 

genom ett hårt regelverk utan kryphål. Detta kan ses som två skilda uppfattningar, men man 

skulle också kunna se det som att dessa uppfattningar egentligen strävar mot samma mål. 

Det finns endast en meningsskiljaktighet om hur man ska nå detta mål. Båda dessa synsätt 

strävar efter att uppfylla regelverket och undvika att göra fel.  

Enligt Olesen & Bindi (2002) krävs det att lantbrukare får stöd och hjälp från politiskt håll för 

att klimatanpassa sig. Detta är också något som Eriksen & Selboe (2012) betonar, då de har 

sett att lantbrukare ofta förblir passiva till dess att politiken ger vägledning i hur olika 

åtgärder ska implementeras. Enligt Stefan så är idag EU:s jordbrukspolitik bristfällig gällande 

klimatanpassning av jordbruk. Istället har politiken än så länge mest inriktad på att minska 

jordbrukets klimatpåverkan. Eftersom EU:s jordbrukspolitik, enligt informanterna, är 

bristfällig inom främst klimatanpassning skulle det kunna vara en orsak till deras skepsis mot 

politiken. Inom politiken är frågor kring klimatanpassning fortfarande nya, och de åtgärder 

som utvecklats är ännu i ett inledningsskede (Larsen et al., 2012). Enligt Larsen et al. (2012) 

behövs det fortfarande mycket utveckling generellt om klimatanpassning, och man behöver 

arbeta ytterligare med implementering av klimatanpassningsåtgärder. Informanterna är 

också skeptiska till politiken eftersom grunduppfattningen är att lantbrukare har bättre 

kunskap om jordbruk än de anser att politiker och beslutsfattare har.  

Lantbrukarnas uppfattning är att Sverige har hårdare regelverk än många andra delar av 

världen, och att det på så sätt blir dyrare att bedriva jordbruk. Detta anses orättvist då 

svenska lantbrukare ej får ekonomisk ersättning för detta. Lantbrukare efterfrågar lika villkor 

för att bedriva jordbruk. Detta kan dock vara svårt att uppnå då förutsättningarna skiljer sig 

markant åt beroende på var man befinner sig. Detta beror på såväl ekonomiska som 

klimatmässiga förutsättningar. I ett annorlunda klimat skulle det kunna innebära att Sverige 

har bättre förutsättningar än andra länder, och då kan andra länder få svårt att konkurrera 

med svenska råvaror. Detta går att koppla till vad Lybbert och Sumner (2012) preciserar i sin 

artikel Agricultural technologies for climate change in developing countries: Policy options for 

innovation and technology diffusion. De skriver att Sverige sannolikt kommer kunna öka sin 

matproduktion i framtiden. Däremot kommer mindre utvecklade länder troligen få svårare 

att producera och konkurrera med Sverige. Detta kommer driva upp priserna på livsmedel, 

vilket kan drabba länder som redan nu har det svårt (Lybbert & Sumner, 2012).  
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7.4.2 Ekonomi och styrmedel 

En tydlig uppfattning som kunnat identifieras är att ekonomiska styrmedel är vad som krävs 

för att man som lantbrukare ska kunna och våga investera i anpassningsåtgärder. 

Informanterna anser att lantbrukare idag inte har det ekonomiska utrymmet för att kunna 

genomföra stora kostsamma investeringar utan styrmedlens hjälp. Utan styrmedel så är inte 

de intervjuade lantbrukarna villiga att implementera anpassningsåtgärder förrän de ser ett 

konkret behov av att göra det. Det är i de flesta fall ekonomiska barriärer som de upplever 

hindrar genomförandet av olika miljöåtgärder inom lantbruket.  

Nils betonar att ansvaret ligger på EU för att ta fram lämpliga styrmedel som ska hjälpa 

lantbrukare att göra bra val för miljön och sitt jordbruk. Även Fridolf tar upp detta och 

beskriver: 

”Med hjälp av ekonomiska styrmedel så kan man ju lösa en del med miljön. Det 

är ju bara kolla på panten exempelvis. Får man någon krona för varje flaska så 

går man ju och pantar. Går man inte och pantar då får man väl höja panten till 

5, 10 kr, för då går ju folk och pantar.” (s.5) 

Fridolf menar alltså på att man genom liknande ekonomiska styrmedel kan lösa miljöfrågor 

inom jordbruket (så som klimatanpassning). Genom att se en ekonomisk vinning i att göra 

något positivt för miljön så blir han som lantbrukare motiverad till det. Stefan i sin tur 

beskriver att om det inte finns tillräckliga styrmedel i Sverige så finns det en risk att 

produktionen flyttas utomlands. Detta på grund av att det är billigare och lättare att bedriva 

jordbruk utomlands. Vad Stefan menar är att dieseln i många fall är billigare utomlands samt 

att de har ett mindre omfattande regelverk än Sverige. Dessutom finns det bättre 

odlingsmöjligheter utomlands, med dagens klimat.  

7.4.2.1 Diskussion 

Bland informanterna råder uppfattningen att ekonomiska styrmedel krävs för att 

lantbrukare ska implementera åtgärder för klimatanpassning och göra bra val för miljön. 

Detta understödjs med att lantbrukare idag inte har det ekonomiska utrymmet för att vidta 

åtgärder utan hjälp från styrmedel. Det finns en positiv attityd för att implementera 

åtgärder, men informanterna väljer trots detta att inte göra det. Anledningen är ekonomiska 

hinder. Enligt André (2013) så är ekonomiska förutsättningar en av de faktorer som är ett 

måste för att kunna klimatanpassa.  
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Stefan betonar att det måste finnas tillräckliga ekonomiska styrmedel i Sverige. Utan dessa 

finns det en risk att svenska lantbrukare inte ser det som gynnsamt att bedriva verksamhet i 

Sverige. Hans uppfattning är att det finns en risk att produktionen istället flyttar utomlands. 

Vi tolkar det snarare som att det finns en risk att det svenska lantbruket läggs ned, och 

Sverige istället väljer att importera de livsmedel som vi tidigare varit självförsörjande av. 

Med tanke på Sveriges hårda regler gällande exempelvis djurhållning och näringsutsläpp kan 

dessa ses som positiva för miljön. Ökad import förflyttar endast miljöpåverkan, och kan 

dessutom bli större i andra länder med ett mindre omfattande regelverk än Sverige 

(Jordbruksverket, 2012c). 

Enligt Winter och Koger (2004) finns det ofta en risk att lantbrukare blir passiva gällande 

miljöfrågor. De lämnar över ansvaret till politiken och forskningen för att komma på 

effektiva lösningar på de problem som kan uppstå för lantbrukarna. Vad de sedan förväntar 

sig är att dessa lösningar ska implementeras med hjälp av ekonomiska styrmedel. Detta 

resulterar i att det blir billigare och enklare för lantbrukarna att implementera åtgärder för 

klimatanpassning (Winter & Koger, 2004). Detta skulle till viss del kunna förklara varför 

informanterna väljer att vara passiva. Det kan också vara så att informanterna känner sig 

mer motiverade om de ser att det finns ekonomiska styrmedel att erhålla. Detta kan 

effektivisera och påskynda implementering av dessa åtgärder.  

7.4.3 Information 

En tredje faktor som visade sig spela in som ett villkor för klimatanpassning är att behovet av 

information till lantbrukarna är tillgodosett. Samtliga informanter uppger att de får 

merparten av informationen kring klimatförändringar och dess effekter på jordbruket via 

allmänna medier samt tidsskrifter som riktar sig specifikt till lantbrukare. Det framkommer 

även att informanterna ej har något intresse av att söka upp ny kunskap inom området. 

Trots detta efterfrågar ett flertal av dem ändå mer information, men att den ska vara mer 

lättillgänglig för lantbrukarna. Valdemar föreslår en lösning på detta genom ökad rådgivning 

förlagd till gårdarna, samt föreläsningar som riktar sig mot lantbrukare. Andra uppger, i 

likhet med Valdemar, att de vill se en utökad rådgivning. Denna rådgivning anser Valdemar 

ska vara gårdsinriktad och anpassad efter gårdens förutsättningar. Stefan berättar att han, 
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genom sin position inom LRF, har fått mycket information från exempelvis Greppa näringen1 

och Gradvis2. Även Melker har varit på informationsmöten som varit givande, men 

poängterar att det trots detta är lätt att falla tillbaka i samma mönster som tidigare. Enligt 

honom är dessa möten endast ett nedslag i verkligheten, och efter mötet så återgår 

lantbrukarna till sina egna verksamheter och fortsätter driva verksamheten på samma sätt 

som tidigare.  Det är endast Fridolf som tycker att han redan idag har tillräckligt med 

information. Han är medlem i Lovanggruppen3 och anser sig få all nödvändig information 

genom detta. Vilken information som efterfrågas varierar. Melker är exempelvis mestadels 

intresserad av att få ökad meteorologisk information för att veta hur vädret kommer att bli 

både ur ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv. Detta för att enklare upprätta hållbara 

strategier. Han berättar:  

”Jag vill mestadels ha meteorologisk information, både på kort sikt, men också 

på lång sikt. Jag vill se hur det ser ut i just det här området och vad det kan 

innebära. Detta för att kunna skapa sig handlingsutrymme och strategier för att 

klara av det som eventuellt kommer att ske här.” (s.7)  

Uppfattningen som identifierats innebär att det finns en vilja att få mer information. Den 

information som informanterna har byggts upp av främst den information som finns 

tillgänglig genom allmänna medier och lantbrukarnas egna tidskrifter. Det informanterna ser 

störst behov av är utökad rådgivning och meteorologisk information som är anpassad för det 

enskilda jordbruket.  

7.4.3.1 Diskussion 

Melker framför en åsikt om att han vill ha både kortsiktig och långsiktig meteorologisk 

information. Det är svårt att veta vad Melker menar med kortsiktigt och långsiktigt. Man kan 

antingen se det så att han menar att ett långsiktigt perspektiv kan liknas vid exempelvis 

IPCC:s klimatscenarier. Det går också tänka att ett långsiktigt perspektiv är något längre än 

dagens väderprognoser, som ofta rör sig om ett par veckor. Det vill säga, han vill kunna veta 

redan tidigt på året hur sommaren och odlingssäsongen kommer att bli. Enligt Lybbert och 

                                                           
1 Greppa näringen är ett projekt som erbjuder klimatrådgivning där fokus främst ligger på att informera hur 
jordbruket kan minska sin klimatpåverkan (Jordbruksverket, 2011). 
2 Gradvis är ett projekt som jobbar för att informera lantbrukare om hur ett förändrat klimat kommer att 
påverka jordbruket, och hur man ska anpassa sig till detta (Gradvis, 2009) 
3 Lovanggruppen är en rådgivningstjänst som inriktar sig mot att försöka skapa ett hållbart lantbruk 
(Lovanggruppen, 2013). 
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Sumner (2012) skulle väl tillförlitlig meteorologisk information vara en fördel för 

jordbrukssektorn. Det skulle göra det lättare för lantbrukare att planera sin verksamhet och 

kunna anpassa den till klimatet. Det kan exempelvis röra sig om att de kan välja grödor för 

säsongen utifrån de långtidsprognoser som finns gällande vädret (Lybbert och Sumner, 

2012). 

Informanterna diskuterade att de efterfrågar mer information. Samtidigt finns det en 

motsägelse eftersom informanterna inte är villiga att söka egen information. Då lantbrukare 

inte är villiga att söka efter informationen krävs det att informationen kommer till dem från 

externa källor, som exempelvis gårdsanpassad rådgivning. Enligt Lægdsgaard Madsen & Noe 

(2012) är det svårt att kommunicera den kunskap som finns till lantbrukare. Det mest 

effektiva sättet som de har identifierat är att anpassa den kunskap som finns till lantbrukares 

egen arbetsmiljö och tillämpa kunskapen så att den ska passa in på den enskilda gården, det 

vill säga gårdsanpassa rådgivningen (Lægdsgaard Madsen & Noe, 2012). I Sverige finns det 

redan idag rådgivningstjänster för att lantbrukare ska kunna klimatanpassa sin verksamhet. 

Dock behöver troligen denna rådgivning utvecklas ännu mer, eftersom våra informanter inte 

är medvetna om att denna tjänst finns. Samtidigt efterfrågar de denna typ av 

informationskälla. Vi anser att det skulle vara positivt för lantbrukare att söka egen 

information. Detta behöver inte nödvändigtvis vara forskningsresultat, utan det kan också 

komma från andra lantbrukares erfarenheter och idéer. Lybbert och Sumner (2012) menar 

att nätverk för lantbrukare skulle kunna vara positivt för jordbrukssektorn. På så sätt kan 

lantbrukare samarbeta mer. Det skulle också kunna vara gynnsamt för att sprida redan 

befintlig information och kunskap (Lybbert och Sumner, 2012). Det kan exempelvis handla 

om att ekologiska bönder kan dela med sig av sina erfarenheter till den konventionella 

produktionen, och vice versa. Enligt Tengö & Belfrage (2004) har konventionellt jordbruk 

försummat traditionella färdigheter samt kunskaper. Samtidigt baserar ekologiskt jordbruk 

sitt jordbruk utefter praktiskt odling samt observationer i naturmiljö (Tengö & Belfrage, 

2004). André (2013) framför också att ytterligare intressenter kan vara positivt att integrera i 

klimatanpassningsprocessen. Det handlar om att integrera både offentliga och privata 

aktörer som kan bidra med ett kunskapsutbyte mellan de olika grupperna.  
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8. Slutdiskussion 

Nedan kommer resultatet av vår studie att diskuteras.  

8.1 Vilka uppfattningar har vi identifierat? 
Vi har funnit viss ambivalens gällande lantbrukarnas uppfattningar om klimatförändringar. 

Som vi diskuterat i vår analysdel så är informanterna i många fall skeptiska till om det pågår 

en klimatförändring. De anser sig inte ha sett några bevis för detta. Grothmann & Patt (2005) 

har i sin studie sett att lantbrukare vill se konkreta bevis för klimatförändringarna. Utan 

detta finns det ett en osäker bild av klimatförändringarna och blir dessutom en faktor som 

hindrar klimatanpassning (Grothmann & Patt, 2005). När informanterna diskuterar 

klimatförändringar i ett större perspektiv tar de upp hur världen påverkas av ett varmare 

klimat. Något som de nämner är exempelvis den globala uppvärmningen och att isarna vid 

polerna smälter. Detta betyder att beroende på utifrån vilket perspektiv som 

klimatförändringar diskuteras så uppfattar informanterna dem som att de antingen existerar 

eller att det finns en avsaknad av dem.  

Vårt resultat visar att informanterna har tämligen stor kunskap om vilka effekter 

klimatförändringarna kan få på deras jordbruk. De har också stora kunskaper om hur dessa 

problem ska hanteras. De har dock svårt att tillämpa denna kunskap när det gäller hur de 

själva ska anpassa sin verksamhet i ett förändrat klimat. På grund av detta så efterfrågar 

informanterna mer information och mer forskning inom området. Lantbrukarna menar att 

de är tveksamma till den forskning som finns. Adger et.al (2009) menar att denna brist på 

tillförlitlig och exakt kunskap blir en begränsande faktor när det kommer till 

klimatanpassning. Trots att vi har identifierat en stor kunskapsbas hos informanterna så är 

de tveksamma till att vidta åtgärder i nuläget. Det verkar även som att det finns en avsaknad 

av egenintresse när det gäller att självständigt inhämta information inom de områden där 

man anser att det behövs ytterligare. De vill istället att, i deras uppfattning, relevant 

information ska spridas genom rådgivning som gärna ska vara specifikt inriktad på den 

enskilda gårdens förutsättningar. Genom detta förfaringssätt så förflyttar informanterna 

ansvaret för vilka åtgärder och anpassningsstrategier som är mest lämpade för deras 

verksamhet på någon annan, i detta fall olika myndigheter och politiker. Problemet med 

klimatanpassning blir således någon annans och när det har bestämts, på en högre nivå 

(politisk) vad som behöver göras och vad som krävs för att anpassa jordbruket är 
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lantbrukarna villiga att implementera dessa strategier. Eriksen & Selboe (2012) har 

identifierat liknande problem i sin studie på norska lantbrukare. De identifierade även de en 

passivitet hos de norska lantbrukarna. Det var först när nya politiska beslut togs, där 

ekonomiska styrmedel och lämpliga anpassningsmetoder identifierats, som denna passivitet 

kunnat avhjälpas. Dessa politiska beslut återfinns inte än i Sverige, men det finns en 

möjlighet att liknande politiskt engagemang i frågan skulle få likartat resultat i Sverige.  

I vår studie har vi försökt identifiera lantbrukares uppfattning kring begreppet 

klimatanpassning. Vårt resultat visar att lantbrukare är medvetna om de olika 

anpassningsstrategier som finns. I flera fall så benämns de dock inte som 

anpassningsstrategier, vilket gör att begreppet klimatanpassning inte används av 

informanterna. När vi ställde frågor om klimatanpassning associerade de detta begrepp till 

hur de kan minska sin klimatpåverkan. Detta är således den betydelse av begreppet som är 

mest framträdande i informanternas utsagor. Det var först senare under intervjuerna som 

informanterna identifierade klimatanpassningsstrategier. Dessa benämndes dock inte som 

anpassningsstrategier, utan snarare som en naturlig utveckling av jordbruket.  

8.2 Hur kan dessa uppfattningar förklaras? 
Bland lantbrukarna råder det osäkerheter mot forskningen och de olika klimatscenarier som 

finns. Som vi tidigare diskuterat så har också informanterna uppfattningen att de har 

bristfälliga ekonomiska resurser, vilket är en faktor som krävs för klimatanpassning enligt 

André (2013). Detta gör att de inte vågar investera i klimatanpassningsåtgärder utan att 

säkert veta att det kommer gynna dem i ett längre perspektiv. Det kan vara så att 

lantbrukare exempelvis väljer att inte dränera på grund av dessa osäkerheter. De är rädda 

för att dessa klimatscenarier inte stämmer, vilket skulle kunna göra att dräneringen i sig varit 

onödig. Vad som istället skulle kunna behövas är ökade möjligheter för bevattning. Denna 

osäkerhet driver lantbrukare till en passivitet, i väntan på att de mer konkret ska få veta vilka 

metoder och åtgärder som är de mest effektiva och lönsamma. I SOU 2007:60 framhålls dock 

att även om klimatforskningen innehåller en del osäkerheter är detta ändå tillräckligt att 

använda som grund för klimatanpassning. Detta då de menar att det krävs att samtliga delar 

i samhället påbörjar klimatanpassning redan nu. 

Vi har sett att informanterna i många fall väljer att avvakta med implementering av 

anpassningsstrategier tills dess att de ser ett behov för detta. De förklarar detta med att de 
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arbetar utifrån en kortsiktig tidsplan och anpassar sig till det rådande vädret, istället för att 

handla utifrån ett långsiktigt perspektiv. Detta väcker frågan; när kommer lantbrukare se ett 

konkret behov av att anpassa sig och vad är det som krävs för att de ska anpassa sig? En risk 

med lantbrukarnas rådande resonemang är att de, på grund av sitt kortsiktiga perspektiv, 

kan missa att det finns ett anpassningsbehov och istället avfärdar detta som årsvariationer. 

Det är främst de ekonomiska förutsättningarna som försvårar klimatanpassningen. 

Lantbrukare är beroende av att få en hög avkastning, så om de skulle få ekonomiska 

förluster på grund av minskad avkastning så skulle detta försvåra klimatanpassningen av 

verksamheten ytterligare. Detta då man ej har de ekonomiska förutsättningar som krävs för 

att implementera dessa åtgärder. Klimatanpassning kan vara kostsamt, men precis som 

Torvanger, Twena & Romstad (2004) diskuterar så är det ur ett ekonomiskt perspektiv mer 

fördelaktigt att klimatanpassa redan nu, då klimatförändringarnas effekter kan innebära 

stora kostnader. Det kan till och med gå så långt att man som lantbrukare inte har möjlighet 

rent ekonomiskt att klimatanpassa när det krävs, utan väljer istället att avveckla sitt jordbruk 

(Eriksen & Selboe, 20102). Om så blir fallet kan det i en större skala innebära högre priser på 

spannmål och livsmedel eftersom tillgången blir begränsad (Lybbert & Sumner, 2012). De 

lantbrukare som väljer att klimatanpassa kan således gynnas ekonomiskt om tillgången blir 

begränsad. Som konsument kan man däremot missgynnas av en högre prissättning.  

I vår studie har vi inte sett någon korrelation mellan informanternas uppfattningar när det 

gäller huruvida de odlar ekologiskt eller konventionellt. Det går således inte att förklara de 

olika uppfattningarna utifrån typ av jordbruk. Både ekologiska och konventionella 

lantbrukare uppfattar att det finns samma problem och möjligheter gällande 

klimatförändringars effekter på jordbruket. De har dessutom alla identifierat liknande 

anpassningsstrategier för klimatanpassning av jordbruk. Både ekologiska och konventionella 

lantbrukare är osäkra på vad ett hållbart jordbruk innebär, och hur man ska uppnå detta. Om 

man jämför konventionellt och ekologiskt jordbruk så är uppfattningen att det finns både 

positiva och negativa aspekter med båda typer av jordbruk. Ekologiskt har fördelen att deras 

jordar är mer motståndskraftiga mot ett förändrat klimat med större vädervariationer 

(Mäder et al., 2002). De konventionella jordarna har dock fördelen att de enklare kan 

bibehålla en hög avkastning. Detta genom att använda konstgödsel för att upprätthålla en 

stabil näringshalt i jorden, eller bespruta mot insekter, ogräs och sjukdomar. Vi anser att ett 
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hållbart jordbruk bör vara ett jordbruk med liten klimatpåverkan och hög avkastning som 

samtidigt är anpassat för att klara av ett framtida klimat.  

Vi har identifierat att lantbrukarna i de flesta fall ej använder sig av begreppet 

klimatanpassning när de resonerar kring anpassningsstrategier. De uppfattade istället detta 

som något nödvändigt i lantbrukets utveckling, och associerade inte detta till 

klimatförändringars effekter på jordbruket. Detta då de, som tidigare nämnts, har svårt att 

tillämpa klimatförändringar på lokal skala samt är skeptiska till klimatförändringarnas 

existens. Därmed ser de inget egentligt anpassningsbehov för klimatets skull. Detta går att 

koppla med samman med vad Adger et.al. (2009) framför. Om inte samhället har 

uppfattningen om att det finns en risk som motiverar en viss åtgärd, kommer inte denna att 

genomföras. Samhällets uppfattningar återspeglas sedan i andra sektorer, då det blir 

normen i samhället som avgör vad som är en tillräckligt stor risk eller inte (Adger et.al., 

2009).  Vårt resultat visar även att klimatanpassning av jordbruk är ett tämligen nytt 

fenomen som inte alla informanter är medvetna om. Klimatanpassning av jordbruk har varit 

en aktuell fråga i cirka fem år vilket kan anses som en för kort tid för att medvetenheten och 

kunskapen om det ska ha etablerat sig ordentligt bland lantbrukare. Även IPCC (2007) 

framhåller att klimatanpassning fortfarande är ett svårt område då möjligheterna för 

klimatanpassning och vad det kostar rent ekonomiskt inte är fastställt. Osäkerheten i våra 

informanters uppfattningar kan således förklaras av att det kvarstår vissa osäkerheter kring 

klimatanpassning även inom forskningen.  

8.3 Förslag på lösningar 
Samma passivitet som vi har identifierat hos lantbrukare i Östergötland har återfunnits i 

tidigare studie i Norge genom Eriksen & Selboe (2012). För att minska denna passivitet som 

råder hos informanterna ser vi ett behov av samverkan mellan olika nivåer i samhället. Det 

vill säga, det behöver ske ett större samspel mellan beslutsfattare, forskare och lantbrukare. 

Detta behöver vara ett ömsesidigt samspel, eftersom vi identifierat att lantbrukarnas 

uppfattning är att beslutsfattare har bristande kunskap om praktiken, och forskningen är 

dåligt anpassad för att passa in i verkligheten. Å ena sidan, behöver politiker etablera 

ekonomiska styrmedel för att åtgärder ska bli enklare att implementera i praktiken. Å andra 

sidan, behöver lantbrukare bidra med sin kunskap och sina erfarenheter både till politiken 

och forskningen. Forskningens uppgift blir att ta fram bra, konkreta metoder och 
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anpassningsstrategier som går att tillämpa på det svenska jordbruket. Forskningen behöver 

även arbeta vidare med att kunna ta fram mer långsiktig metrologisk information så att 

lantbrukare strategiskt kan planera och förbereda sig mot ett förändrat klimat. Vermeulen et 

al. (2012) betonar att detta samspel är nödvändigt eftersom det blir svårt för lantbrukare att 

lösa dessa problem på egen hand. Även på politisk nivå så har man identifierat ett behov av 

att hjälpa lantbrukare med olika typer av verktyg och styrmedel (Europeiska Kommissionen 

Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling, 2008). När man integrerar och 

samspelar mellan olika grupper i samhäller gällande klimatanpassning måste man ha i 

beaktande att de finns en risk att man tappar komplexiteten i problemet och det sker för 

mycket förenkling, vilket är negativt. Detta framför Eriksen och Selboe (2012) och menar på 

att man dessutom måste se till att maktfördelningen i detta samarbete blir jämnt. Det finns 

en risk att de maktfördelningar som återfinns i samhället återspeglas även i 

samarbetsprocessen (Eriksen och Selboe, 2012). Man bör dock vara medveten om att 

förändringar kan ta tid. Detta är något som också Winter & Koger (2004) framhåller. 

Lantbrukare arbetar utifrån väl invanda mönster och har svårt att ställa om verksamheten. 

Dock är detta samspel som identifieras ett sätt som kan påskynda en förändring, då 

passiviteten på något sätt måste avhjälpas. Om inte detta uppnås kommer 

klimatförändringarnas hot mot det Östgötska jordbruket att kvarstå.  

9. Vidare forskning 
För att kunna identifiera vad det hållbara jordbruket egentligen innebär och vilka metoder 

som ska användas behövs ytterligare forskning inom området. Detta är idag ej definierat 

inom forskningen, och vi identifierade en efterfrågan om detta hos våra informanter. Det 

skulle även vara intressant att genomföra en liknande studie som denna med lantbrukare i 

andra delar av Sverige. Exempelvis vilka skillnader och likheter i uppfattningar finns det hos 

lantbrukare i södra och norra Sverige när det gäller klimatförändringar och dess effekter på 

jordbruket? Hur stor påverkan har olika geografiska, topologiska och klimatmässiga 

variationer på lantbrukares uppfattning?  
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Bilaga 1  

Intervjuguide 

Öppning 

Presentation av oss och studiens syfte samt försäkra informanterna om anonymitet i 

studien. 

Vi börjar intervjun med att öppna upp med lite allmänna frågor om informanten och 

dennes verksamhet.  

• Typ av verksamhet, verksamhetsår, omfattning, roll i verksamheten? 

Klimatförändringarna 

• Hur tänker du kring klimatförändringar rent generellt?  

• Vilka negativa och positiva effekter tror du klimatförändringarna kommer få för 

jordbruket?  

• Hur har du fått information om klimatförändringar och dess effekter på 

jordbruk? 

– Vad är det för typ av information? 

• Har du märkt någon skillnad i väderförhållanden under din tid som 

lantbrukare? 

– Hur har denna skillnad påverkat ditt jordbruk? 

• Om det blir en temperaturhöjning/torka/ökad nederbörd, hur tror du att din 

verksamhet skulle klara av detta? 

• Vad är din uppfattning kring översvämningar och torka de senaste 10 åren? 

• Hur har du upplevt detta? 

– Har ni haft detta i beaktande i er fortsatta utveckling av ert jordbruk? 

• Har du några strategier för att klara av ett förändrat klimat? 

– Om ja, vilka? 

– Om nej, varför inte? 

Klimatanpassning 
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• Kan du berätta hur du har kommit i kontakt med frågor rörande 

klimatanpassning? 

- Hur har du inhämtat kunskap om klimatanpassning? 

• Kan du berätta hur klimatanpassning av jordbruk går till? 

• Ser du några hinder för att vidta åtgärder för att klimatanpassa ditt lantbruk? 

(Dränering, bevattning, ändring av grödor) 

- Om ja, vilka hinder ser du? 

- Om nej, vad är det som gör att du inte ser några hinder med detta? Minskad 

klimatpåverkan 

• Kan du berätta hur du, om du gör det, arbetar för att minska klimatpåverkan 

från ditt jordbruk? 

• Ser du någon gynnsamhet i att minska er klimatpåverkan? 

• Ser du några hinder för att implementera olika åtgärder för att minska din 

klimatpåverkan? 

Avslutande frågor 

• Vilken form av information kring dessa områden önskar du att du skulle få? 

• Har du något övrigt som du vill tillägga eller ta upp som vi inte diskuterat 

tidigare i intervjun? 
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Bilaga 2 

Våra	informanter	

Informant 1, Nils – Intervju 2013-03-11 – Ekologisk produktion 

Informant 2, Melker – Intervju 2013-03-12 – Ekologisk produktion 

Informant 3, Stefan – Intervju 2013-03-12 – Konventionell produktion 

Informant 4, Åke – Intervju 2013-03-13 – Ekologisk produktion 

Information 5, Valdemar – Intervju 2013-03-14 – Konventionell produktion 

Informant 6, Fridolf – Intervju 2013-03-15 – Konventionell produktion 


