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Sammanfattning 

Fler krav ställs på lantbruket för att minska näringsläckaget, vilket inte bara kräver kunskaper om hur detta 

ska genomföras utan också engagemang, anpassade administrativa system, ekonomiska resurser och 

teknik såväl som en sammanhållen uppfattning om vad som är problemet. Den här studien berör hur 

lantbrukare från Östergötland och Södermanlands län upplever svårigheter och möjligheter med 

implementeringen av miljöåtgärder för att minska näringsläckaget från lantbruket på gårdsnivå. Utöver det 

ska möjligheter och svårigheter identifieras gällande åtgärderna för att minska näringsläckaget från 

jordbruksmark till vattendrag, sjöar och hav. För att identifiera svårigheter och möjligheter har såväl en 

öppen induktiv analysmetod använts som vetenskaplig förankring med tidigare forskning och studier om 

implementeringsproblematiken av miljöåtgärder för minskat näringsläckage utifrån ett 

lantbrukarperspektiv kombinerat med Trudgills (1990) teori om barriärer för implementering av åtgärder 

för att minska miljöproblem. Intervjuer i fokusgrupper med lantbrukare från Södermanland och 

Östergötlands län, som bedriver ekologisk produktion såväl som konventionell, har utförts. Det empiriska 

materialet består av fyra fokusgrupper med tre deltagare i vardera gruppen, två i respektive län. Studiens 

resultat påvisar att det råder konsensus inom och mellan produktionsinriktningar såväl som mellan län och 

mellan olika nivåer såsom lantbrukare och myndigheter om att näringsläckage är ett problem. Jämförelser 

om likheter och skillnader mellan produktionsinriktningar har genomförts. Främst har samtliga informanter 

har samstämmiga uppfattningar om att det finns oklarheter gällande hur näringsläckage ska minskas, samt 

vad som är effektivast åtgärder. Jämförelse mellan denna studies fokus på lantbrukarperspektivet gällande 

implementeringsproblematiken för miljöåtgärder för minskat näringsläckage har utförts mot 

myndighetsperspektiv i form av en studie om erfarenheter från tre länsstyrelser utförd av Gustavsson & 

Tillby (2012). Problematik och hinder har gått att finna beträffande vilka miljöåtgärder som krävs, 

oenigheten grundas i hur och var implementeringen ska ske. Gårdsanpassning, kommunikativa barriärer 

och samhällets inställning och sociala acceptans för svenskt lantbruk förefaller vara viktiga delar i lösningar 

på hur hinder för implementering av miljöåtgärder ska kunna övervinnas, liksom lösningar för att förhindra 

att ekonomiska förluster skapar problem och behöver utvecklas.   



4 
 

Innehåll 
Förord ................................................................................................................................................................................ 2 

Sammanfattning ................................................................................................................................................................ 3 

1 Inledning ................................................................................................................................................................... 6 

2 Syfte och frågeställningar ......................................................................................................................................... 8 

2.1 Syfte .................................................................................................................................................................. 8 

2.2 Frågeställningar: ................................................................................................................................................ 8 

2.3 Avgränsningar ................................................................................................................................................... 9 

2.3.1 Valet av län ................................................................................................................................................ 9 

2.3.2 Valet av produktionsinriktningarna ekologisk- och konventionella lantbruk ........................................... 9 

3 Bakgrund ................................................................................................................................................................. 10 

3.1 Kortfattad jordbrukspolitiskhistoria ................................................................................................................ 10 

3.2 Tidigare studier om lantbrukare ..................................................................................................................... 11 

4 Vetenskaplig förankring .......................................................................................................................................... 13 

4.1 Barriärsteorin .................................................................................................................................................. 14 

4.1.1 De sex barriärerna ................................................................................................................................... 14 

5 Metod ...................................................................................................................................................................... 16 

5.1 Val av län och informanter .............................................................................................................................. 16 

5.2 Kvalitativa intervjuer i fokusgrupp .................................................................................................................. 17 

5.3 Intervjuguide ................................................................................................................................................... 17 

5.4 Intervjuer med lantbrukarna .......................................................................................................................... 18 

5.5 Transkribering och efterbehandling av material ............................................................................................ 19 

5.6 Analys av material ........................................................................................................................................... 20 

5.7 Metod- och teori diskussion ........................................................................................................................... 23 

6 Analysresultat ......................................................................................................................................................... 25 

6.1 Enighetsbarriären ............................................................................................................................................ 25 

6.1.1 Enighet .................................................................................................................................................... 25 

6.1.2 Oenighet .................................................................................................................................................. 25 

6.1.3 Lösningar på oenigheten ......................................................................................................................... 25 

6.1.4 Likheter och skillnader ............................................................................................................................ 26 

6.1.5 Diskussion................................................................................................................................................ 27 

6.2 Kunskapsbarriären .......................................................................................................................................... 28 

6.2.1 Kunskap hos lantbrukarna ...................................................................................................................... 28 

6.2.2 Kunskap hos myndigheterna ................................................................................................................... 29 

6.2.3 Kunskap hos samhället ............................................................................................................................ 30 

6.2.4 Likheter och skillnader ............................................................................................................................ 30 



5 
 

6.2.5 Diskussion................................................................................................................................................ 32 

6.3 Teknikbarriären ............................................................................................................................................... 33 

6.3.1 Teknisk utveckling och anpassning ......................................................................................................... 33 

6.3.2 Likheter och skillnader ............................................................................................................................ 34 

6.3.3 Diskussion................................................................................................................................................ 35 

6.4 Ekonomisk barriär ........................................................................................................................................... 36 

6.4.1 Merkostnader för lantbrukaren .............................................................................................................. 36 

6.4.2 Gårdens förutsättningar .......................................................................................................................... 37 

6.4.3 Likheter och skillnader ............................................................................................................................ 38 

6.4.4 Diskussion................................................................................................................................................ 39 

6.5 Socialbarriär .................................................................................................................................................... 41 

6.5.1 Engagemang hos lantbrukaren ............................................................................................................... 41 

6.5.2 Social acceptans för lantbruk .................................................................................................................. 42 

6.5.3 Likheter och skillnader ............................................................................................................................ 43 

6.5.4 Diskussion................................................................................................................................................ 44 

6.6 Politisk barriär ................................................................................................................................................. 45 

6.6.1 Lagstiftningens roll och byråkratiska system .......................................................................................... 45 

6.6.2 Andra länders jordbrukspolitik ............................................................................................................... 46 

6.6.3 Likheter och skillnader ............................................................................................................................ 46 

6.6.4 Diskussion................................................................................................................................................ 47 

7 Avslutande diskussion ............................................................................................................................................. 49 

7.1 Lantbrukarnas upplevelser .............................................................................................................................. 49 

7.2 Samma uppfattningar? ................................................................................................................................... 49 

7.3 Möjligheter och Svårigheter ........................................................................................................................... 50 

7.4 Barriärerna övervunna eller oövervunna? ...................................................................................................... 50 

7.4.1 De oövervunna barriärerna ..................................................................................................................... 51 

8 Problematiken i ett vidare perspektiv och slutsatser ............................................................................................. 56 

8.1 Slutsatser ......................................................................................................................................................... 57 

8.2 Förslag på framtida forskning ......................................................................................................................... 57 

Referenslista ................................................................................................................................................................... 58 

Bilaga 1. ........................................................................................................................................................................... 63 

Intervjuguide ............................................................................................................................................................... 63 

 

  



6 
 

1 Inledning  
Utsläpp av för mycket växtnäringsämnen, kväve och fosfor, bidrar till övergödningsproblematiken i svenska 

vattendrag, sjöar och hav. För att minska effekterna av övergödningen pågår olika åtgärdsprogram som är 

såväl nationella som från Europeiska Unionen, EU (Bratt, 2003). De nationella miljökvalitetsmålen anger 

vilket miljötillstånd som ska uppnås inom en generation i Sverige (Miljömålsrådet, 2008). 

Miljökvalitetsmålet Ingen övergödning är ett av sexton mål och berör påverkan av utsläpp och 

näringsämnen från bland annat lantbrukssektorn. Den officiella synen på jordbruksutveckling i Sverige och 

EU är att öka hållbarhetsgraden istället för, som det var tidigare, öka produktionen 

(Jordbruksdepartementet, 1997). Enligt Saifi et al. (1990) är detta problematiskt då en förutsättning i 

arbetet för ett hållbart samhälle är uppbyggnaden av ett jordbrukssystem som ska hålla för kommande 

generationer. Många viktiga funktioner i samhället är beroende av jordbruket såsom livsmedelsförsörjning, 

näringsämnenas kretslopp, produktion av råvaror samt bibehållandet av det agroekologiska kulturarvet där 

landskap och biologisk mångfald även ingår (Saifi et al., 2009).  Samtidigt är orsaken till övergödning 

primärt en antropogen påverkan och en aktivitet där det är väl känt att näringsläckaget i södra Sverige 

härrör från jordbrukets aktiviteter (Arheimer & Brandt, 1998).  

Jordbruksverket är ansvarig myndighet för att styrmedel, som ska minimera näringsläckage från 

jordbruksmark, implementeras (Bratt, 2002). Det finns fortfarande oklarheter och kunskapsbrister när det 

gäller hur ett hållbart jordbrukssystem ska appliceras, processerna kring det samt hur ett hållbart jordbruk 

fungerar på gårds-, kommun-, län-, nationell- eller EU-nivå (Saifi et al., 2009).  Problematiken kan enligt 

Johansson et al. (2005) bero på otydlig utformning av åtgärdernas implementeringsförfarande. Dessutom 

är många aktörer inblandade som alla representerar olika nivåer i den agrara sektorn. Dessa är såväl 

statliga-, regionala- och lokala myndigheter, som lantbrukare och intresseorganisationer, vilket kan 

medföra samarbetssvårigheter och implementeringsluckor (Lundqvist, 2001; Saifi & Drake, 2008). Att 

implementeringen av styrmedel för att minska övergödningen inte fungerar effektiv och korrekt är något 

som ansvariga myndigheter är medvetna om (Naturvårdsverket, 2002). Implementeringsförfarandet har 

studerats i flera tidigare studier. Bratt (2002) fann att ekonomiska aspekter, kunskap och regler var 

huvudsakliga problemområden som kopplades till lantbrukares beslut om och vilka åtgärder som skulle 

vidtas.  Exempelvis fann Bratt att det krävs förståelse och kännedom om frågor som berör lantbrukarna 

såväl som förståelse utifrån lantbrukarnas perspektiv för att åtgärder ska implementeras. I en studie av 

Archambault (2004) har detta också framkommit där undersökningarna har fokuserat på faktorerna som 

påverkar vilka åtgärder som implementeras för minskat näringsläckage till Östersjön. En viktig iakttagelse 

som Archambault (2004) gör är tillgängligheten på kunskap, där forskningen påvisar att lantbrukare inte 

vet hur de kan minska sitt näringsläckage utöver den svenska lagstiftningen. Gustavsson & Tillby (2012) har 
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studerat hur tre länsstyrelser hanterar implementeringen av styrmedel som syftar till minskat 

näringsläckage från jordbruksmark. Deras slutsats handlar om avsaknaden av en fungerande 

kommunikation och kunskapsutbyte mellan myndighet och lantbrukare som bidrar till att 

implementeringen inte fungerar tillfredsställande. Implementering av miljöåtgärder för minskat 

näringsläckage i lantbruket är ett vedertaget problem. Det är därför av intresse att studera lantbrukares 

uppfattningar beträffande implementeringar av praktiska miljöåtgärder i lantbruket för att kunna 

identifiera dess möjligheter och svårigheter.  

 

Tidigare studier har behandlat myndigheters erfarenheter av implementering av styrmedel för minskat 

näringsläckage i lantbruket (Bratt, 2004; Wärnbäck & Hilding-Rydevik, 2009). Även Gustavsson & Tillby 

(2012) har studerat implementeringsproblematiken för minskat näringsläckage från lantbruket ur ett 

myndighetsperspektiv utifrån tre länsstyrelser. Vår studie tar avstamp ifrån Gustavsson & Tillby’s men 

belyser lantbrukarnas perspektiv i frågan. Vi studerar därför vad utvalda lantbrukarna i två län har för 

uppfattningar om implementeringen av praktiska åtgärder för minskat näringsläckage i lantbruket. 
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2 Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka och analysera uppfattningar hos aktiva ekologiska och konventionella 

lantbrukare på gårdsnivå i Östergötland och Södermanlands län beträffande implementeringen av 

praktiska miljöåtgärder i lantbruket för minskat näringsläckage.  Vidare ska möjligheter och svårigheter 

identifieras gällande åtgärderna för att minska näringsläckage från jordbruksmark till vattendrag, sjöar och 

hav.  

2.2 Frågeställningar: 
- Hur upplever lantbrukare implementeringen av miljöåtgärder för minskat näringsläckage? 

 

- Vilka möjligheter respektive svårigheter finns det vid implementering av miljöåtgärder för minskat 

näringsläckage på gårdsnivå?    

 

- Vilka eventuella skillnader och likheter går det att utläsa mellan lantbrukarna, produktionsinriktningarna och 

länstillhörigheterna?  

 

- Hur skiljer sig myndigheternas perspektiv utifrån Gustavsson &Tillbys (2012) studie med lantbrukarnas 

perspektiv i denna studie beträffande implementeringsproblematik av miljöåtgärder för minskat 

näringsläckage? 
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2.3 Avgränsningar 

2.3.1 Valet av län 

Valet av län är delvis baserat på en tidigare studie av Gustavsson & Tillby (2012). De har, ur ett 

myndighetsperspektiv, studerat hur länsstyrelsen i Östergötland, Södermanland och Västmanland hanterar 

implementeringen av styrmedel som syftar till att minska näringsläckage från jordbruksmark. Därför blir 

denna studie intressant för att undersöka hur lantbrukare på gårdsnivå, i två av dessa tre län, uppfattar 

implementeringen av praktiska miljöåtgärder i lantbruket. Att två län valdes ut baseras på bedömningen 

att det skulle ge oss tillräcklig omfattande material för studiens syfte samt möjliggöra en jämförelse. Valet 

av dessa län har också sin grund i de likartade förutsättningarna som finns gällande arealen jordbruksmark 

samt anslutningen till Östersjöns kust.  

2.3.2 Valet av produktionsinriktningarna ekologisk- och konventionella lantbruk 

Målet med urvalet av informanter till fokusgruppsintervjuerna var även att finna en variation inom 

lantbrukssektorn, därför valdes lantbrukare som bedrev konventionella såväl som ekologiska lantbruk med 

både växtodling, djurhållning eller kombinerade verksamheter. Detta för att möjliggöra att vi fick ta del av 

så många olika uppfattningar av implementering av miljöåtgärder som ger miljöstöd i form av ekonomisk 

ersättning som möjligt. Vi valde att särskilja den ekologiska samt konventionella produktionsinriktning i 

fokusgrupperna, detta baserat på metodologiska argument för att skapa en homogengrupp och på så sätt 

undvika spänningar mellan individer med olika produktionsinriktningar. 
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3 Bakgrund 
I EU tillämpas en gemensam jordbrukspolitik, CAP (Common Agricultural Policy), där Jordbruksverket har 

den centrala och samordnande rollen i Sverige (SCB, 2012). Innebörden av detta är att Jordbruksverket 

administrerar och applicerar EU:s regleringar och stödsystem på jordbruksområdet och förmedlar 

jordbrukspolitiken i praktiken genom att bland annat bevaka, informera och samordna (Jordbruksverket, 

2013a). Jordbruksverket beslutar även om exportbidrag, nationella stöd och bidragsrätter. Länsstyrelsen 

tar beslut om de flesta direktstöden till lantbrukare.  Praktiska åtgärder för minskat näringsläckage 

finansieras genom Landsbygdsprogrammet via miljöersättningar (Jordbruksverket, 2013a). 

Landsbygdsprogrammet är ett politiskt verktyg för att uppnå de svenska miljökvalitetsmålen och innehåller 

satsningar i form av olika stöd och miljöersättningar inom lantbruket.  Arbetet handlar i första hand om att 

uppfylla de övergripande målen för jordbruks-, och livsmedelspolitiken. I rapporten ’Hållbarhet i svenskt 

jordbruk 2012’ utgiven av Statistiska Centralbyrån tillsammans med Jordbruksverket, Naturvårdsverket och 

Lantbrukarnas riksförbund (2012) handlar målen om att verka för en konkurrenskraftig, miljö- och 

djurskyddsanpassad livsmedelsproduktion som ska vara till nytta för konsumenten. Det handlar även om 

att skapa förutsättningar för livskraftigt jordbruk på mindre lukrativa områden. Regeringen står fast vid att 

jordbruket i Sverige ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Gällande den ekologiska aspekten 

menas bland annat att jordbruket ska vara resursbevarande och miljöanpassat. 

3.1 Kortfattad jordbrukspolitiskhistoria 

Jordbrukspolitikens omställning under 1980-talet, från en högprispolitik1 med starkt gränsskydd till en 

alltmer marknadsanpassad politik, beskriver Vail et al. (1994) endast som gynnsamma utifrån miljömässiga 

aspekter. Detta kan förklaras genom sambandet av ett ökat miljöintresse hos konsumenter och samhälle. 

Moderniseringen av lantbruket under 1980-talet konstateras av Miljövårdsberedningen (1989) ha medfört 

miljöproblem. Konsekvensen av detta har senare lett till omfattande förändringar i det svenska jordbruket. 

Dessa förändringar är exempelvis det ekonomiska stödet till jordbruksmark som erbjuds som ett så kallat 

direktstöd2, vilket ges i form av areal-, miljö- och regionalstöd, inte som prisstöd till jordbruksprodukter. 

Det är EU:s jordbrukspolitik som råder över denna förändring (Miljövårdsberedningen, 1989) och EU- 

stödet har blivit en mycket viktig inkomstkälla för lantbrukarna (Archambault, 2004). Landskapsbilden har 

inte förändrats mycket sedan EU-inträdet, dock har det skett regel- och marknadsmässiga förändringar 

med större konkurrens av produkter och priser. Detta har resulterat i effektiviseringar och industrialisering 

av lantbruket. Ett exempel på detta är att det finns färre kor i landskapet som ändå medfört ökad 

produktion.  Trenden visar på färre men större gårdar med större djurenheter (Saifi et al. 2009). 

                                                           
1 Högprispolitik är en ekonomisk-politisk åtgärd för att påverka utrikeshandeln på inhemsk marknad (Ohlsson, utan år). 

2 Direktstöd i jordbruket innebär ekonomisk bidrag för att främja lantbruksnäringen. Det kan vara stöd för en viss typ av produktion. Det 
vanligaste är dock det som kallas Gårdsstöd, och betalas ut oberoende av produktionsinriktning (Örebro länsstyrelse, utan år). 
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Jordbruksverket (2013a) bekräftar att lantbruket står inför förändringar och befinner sig vid ett vägskäl 

med stor ovisshet. De nya strukturerna i Landsbygdsprogrammet för 2014 är fortfarande inte fastställda 

och mycket talar för att det förblir oklart fram till 2015. Stöden och ersättningarna kommer förmodligen 

att se annorlunda ut i förhållande till dagens program med nya begrepp, prioriteringar och fokusområden 

(Jordbruksverket, 2013a).  

Jordbruksverket arbetar för att odlingslandskapet ska präglas av biologisk mångfald, samt belasta miljön 

minimalt (Jordbruksverket, 2013b). Landsbygdsprogrammet finansierar också, som tidigare nämnt, olika 

stöd och miljöersättningar inom lantbruket, med hjälp av återförda miljöskatter projektet Greppa 

näringen.  Detta projekt erbjuder kostnadsfri rådgivning till lantbrukare med målet att minska klimatgaser 

och övergödning, samt en säker användning av växtskyddsmedel. Greppa näringen drivs i samarbete 

mellan Jordbruksverket, LRF, länsstyrelserna samt andra företag i lantbruksbranschen. Ansvarig för 

projektet är Jordbruksverket (Greppa näringen, 2011). 

Det finns en rad olika miljöåtgärder som implementeras i lantbruket med målet att minska näringsläckage. 

En av de största och viktigaste åtgärderna för att minska erosion är att lämna en kantzon3 utmed 

vattendrag. En nyttoeffekt av denna åtgärd är att kväve hindras från att utlakas (Greppa näringen, 2010).  

Åtaganden som är stödberättigade och frivilliga att implementera i verksamheten är även fånggrödor, som 

är en effektiv metod för att hindra utlakningen av kvävet i åkermarken liksom vårplöjning (Greppa 

näringen, 2012). Strukturkalkning är en grundförbättrande åtgärd som blivit högaktuell på senare tid. 

Jordbruksverket (2013b) skriver att det finns erfarenheter av att strukturkalkning kan minska 

fosforsförlusterna på lerjordar och samtidigt öka nivån på skörden. För att strukturkalkningen ska ge 

önskad effekt krävs en viss mängd aktivt kalk4. 

I slutet på 1990-talet infördes en ny Miljöbalk i Sverige (1998:808). Lagen innebar en mer samordnad och 

bredare lagstiftning för att främja en hållbar utveckling (Träskman, 2010) där skyddsintressen, såsom 

geologiska-, naturvärds- eller friluftslivets intressen, står i centrum (Rubenson, 2008). Den medförde även 

större ansvarstagande och skyldigheter för den som avser att bedriva en verksamhet. Enligt Träskman 

(2010) kan förpliktelserna exempelvis vara kunskapsinhämtning, att försiktighetsprincipen ska iakttas såväl 

som kontroll över återvinning och återanvändning. 

3.2 Tidigare studier om lantbrukare 

En vanlig beskrivning av lantbrukare är deras beroendeställning till väder och politik samt rollen som 

förvaltare av naturen (Nordström-Källström, 2008). Dagens samhälle ställer krav på lantbrukare. De ska 

                                                           
3
 Denna zon, som är belägen utmed åkermarkens kant mot vattendrag, har ett permanent växttäcke som aldrig plöjs (Greppa näringen, 2012). 

4
 Aktiv kalk återfinns i stor mängd i bränd och släckt kalk (Jordbruksverket, 2013b), dessa är inte tillåtna att använda i ekologiskt lantbruk enligt 

EU (2008:889). 
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fungera som ändamålsenliga företagare i kontrast mot historiska tider då konkurrensen inte var lika hård 

och produktionen främst var till självförsörjning. Nordström-Källström (2008) beskriver lantbrukares 

sociala villkor i sin avhandling. Hon framhåller att levnadsvillkoren för lantbrukaren handlar om 

anpassningen till traditionella värden parallellt med moderna förväntningar på livet. Detta innebär inte 

heller att nya ekonomiska och politiska strategier per automatik och i samma takt förändrar kulturella eller 

existentiella värden. I en annan studie beskrivs att utformningen av lantbrukarnas hushållsekonomi och 

arbetsfördelning är präglat av hur bondekulturens traditionella arv följer nutida lantbrukares vardag 

(Strömberg, 1992). Vidare framhåller samme författare att lantbrukare har speciella levnadsvillkor och 

förutsättningar som kan generera en bild av att det finns kontrastförhållanden till industrisamhället.  I en 

avhandling av Stenseke (1997) diskuteras relationen som markägare har till naturen, vilket anses vara en 

förutsättning för att skapa en uthållig markanvändning. Författaren har delat in lantbrukare i tre 

kategorier, företagare, traditionella bönder och landskapsskötare, med utgångspunkt från vilken inställning 

de har till naturen och landskapet. 

Lantbrukares inställning till sin egen miljöpåverkan har studerats i flera arbeten där orsaken till varför 

lantbrukare ställer om eller inte, till hållbara produktionssystem, har undersökts (Bell, 2004; Uthardt, 2009; 

Koesling et al., 2012). Bell (2004) anser att huruvida man väljer att genomföra en omställning av 

produktionssystem eller inte, grundar sig i lantbrukarens kunskap och identitet, som exempelvis ekologisk 

eller konventionella lantbrukare. I Lowe et al. (1997) studie framkommer det istället att det är 

lantbrukarens inställning till sitt levnadssätt som gör att han/hon inte vill implementera miljöåtgärder eller 

följa miljöregleringar. Det kan handla om en inställning att man redan gör rätt, att man alltid har gjort på 

det här sättet och en ovilja till förändring. Detta exemplifieras också i Nordström-Källströms (2008) 

avhandling som visar hur lantbrukarens identitet blir konstruerad av det omgivande samhället och 

sammanfattar det med att ”Lantbrukaren ser det som att han lever i samklang med naturen, men han 

upplever inte att det omgivande samhället erkänner detta” (Mellan trivsel och ensamhet, s.82).  
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4 Vetenskaplig förankring 
Lantbrukares inställning till implementering av åtgärder för minskat näringsläckage i lantbruket har tidigare 

studerats. Detta har bland annat Archambault (2004) undersökt, vars studie påvisar en medvetenhet hos 

lantbrukare kring verksamhetens negativa miljöpåverkan och en motivation att vilja minska denna. Det 

framgår också att vara motiverad inte är samma sak som att aktivt genomföra en förändring. Författaren 

betonar att det finns positiva aspekter som kan påverka detta. Ekonomiska styrmedel i form av bidrag kan 

medföra att miljöåtgärder genomförs. Bratt (2002) har studerat lantbrukare i Södermanlands län och fann 

också svårigheter, som bland annat var ekonomiska hinder, vid implementering av miljöåtgärder som avser 

att minska näringsläckaget från jordbruksmark. Gustavsson & Tillby (2012) har även studerat detta men 

med fokus på implementeringssvårigheter som identifieras utifrån länsstyrelsens nivå. Som en viktig 

parameter, fann Rodriguez et al. (2008), att myndigheter behöver ge återkoppling till lantbrukare men 

också till resten av samhället, för att på detta vis överbygga kunskapsbristerna som råder. Vidare uppfattar 

intervjuade lantbruksrådgivare i Rodriguez studie att lantbrukarna befinner sig i en situation av 

kunskapsbrist inför anpassnings- och implementeringsmöjligheter av miljöåtgärderna på den egna gården. 

Det verkar således finnas många faktorer som påverkar vilka hinder eller möjligheter som avgör vilka 

implementeringar av miljöåtgärder som genomförs. Det kan vara sociala villkor5 eller politiska såväl som 

ekonomiska parametrar inom lantbruket som påverkar implementeringsmöjligheterna. Det kan också 

handla om traditionella aspekter såsom förvaltarskap för den mark man brukar och odlar och att dessa 

sysslor har utförts på samma sätt i generationer, såväl som administrativa men också vilka gårdens och 

åkermarkens förutsättningar är. Detta har betydelse för vilka uppfattningar, attityder och motivationer 

som finns för förändring, utveckling och hur implementeringsförfarandet fortlöper. I en relativt ny [när 

denna uppsats skrivs] artikel av Oswald et al. (2012) behandlar de olika förutsättningar som finns och vilka 

faktorer som motiverar svenska lantbrukare att producera energigrödor. I studien berörs vilka drivkrafter 

och hinder som avgör vilka energigrödor som produceras och motivationsfaktorer som finns. I 

sammanhanget nämns också  Trudgills (1990) teorier om barriärer för hur hinder för implementering på 

miljöproblem kan övervinnas. Trudgills teori har varit användbar i flera tidigare studier med olika fokus 

inom miljöområdet (Piper, 2001; Wärnbäck & Hilding-Rydevik, 2009; Richards, 2012; Gustavsson & Tillby, 

2012). Det teoretiska ramverket utifrån Trudgills barriärsteori är således generell och kan med fördel 

användas för att identifiera uppkomsten till varför ett miljöproblem finns eller hur problemet har 

övervunnits. Då vi anser att flera av våra teman överensstämde med barriärerna som presenteras i teorin, 

har vi valt att delvis basera det teoretiska ramverket på Trudgills barriärsteori. 

                                                           
5 Sociala villkor i lantbruket kan handla om att det är svårt att uppfylla den livskvalitet lantbrukaren eftersträvar i den arbets-och livssituation 

denne befinner sig i. Det kan leda till förändrad produktion, nedläggning eller flytt från landsbygden (Nordström-Källström, 2008).  
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4.1 Barriärsteorin 

I Trudgills bok ”Barriers to a better environment - what stops us solving environmental problems?” (1990) 

beskriver författaren att endast en barriär i taget förekommer men förklarar att det kan förekomma flera 

barriärer samtidigt. Teorins användning och tillämpning har tolkats i tidigare studier på olika sätt. Teorin 

kan tolkas som att en barriär i taget ska övervinnas (Ling et al., 2000). I andra tolkningar gjorda av Richards 

et al. (2012), Selman (2004) och Gustavsson & Tillby (2012) sker en tillämpning av flera barriärer då man 

anser att dessa kan förekomma och fungera både parallellt och samtidigt. En liknande tolkning av teorin 

som deras, har vi valt att göra.  Vi använder oss av Trudgills teori om tematiska barriärer för 

implementering av riktlinjer och åtgärder för att minska miljöproblem vid analys, förklaring samt diskussion 

av resultatet. 

Trudgill (1990) har identifierat sex stycken barriärer som hindrar att miljöproblem kan övervinnas och 

lösas. Barriärerna täcker skilda områden och bygger på att miljöproblem och eventuella lösningar grundar 

sig i en eller flera av följande barriärer: enighet-, kunskap-, teknisk-, ekonomisk-, social-, och politiska 

faktorer. 

4.1.1 De sex barriärerna 

Trudgill (1990) inleder boken med den första barriären, enighetsbarriären. En påtaglig faktor som 

underlättar för att hinder ska bli lösta är att aktörer och verksamhetsutövare är överrens om att 

miljöproblem existerar och att det behöver lösas. Huruvida ett tillstånd ska anses vara ett problem eller 

inte grundar sig i om det medför någon miljöpåverkan. Enighetsbarriärens främsta hinder enligt Trudgill är 

problematiken kring hur ett problem ska lösas då det kan råda meningsskiljaktigheter kring mål och hur 

mål ska omvandlas till lösningar. 

Den andra barriären, kunskapsbarriären, handlar det om hur kunskaper om processer, orsaker och 

lösningar saknas för att hantera miljöproblem och även detta blir ett hinder som måste övervinnas 

(Trudgill, 1990).  För att hindret ska kunna bli övervunnet behövs mer forskning som utvärderar 

svårigheterna inom området såväl som i dess periferi (Trudgill, 1990). Den kunskap som finns beror till stor 

del på hur den skapas, presenteras och hur den förvärvas av dem som behöver den. Att kunskapen inte 

kommuniceras till de som använder den och således behöver den för att kunna ta och avväga viktiga beslut 

[lantbrukare såväl som politiker/tjänstemän] är ett hinder i barriären som Trudgill (1990) väljer att 

benämna som kunskapskommunikativ barriär. 

Barriär nummer tre är den tekniska barriären och handlar om hur välanpassade och utvecklade tekniska 

lösningar det finns i samhället eller dess avsaknad (Trudgill, 1990). Trudgill framhåller att det sällan är 

tekniska hinder som skapar en barriär, utan det är istället acceptansen som utgör hindret. Den tekniska 
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lämpligheten är något Trudgill (1990) ställer sig frågande till och syftar på utformning av tekniska lösningar 

som medför en alltför stor bekvämlighet som inte går att förena och försvara med sociala och miljömässigt 

hållbara teknologier. 

De återstående barriärerna är den fjärde, femte och sjätte vilka är ekonomisk, social och politisk. Dessa tre 

kan utgöra stora hinder som måste övervinnas inom respektive barriär för att implementeringen av 

miljöåtgärder ska lyckas (Trudgill, 1990). I den ekonomiska barriären framhåller författaren att den 

huvudsakliga parametern för att övervinna barriären handlar om vem som ska betala för åtgärderna 

(Trudgill, 1990). Både miljöåtgärders nyttoeffekt, värdet och vem detta gynnar har betydelse för huruvida 

hindren i barriären kan elimineras.  Den sociala barriären handlar om den sociala acceptansen att utföra 

eller göra saker på ett särskilt vis (Trudgill, 1990). Viktiga aspekter och motsättningar till åtgärder som 

författaren identifierar (Trudgill, 1990) som potentiella hinder och som måste övervinnas i barriären är 

relaterade till uppfattningar, normer, värdegrunder samt ideologierna i samhället. Slutligen den politiska 

barriären, handlar om samhällets hantering av miljöproblem där problemet och hur det ska lösas måste 

vara ett vedertaget faktum för att lösas. En del handlar om att makthavare berör frågan och agerar först 

när det finns praktiska som ideologiska skäl till det. Detta kan vara en balansgång då politiska partier eller 

regeringar lätt kan bli omkullkastade om ovälkomna förslag sätts på agendan menar Trudgill (1990). 
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5 Metod 

5.1 Val av län och informanter 

Två län, Östergötland och Södermanland, valdes ut för att undersöka uppfattningar hos aktiva lantbrukare 

på gårdsnivå. Valet av län är baserat på en tidigare studie av Gustavsson & Tillby (2012). De har, ur ett 

myndighetsperspektiv, studerat hur länsstyrelsen i Östergötland, Södermanland och Västmanland hanterar 

implementeringen av styrmedel som syftar till att minska näringsläckage från jordbruksmark. Därför blir 

denna studie intressant för att undersöka hur lantbrukare på gårdsnivå, i två av dessa tre län, uppfattar 

implementeringen av praktiska miljöåtgärder i lantbruket. Två län har valts ut då detta ger ett omfattande 

material som även möjliggör en jämförelse mellan de båda studierna. Valet av dessa län grundar sig också i 

likartade förutsättningar när det gäller areal jordbruksmark samt anslutning till kust. Vidare är detta två län 

som bedriver ett aktivt jordbruk som påverkar den övergödningsproblematik som råder i Östersjön 

(Statistiskacentralbyrån, 2008). Trots dessa likheter så finns det även olikheter, såsom en större utbredd 

slätt i Östergötland och en mer utpräglad mellanbyggd i Södermanland. Det vill säga geografiska och 

topografiska skillnader och variationer (Gren, 2003).  

Informanterna i denna studie är lantbrukare i Östergötland och Södermanlands län. Valet av informanter är 

strategiskt då vi är intresserade av uppfattningen hos lantbrukare gällande praktiska miljöåtgärder för att 

minska näringsläckage från lantbruket. Kriterierna för urvalet var att lantbruket skulle vara aktivt samt vara 

den huvudsakliga inkomstkällan och sysselsättningen för individen. Detta för att säkerställa att de arbetade 

och kom i kontakt med implementering av miljöåtgärder kontinuerligt dagligen och helst dagligen.  Målet 

var även att ta del av den variation som finns inom lantbrukssektorn, därför valdes lantbrukare som bedrev 

konventionella såväl som ekologiska lantbruk med både växtodling, djurhållning eller kombinerade 

verksamheter ut. Av intresse var också att undersöka om det finns likheter och skillnader i uppfattningar 

mellan lantbrukare med olika produktionsinriktning. 

Det totala antalet informanter var 12 stycken, sex från respektive län. Hälften bedrev konventionellt 

lantbruk och hälften bedrev ekologiskt (tre i varje grupp från respektive län). Nio män och tre kvinnor i 

åldern 30-60 år intervjuades. Valet av informanter gjordes utifrån våra urvalskriterier. Antalet informanter 

valdes med grund i att få med flera personers perspektiv i frågan, och för att få ett representativt resultat 

och uppfylla studiens syfte samt besvara frågeställningarna. Antalet informanter ansågs rimlig utifrån 

studiens omfattning, något som även Kvale & Brinkmann (2009) poängterar. Enligt dem är det viktigt att 

välja tillräckligt med informanter för att kunna få ett pålitligt material som ska leda till en tillförlitlig analys.  

Eftersom studien grundar sig i personliga uppfattningar kring implementering av miljöåtgärder gällande 

näringsläckage är studien inte representativ för alla lantbrukare i Sverige. Den ger en representativ bild av 

hur implementeringen uppfattas hos lantbrukarna i dessa två län. 
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5.2 Kvalitativa intervjuer i fokusgrupp  

En kvalitativ forskning handlar om att försöka förstå världen utifrån undersökningspersonens perspektiv 

(Kvale & Brinkmann, 2009). När intresset är att utforska människors liv, historia och det dagliga beteendet 

är den kvalitativa metoden att föredra enligt Silverman (2001). Widerberg (2002) beskriver att den 

kvalitativa intervjun använder samtalsformen för att få fram uppgifter, berättelser och förståelser.  Detta 

kan beskrivas som dess fördelar ur forskningssynpunkt när syftet är att ta del av informantens 

uppfattningar. Valet av kvalitativ intervju är väl lämpad för vårt syfte att undersöka uppfattningar och 

upplevelser hos lantbrukare. En kvalitativ intervjumetodik lämplig då det ges en möjlighet att ställa 

följdfrågor för att få en djupare förståelse för informantens uppfattningar och resonemang. 

Kvalitativ intervju i fokusgrupp kan enligt Wibeck (2010) användas för att studera åsikter, uppfattningar 

och attityder. Fokusgruppen ger fördelen att kunna ställa frågor till varandra och utifrån detta förmedla 

sina tankebanor (Wibeck, 2010; Bratt, 2004). Deltagare i en grupprocess ger ofta uttryck för individens jag 

och gruppens vi samtidigt säger Hallgren & Ljung (2005). Gruppen kan påverka den enskilda individen till 

att tycka samma sak som de andra eller att inte våga uttrycka sina personliga åsikter.  

Fokusgruppens storlek är av betydelse när det gäller att varje individ ska få möjlighet att uttrycka sin 

uppfattning (Svedberg, 1992). Wibeck (2010) betonar fokusgruppens storlek som enligt Dunbar (1997) inte 

bör överstiga fyra personer. Detta baseras på hur många som samtidigt kan vara delaktiga i ett samtal. Om 

fokusgruppen skulle bli större är det svårt att kvarhålla allas uppmärksamhet enligt Dunbar (1997). En liten 

grupp bestående av en triad (tre personer) beskriver Svedberg (1992) ger varje deltagare lättare en känsla 

av inflytande och samhörighet.     

Wibeck (2010) poängterar vikten av homogena fokusgrupper när målet är att jämföra uppfattningar hos 

människor med olika bakgrund, såsom produktionsinriktningar. Det finns en vedertagande kontrovers 

mellan ekologiskt- respektive konventionellt lantbruk och debatten rörande vilken produktionsinriktning 

som anses som mest hållbar utifrån ett miljöperspektiv. Kontroversen finns både hos lantbrukarna, 

konsumenterna, media samt forskare. Debatten handlar främst om huruvida lantbruket ska producera 

maximalt per producerad enhet, med tanke på den ständigt växande befolkningen, eller mindre volym på 

samma areal med en högre biologisk mångfald (Jordbruksaktuellt, 2013). Valet av att särskilja den 

ekologiska samt konventionella produktionsinriktning i fokusgrupperna har tagits för att skapa en 

homogengrupp och på så sätt undvika spänningar mellan individer med olika produktionsinriktningar. 

5.3 Intervjuguide 

Vid intervjuerna användes en intervjuguide (se bilaga 1), dels för tydligheten vid genomförandet av 

intervjuerna men främst för att vara konsekvent och för att intervjuerna skulle genomföras på samma sätt. 
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För att täcka frågeområdet och utforma intervjuguiden på ett lämpligt sätt studerades området och 

tidigare studier gällande miljöåtgärder som innehar miljöersättningar. Vanligt vid kvalitativa intervjustudier 

är att man genomför en provintervju för att pröva intervjuguiden. Syftet med detta är att undersöka hur 

väl frågorna fungerar i praktiken. Vi genomförde en provintervju med en lantbrukare som inte deltar i 

studien i övrigt. Resultatet blev att vi genomförde några små revideringar av frågeformuleringar för att 

tydliggöra och förhindra missförstånd hos informanterna.  

Intervjuguiden inleddes med öppningsfrågor kring gården och verksamheten vilket enligt Wibeck (2010) 

syftade till att presentera informanterna i fokusgruppen för varandra samt få dem att känna samhörighet 

med gruppen. Viktigt var att skapa en avslappnad stämning genom att tala om något som de kunde känna 

sig bekväma med vilket är något som även framförs av Wibeck (2010). Alla frågor som sedan följde var 

konstruerade för att täcka frågeområden om uppfattningarna hos lantbrukare gällande implementeringen 

av styrmedel och praktiska åtgärder för att minska näringsläckage från jordbruksmark. Frågorna var semi-

strukturerade och under intervjuerna ställdes följdfrågor för att kunna följa upp informanternas berättelser 

och svar.  Frågornas utformning karaktäriserades av öppenhet vilket innebär att det inte skulle gå att svara 

endast ja eller nej eftersom det var uppfattningar och erfarenheter inom områdena som var intressant.  

Frågorna läster nödvändigtvis inte alltid upp i samma ordningsföljd som den i intervjuguiden, utan 

formulerades för att passa samtals- och diskussionsflödet. Valen togs för att det bedömdes vara av stor vikt 

att informanterna självmant skulle få chansen att berätta om sina uppfattningar och erfarenheter kring 

implementering av praktiska åtgärder. Enligt Wibeck (2010) är viktigt att avsluta intervjun med en slutfråga 

för att utesluta att någon betydelsefull aspekt skulle gå förlorad. Frågan som ställdes handlade om 

huruvida vi glömt eller uteslutit något som informanterna ansåg vara av vikt att diskutera.  

5.4 Intervjuer med lantbrukarna 

Fokusgrupperna innehöll tre lantbrukare vardera. I den ekologiska fokusgruppen från Östergötlands län var 

det en kvinna och två män. I den ekologiska fokusgruppen från Södermanland var det två kvinnor och en 

man. I övriga fokusgrupper var informanterna enbart män, åldrarna varierade från 30 till 60 år.  

Samtliga fokusgruppsintervjuer genomfördes i någon av intervjuarnas hem. Intervjuernas längd var alla 

cirka 60 minuter. Båda intervjuarna deltog vid alla fyra intervjutillfällen och rollfördelningen har varit 

konstant genom alla intervjuer. Den enes roll var mer framträdande i egenskap av moderator och den 

andres var mer observerande och förde anteckningar samt fyllde i förtydligande vid behov.  Fördel med att 

vara två intervjuare närvarande var möjligheterna att gemensamt diskutera det som sades samt intryck 

under intervjun, vilket även Widerberg (2002) framhåller som viktigt. 
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Intervjun inleddes med en kort presentation av oss själva för att därpå följas av presentationen av studiens 

syfte och dess innehåll. Sedan följde inledande öppningsfrågor där informanterna fick beskriva sin 

verksamhet och gårdar för att skapa en bekväm stämning. 

Intervjun är ett professionellt och konstruerat samtal som innehar en tydlig rollfördelning mellan 

intervjuaren och intervjupersonen. Detta kan påverka vad informanten därmed väljer att berätta säger 

Kvale & Brinkmann (2009). Detta var anledningen till varför vi valde att dela upp fokusgrupperna i 

gruppvisa konstellationer med endast ekologiska för sig och konventionella för sig för att inte skapa 

spänningar inom grupperna baserat på tillhörighet till produktionsinriktning. Att fokusgruppen är homogen 

underlättar när målet är att jämföra uppfattningar enligt Wibeck (2010) vilket blir användbart vid 

jämförelse mellan lantbrukare, produktionsinriktningar och länstillhörigheter. Enligt Trost (2010) är det 

viktigt att informanterna känner sig bekväma i miljön där intervjuerna genomförs. Därför genomfördes 

intervjuerna hemma hos intervjuarna, i Östergötland respektive Södermanlands län, runt köksbordet. Att 

som intervjuare befinna oss på hemmaplan kan medföra risker att samtalet fördes mer på våra villkor än 

på informanternas, något som även Wibeck (2010) betonar.  Hon framhåller att det ibland kan vara 

motiverat att samlas hemma hos någon då det i motsats till en intervju i ett seminarierum vid Universitetet 

kan leda till osäkerhet i en ovan miljö för informanterna. För att möjliggöra att samtliga informanter i en 

fokusgrupp kan komma till tals, underlättar det om moderatorn då och då går in i samtalet och fördelar 

frågor. Detta gör att de som har svårt att komma till tals, får möjlighet att uttrycka sina åsikter samtidigt 

som man undviker att någon tar för stor plats i diskussionen. 

Att vi var två intervjuare kan upplevas som avskräckande av informanterna och därmed påverka intervjun, 

framförallt om informanterna känner att de befinner sig i underläge. Intervjuerna bestod av fokusgrupper 

och i en sådan konstellation kan gruppmedlemmar känna samhörighet till varandra (Wibeck, 2010) och 

därmed underlätta interaktionen mellan moderator och informanter. 

5.5 Transkribering och efterbehandling av material 

För att underlätta hanteringen och bearbetningen av materialet från intervjuerna spelades de in på ljudfil 

och transkriberades. Transkriberingen skedde ordagrant med förbehåll för stakningar, dialekt eller nyanser 

etcetera. Semantiska egenskaper som är viktiga för ordens betydelse såsom intonationer, tempo, gester 

och tonläge kan lätt gå förlorade och bli avkontextualiserade när ett muntligt samtal transkriberas 

(Gillham, 2008; Grankvist, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009).  För att inte riskera att förlora nyanserna 

stödantecknades företeelser löpande under intervjuerna. Efter att transkriptionerna var färdiga lästes de 

igenom för att få en överblick för innehållet inför tolkning och analys. Analysen påbörjades inte direkt efter 

att transkriptionerna var klara eftersom det enligt Gillham (2008) är viktigt att vara mentalt redo inför 

analysen. Han anser att man bör låta materialet och dess innehåll absorberas en tid innan analysen vilket 
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underlättar tankarnas inriktning på teman och kategoriseringar som har skapats i det ”undermedvetna” 

(s.170).  För att få chansen att läsa igenom vad som sagts under intervjun samt göra tillägg eller ändringar 

vid eventuella missuppfattningar, fick samtliga informanter möjligheten att läsa igenom utskriften av 

transkriptionen, något som även framhålls som viktigt av Gillham (2008). Ingen av informanterna uttryckte 

en önskan om att få göra ändringar eller tillägg av signifikant betydelse för resultatet. 

För att säkerställa anonymiteten hos informanterna i studien har de tilldelades fiktiva namn. Namnen som 

tilldelats börjar antigen på K eller E beroende på om de har konventionell eller ekologisk 

produktionsinriktning i sitt lantbruk. För att särskilja informanterna utifrån länstillhörighet lades antingen 

ett Ö (Östergötlands län) respektive S (Södermanlands län) till efter det fiktiva namnet. Det bör poängteras 

att eftersom intervjuerna har skett i fokusgrupp med tre deltagare, medför det att informanterna inte har 

varit anonyma inför varandra. 

5.6 Analys av material 

Analysen har utförts som en kvalitativ innehållsanalys med tematisering. Enligt Wibeck (2010) är en 

innehållsanalys användbar för att komma åt de centrala aspekterna i berättelser och vi anser den därför 

lämplig att använda för att finna våra informanters uppfattningar i det transkriberade materialet. Enligt 

Ryen & Bernard (2003) urskiljs teman genom att ord och uttryck som ofta återkommer i informanternas 

resonemang identifieras, vilket har inspirerat oss i tematiseringen. Dessa ord och uttryck sammanställdes, 

summerades och noterades som beskrivningar i marginalen vid sidan av texterna. Detta tillvägagångsätt 

har inspirerats av Gillham (2008). Under detta analyssteg utfördes analysen individuellt. Det visade sig vara 

en god idé, då vi på vissa ställen i materialet hade gjort olika tolkningar, vilket resulterade i att fler aspekter 

kunde involveras. Efter att analysen var avklarad och våra teman sammanställdes såg vi att samtliga teman 

kunde förklaras med hjälp tidigare litteratur som behandlar lantbrukarperspektivet gällande barriärer för 

implementering av miljöåtgärder, samt att många av våra teman stämde väl in med Trudgills (1990) teori 

om barriärer. Trudgills teorin syftar till att påvisa svårigheter som kan avstyra lösningar av miljöproblem. 

Därför ansåg vi att den tidigare litteraturen i kombination med Trudgills teori kunde vara lämpligt som 

vetenskaplig förankring och teoretiskt ramverk för att förklara vårt resultat. Eftersom vi har låtit empirin 

styra vårt val av förklaringsmodell och teori innebär detta att vi använt oss av en induktiv analysmetod.  

För att applicera det teoretiska ramverket bestående av vetenskaplig litteratur kring 

implementeringsproblematiken utifrån ett lantbrukarperspektiv och Trudgills teori på vårt empiriska 

material genomfördes ytterligare en innehållsanalys. Återigen genomfördes analysarbetet individuellt. 

Efteråt diskuterade vi varje intervju, teman och barriär utifrån vår tolkning och tematisering. Detta 

resulterade i en gemensam sammanställning av huvudteman baserade på Trudgills (1990) sex barriärer, 
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vilket också sammanfördes med den tidigare analysen och kombinerades med den vetenskapliga 

litteraturen i ramverket. 

För att belysa och skapa förståelse för lantbrukarnas uppfattningar har citat från intervjuerna använts. 

Detta är något även Jacobsen (2007) framhåller som användbart för att belysa innehållet av betydelse för 

resultatet. Citaten har endast redigerats, i de fall där det behövts, för att öka läsbarheten. Efter varje citat 

står ett sidnummer som hänvisar till aktuell transkriberad intervju.  Att vissa informanters citat 

förekommer mer än andras kan förklaras med att de har varit mer talförda än andra. Deras åsikter och 

uppfattningar förkommer även hos de andra. För att möjlig- och synliggöra eventuella skillnader och 

likheter har gruppvisa jämförelse utförts med avseende på informanterna, deras produktionsinriktningar 

samt länstillhörighet. Jämförelse har även skett mellan myndighetsperspektivet gällande 

implementeringsproblematiken för miljöåtgärder för minskat näringsläckage från jordbruksmark med 

utgångspunkt från Gustavsson & Tillby (2012) mot lantbrukarperspektivet i vår studie. Jämförelserna 

utfördes genom att vi delade in likheter och skillnader utifrån vardera barriären enligt Trudgills teori, 

vartefter vi förde in våra tolkningar om likheter och skillnader mellan produktionsinriktningar och län. 

Vidare utfördes jämförelserna på liknande sätt, men med hur myndigheter uppfattade svårigheter och 

möjligheter respektive lantbrukarna uppfattade svårigheter och möjligheter med implementering av 

miljöåtgärder för minskat näringsläckage. Dessa jämförelser tydliggörs i tabeller som belyser likheter och 

skillnader mellan län och produktionsinriktning, samt jämförelser mellan myndighetsperspektivet och 

lantbrukarperspektivet gällande implementeringsproblematiken för miljöåtgärder för minskat 

näringsläckage utifrån indelning i Trudgills barriärer.  I tabell 1 nedan, beskrivs analysstegen och 

tillvägagångssättet för hur materialet har hanterats och analyserats. 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

Tabell 1. Tabellen visar analysförfarandet stegvis, baserat på Gillham (2008), Ryen & Bernard (2003) samt Jacobsen (2007). 

  

Analysstegen för den kvalitativa innehållsanalysen 

Analyssteg Beskrivning av utförande 

 1. 

Uppfattningar från uttalanden identifierades. Sammanställning och summering av 
dessa uttalanden noterades som beskrivningar i marginalen vid sidan av texterna 
(Gillham, 2008). Kategorisering och tematisering utfördes enskilt av oss för att undvika 
att viktiga teman och innehåll gick förlorade. 

2. 

Det transkriberade materialet kategoriserades genom att respektive text delades in i 
olika huvudkategorier och teman, utifrån vad som gick att finna i materialet (Ryen & 
Bernard, 2003). Detta underlättade för hanteringen och överskådligheten i materialet 
Jacobsen, 2007). Kategorisering och tematisering utfördes enskilt av oss för att undvika 
att viktiga teman och innehåll gick förlorade. 

3. 
För att förtydliga och belysa delar av innehållet som hade betydelse för resultatet 
användes citat och referat för att illustrera nyanser och sammanhang (Jacobsen, 
2007). 

4.  

För att finna likheter och skillnader mellan lantbrukare, produktionsinriktningar och 
länstillhörighet jämfördes uppfattningarna som framkommit av intervjuerna 
(Jacobsen, 2007) i fokusgrupperna.  
 
En jämförelse har även utförts mellan myndighetsperspektivet på 
implementeringsproblematiken med utgångspunkt från Gustavsson & Tillby (2012) 
mot lantbrukarperspektivet i denna studie. 
 
Vid detta skede lästes samtliga delar enskilt av oss för att inte mista viktiga perspektiv. 

5.  

Slutligen söktes förklaringar, till svårigheter och möjligheter vid implementeringen av 
miljöåtgärder för minskat näringsläkage från lantbruket samt skillnader och likheter 
som vi funnit, via tidigare forskning inom området  i kombination med Trudgills (1990) 
barriärs teori och återkopplade på så sätt vår analys till studiens syfte (Jacobsen, 
2007).  
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5.7 Metod- och teori diskussion 

För att diskutera studiens reliabilitet och validitet har vi valt att utgå ifrån Kvale & Brinkmanns (2009) 

definition av begreppen. Något som vi har fått fundera över och ställa oss självkritiska till är vår egen 

påverkan på forskningsresultaten och vår förmåga att behandla vårt material objektivt. Det har varit av 

stor vikt och betydelse för oss att särskilja på våra egna erfarenheter, uppfattningar och åsikter då vi själva 

bedriver och är involverade i lantbruk. Vår bakgrund och de kunskaper vi har, upplevde vi, ingav ett 

förtroende hos informanterna vilket underlättade intervjusituationen i fokusgrupperna. Det kan finnas 

både för- och nackdelar med detta, men vi kan inte bortse från att det troligtvis medfört att vi kommit 

närmare de företeelser vår studie syftar till att undersöka. Det vi har försökt använda oss av i vårt 

uppsatsarbete är det Kvale & Brinkmann (2009) skriver om validitet, eller giltigheten, vilket ska genomsyra 

hela arbetets gång i intervjuundersökningen och studien. Det kan komma att bli svårt att få ett helt 

liknande resultat och innehåll då intervjun grundar sig i informanternas personliga uppfattningar, 

erfarenheter och redogörelser. Detta bidrar till att intervjustudier blir problematiska att generalisera 

(Silverman, 2001). Det ska nämnas att det går att påvisa vissa likheter i de funna uppfattningarna och 

erfarenheterna som informanterna upplever och framför i intervjuerna. För att inte gå miste om 

uttalanden samt möjliggöra utvecklande svar och resonemang från informanterna var frågorna öppna. Det 

blir viktigt för validiteten och giltigheten att det empiriska materialet är relevanta och uttömmande. I 

analysen har utvalda citat presenterats för att förenkla möjligheten för läsaren att följa informanternas 

resonemang. 

Reliabiliteten berör resultatens tillförlitlighet och resultatens förmåga att reproduceras vid andra tillfällen 

av andra forskare (Kvale & Brinkmann, 2009). Reliabiliteten ökar om det är samma intervjuperson som 

agerar moderator genomgående i alla intervjuer (Wibeck, 2010), vilket tillämpades. Det ställdes följdfrågor 

under intervjuns gång för att komma närmare informanterna och deras uppfattningar och åsikter, samt för 

att säkerställa reliabiliteten i det empiriska materialet. Vi kan inte helt utesluta att valet av gruppintervjuer 

som metod har inverkat på resultatet med hänvisning till att informanterna kan ha påverkat varandras 

uppfattningar. Det finns en risk, enligt Trost (2010), att gruppintervjuer påverkas av social styrning. Det 

betyder att förhållandet som råder i gruppen påverkar vad som framförs i den, i jämförelse med vad som 

skulle ha skett vid individuella intervjuer. 

De tolkningar och reflektioner vi gjort under transkriptionen och analysen kan skilja sig åt, men har inte 

skett med avsikt. Det tillvägagångssätt som används i den här studien har vi försökt vara tydliga med att 

beskriva gällande insamlingsförfarandet av det empiriska materialet, bearbetning och hantering och analys 

för hur studien har gått till. Att vi analyserade materialet två gånger, utan och med vetenskaplig förankring 

och teoretisk ramverk, tror vi kan ha medfört möjligheter att se materialet ur ett bredare spektrum. För att 
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inte bli för begränsade i vår analys utgjorde den vetenskapliga förankring och tidigare forskning om 

implementeringsproblematik utifrån ett lantbrukarperspektiv så att Trudgills barriärs teori kunde 

kompletteras på de punkter där teorin inte hade en fulländad möjlighet som förklaringsmodell. 
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6  Analysresultat 

6.1 Enighetsbarriären  

6.1.1 Enighet 

Både de ekologiska och konventionella informanterna i båda länen är eniga om att näringsläckage från 

jordbruksmark är ett problem och de håller med om att åtgärder behöver vidtas för att minimera läckaget 

av näringsämnen som lantbruket för med sig. De konventionella informanterna säger sig vara överens om 

att vissa implementerade åtgärder, såsom till exempel skyddszoner, ger positiv effekt i praktiken. Samtliga 

är eniga om att miljöproblem fått ett större genomslag hos den yngre generationen. Uppfattningarna 

beskiver att miljöproblematiken tas emot annorlunda av dagens yngre generation jämfört med den äldre. 

Ellen S förklara hur hon uppfattar detta;   

”Jag uppfattar att den äldre generationen har svårare att ta till sig globala miljöproblem. Ungdomar har 

lättare att ta till sig förändringar och nya förhållningsätt. Man tänker ganska annorlunda omkring miljön, 

vi som inte tillhör den yngre generationen.” (s. 7)  

6.1.2 Oenighet 

Trots att det råder en enighet om att näringsläckage från jordbruksmark är ett miljöproblem finns det 

samtidigt en oenighet mellan samtliga informanter och myndigheter gällande hur man ska hantera 

problemet med näringsläckage.  Flertalet konventionella informanter framhåller att de uppfattar att det är 

bättre att ha en högre avkasting genom ett konventionellt lantbruk. Detta i förhållande till att få en lägre 

avkastning genom ett ekologiskt lantbruk med små skillnader beträffande utsläpp av växthusgaser. Dock 

uppfattar både ekologiska och konventionella informanter att det är allmänt känt att det är en lägre 

avkastning i ekologiskt lantbruk där produktionen genererar mindre belastning på miljön per kilo 

producerad enhet. Det råder också oenighet mellan informanterna och myndigheterna för var och hur en 

åtgärd ska införas på gårdsnivå. Här säger informanterna att de upplever att myndigheten förespråkar 

åtgärder som inte är applicerbara i praktiken.  

6.1.3 Lösningar på oenigheten 

Informanterna framkommer med flera förslag på lösningar av oenigheterna. Det gäller främst att en 

högintensiv produktion bör bibehållas och kompletteras med mer ekologiska metoder istället för att 

endast minska på produktionen för att uppnå minskat näringsläckage. Gårdsanpassning av miljöåtgärderna 

är också något som efterfrågas och ses som en lösning på hur implementeringen av miljöåtgärder ska 

kunna göra mest och bäst nytta. 

6.1.3.1 Högintensiv och ekologisk produktion 

Det framkommer uppfattningar hos de konventionella informanterna gällande hur problem, som 

exempelvis näringsläckaget per producerad enhet, bör lösas med hjälp av högintensiv produktion. Konrad S 
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beskriver att rådgivare från Greppa näringen anser att det bästa är att hålla en hög intensivproduktion då 

det ger minst belastning per kilo producerad enhet. Han är tveksam till detta alternativ och ställer sig 

kritisk till den information han fått av det statliga organet Greppa näringen. Själv förespråkar han ett 

mellanting av högintensiv och ekologisk produktion; 

”[…] alla rådgivare som är insatta i Greppa näringen säger att det absolut bästa är en hög 

intensivproduktion, då har vi minst belastning per kilo producerad enhet. Men ibland blir jag lite tveksam 

gällande detta. Om man får något mellanting, behöver inte det var helt fel.” (s.11) 

6.1.3.2 Anpassa miljöåtgärderna efter respektive gård 

Samtliga informanterna ser lösningar på oenigheten i någon form av gårdsanpassning av miljöåtgärderna, 

det vill säga att åtgärderna är anpassade utifrån den enskilda gårdens förutsättningar, och där 

myndigheten kan ge råd om var åtgärderna kommer att göra mest nytta. Informanterna framhåller att 

valmöjligheten inte ska baseras på den miljöåtgärd som ger högst ekonomisk kompensation utan efter 

vilken åtgärd som gör mest nytta på den plats för implementeringen. 

6.1.4 Likheter och skillnader 

Likheter och skillnader gällande enighet har jämförts mellan län och produktionsinriktning, vidare har 

jämförelse mellan olika perspektiv där lantbrukarperspektivet i vår studie är ett och 

myndighetsperspektivet representeras av Gustavsson & Tillby (2012). 

Tabell 2. Tabellen visar likheter och skillnader i enighetsbarriären mellan län och mellan, samt inom produktionsinriktningarna 

ekologisk och konventionell. 

Likheter och skillnader 

Södermanland Östergötland 
Barriärer Ekologisk Konventionell Ekologisk Konventionell 

Enighet 

Vi ser att de uppfattar 
att näringsläckage är 
ett miljöproblem. 

Vi ser att de uppfattar 
att näringsläckage är ett 
miljöproblem. 

Vi ser att de uppfattar 
att näringsläckage är ett 
miljöproblem. 

Vi ser att de uppfattar att 
näringsläckage är ett 
miljöproblem. 

Tabell 3. Tabellen redovisar jämförelse av enighetsbarriären mellan myndighetsperspektivet på implementeringsproblematiken 

utifrån Gustavsson & Tillby (2012) och lantbrukarnas perspektiv i form av informanterna i denna studie. 

Jämförelse mellan ett myndighets- och lantbrukarperspektiv  

Barriärer 

Myndighetsperspektiv med tre länsstyrelser 

(Gustavsson & Tillby, 2012) 
Lantbrukarperspektiv från aktuell studie 

Enighet 

Informanterna anser att näringsläckage är ett 
problem. Behovet finns för gårdsanpassning, men 
det finns inte någon möjlighet för egna idéer och 
lokala anpassningar då administrationen inte klarar 
det. Det framkommer även att det finns oenighet 
inom myndighetsnivåer som handlar om olika 
perspektiv på problem och kring hur åtgärder bäst 
implementeras. Nationella mål och miljöeffekterna 
prioriteras framför individens. 

Informanterna anser att näringsläckaget är ett 
problem. Lösningen på problemet föreslås vara 
förståelse med gårds- och behovsanpassad 
rådgivning med inriktade åtgärder från 
myndigheter, vilket vi tolkat som att lantbrukarna 
upplever är något saknas idag. Personliga mål 
prioriteras gentemot nationella. 
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6.1.5  Diskussion 

En faktor som underlättar övervinnandet av hinder är att inblandade aktörer och verksamhetsutövare är 

överrens om att miljöproblem existerar och behöver lösas (Trudgill 1990). Enigheten gällande att 

näringsläckage är ett miljömässigt problem finns inom samtliga nivåer, både lantbrukare, myndigheter och 

produktionsinriktning, såväl som mellan län. Detta hinder framkommer tydlig i vårt material när samtliga 

informanterna berättar om hur de upplever att de själva inte är överrens med myndigheterna gällande hur 

implementeringen ska ske och var. Miljöområdet innefattas av en rad motstridiga intressen, vilket 

försvårar arbetet med att skapa enighet kring mål och åtgärder (Johansson, 2008), vilket även vi ser utifrån 

lantbrukarnas uppfattningar i denna studie. Vi anser det ändå möjligt att tolka det som att parterna kan 

vara eniga, och Trudgill betonar att problem uppstår när målen ställs i konflikt med individens egna mål, 

vilket vi finner grundas i att de personliga målen prioriteras framför nationella mål. Detta kan vara orsaken 

till att informanterna upplever att de inte är överens med myndigheten. Vi ser det som en målkonflikt, 

oenighet mellan verksamhetsutövare och myndighet gällande mål är något som även Johansson (2008) 

också beskriver som målkonflikt. Målkonflikter förklarar även Trudgill (1990) utifrån vikten av att förena 

partnernas målsättningar för att förstå skillnaderna som finns mellan dem. Ekologiska, såväl som 

konventionella informanters uppfattning om att myndigheter vill implementera åtgärder på produktiv 

jordbruksmark, som minskar näringsläckage men påverkar deras produktion negativt skapar hinder i 

implementeringen. Vi ser att oenigheten finns i vilka miljöåtgärder som krävs, var och hur de ska 

implementeras vilket således skapar hinder.  

Ekologisk produktion klassificeras som en miljöåtgärd, väl lämpad för att uppnå miljömålet Ingen 

övergödning på nationell nivå. I tidigare studier bekräftas en lägre produktionsgrad i ekologiska system 

(Tuomisto et al., 2012). Hur ska miljömålet Ingen övergödning nås? Ekologisk produktion kan vara ett steg i 

rätt riktning tycker informanterna. Samtidigt är det av vikt, för ett hållbart lantbruk, vad som avses att 

produceras i förhållande till mängden insatsmedel och eventuella förluster (Jordbruksverket, 2010). Vad vi 

kan se i vårt material finns det en obalans mellan individer [lantbrukare], det vill säga aktuell 

produktionsinriktningen. Det handlar om vilket av ekologiskt respektive konventionellt som anses som 

mest lämpligt i förhållande till ett hållbart lantbruk. Därtill finns även en obalans mellan lokala, regionala, 

nationella respektive internationella mål. Detta lyfts även av Trudgill (1990) där han anser att det inte 

förenar partnernas målsättning då det skapas en obalans på detta vis. 
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6.2 Kunskapsbarriären 

6.2.1 Kunskap hos lantbrukarna  

Samtliga informanterna anser sig ha varierande kunskaper om näringsläckage och åtgärder som kan 

minska den. Många av dem är högutbildade och anser sig ha goda kunskaper kring lantbruket och 

yrkesutövningen. De betonar att utformningen av systemet skapar förvirring och att detta gör att det finns 

en bristande kunskap gällande administrativt arbete kring regelverken. Kent S berättar att han tycker att 

utformningen av miljöstöden till miljöåtgärderna är otydligt och att man ”måste bli ingenjör för att lära sig 

förstå stödets funktion och uppbyggnad” (s.10). Både ekologiska och konventionella informanter, i båda 

länen, efterfrågar mer kunskap om miljöåtgärder som passar för den egna gården. Vad de önskar är en 

form av gårdsanpassad rådgivning gällande miljöåtgärder. Samtliga informanterna är medvetna om 

miljöeffekternas nyttopåverkan men samtidigt framkommer det att många inte vet hur målen ska uppnås 

eller vilka åtgärder som är mest effektiva vilket Kent S berättar beträffande upplevelsen av 

kunskapskraven; 

”Det är svårt, för man är ingen expert. Visst man förstår om man sprider gödning i vattnet, men är det 2 

meter eller 22 meter från kanten som gör nyttan?[…]” (s.11) 

Vad Kent S ger uttryck för i citatet ovan är att han upplever en okunskap om hur, samt på vilket sätt, 

åtgärden gör nytta. Att sakna kunskap uppfattas av informanterna som problematisk och många uttrycker 

att de känner en press gällande detta då de känner att de borde besitta denna kunskap. 

Samtliga informanterna upplever att de inhämtar kunskapen främst genom att själva leta efter den, men 

de efterfrågar att kommun och länsstyrelse har en mer rådgivande roll och att de bättre kommunicerar nya 

regelverk och datum. Kunskapskanaler för informanterna är, förutom myndigheter, intresseorganisationer 

såsom LRF där informanterna upplever att de fått bra hjälp, men även hushållningssällskap och konsulter.  

Samtliga informanterna beskriver att det kan vara problematisk att få kontakt med myndigheterna och 

man upplever att det ofta uppstår missförstånd. Flertalet informanter, både ekologiska och konventionella, 

i båda Östergötland och Södermanland, anser att kunskap som de besitter kan gå förlorad om lantbruket 

blir mer toppstyrt. De efterfrågar således ett slags kunskapsutbyte. Ellen S berättar om att hon vill ha 

kunskap om allt och ha kontroll över verksamheten och Edit S fyller i med önskan om att myndigheterna 

hade en mer rådgivande funktion istället för kontrollerande, hon förklarar; 

”Många lantbrukare som jag har årliga kontakter med, önskar att besöken skulle vara en kombination av 

kontroll och rådgivning för att få ett så bra resultat som möjligt. Inte att ha sådant fokus på att hitta fel” 

(s.10)  

Samtidigt är samtliga informanterna medvetna om det egna ansvaret för kunskaps- och 

upplysningsinhämtning. Konrad S nämner förändringar i Miljöbalken som orsaken och säger; 
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 ”Det är vi som har undersökningsplikten, då har de ingen underrättelseplikt”(s.8). 

6.2.2 Kunskap hos myndigheterna 

Samtliga informanterna berättar att de tillgodogjort sig kunskap genom rådgivning från Greppa näringen 

och är positiva till att det finns. Kurt Ö ser positiv på den utveckling Greppa näringen har medfört de 

senaste åren och ser deras information och rådgivning som ett kunskapslyft i lantbruk sammanhang. På 

frågan om informanterna upplever att de fått relevant och användbar rådgivning berättar Eskil S vad som 

han har haft nytta av; 

”[…] Ur jordbruksperspektiv är det väldigt bra rådgivning. Det är mycket krav som ställs på oss och om vi kan få 

hjälp med det genom Greppa näringen är det bra.” 

Många av dem anser att rådgivningen genom Greppa näringen emellanåt tyvärr håller en för låg nivå. 

Detta resulterar i att många av informanterna hellre avstår från rådgivning istället för att inte förlora tid 

som kan användas till andra, för informanterna, mer värdefulla saker.  

Samtliga informanter, oavsett län eller produktionsinriktning, berättar att de känner att de har 

kunskapsluckor som de upplever att myndigheterna inte alltid kan fylla. En uppfattning som framkommer 

bland informanterna är att det råder okunskap hos Kommunen, Länsstyrelsen och Jordbruksverket i vissa 

frågor. Det finns även andra brister som informanterna upplever. Dessa berör miljöåtgärdernas faktiska 

nyttoeffekt på miljön och den bakomliggande kunskapen, effektiviteten och tillförlitligheten av dem. 

Informanterna upplever att det inte tas någon hänsyn till hur det verkligen ser ut i verksamheten. Detta då 

arrendet kan sträcka sig under kortare och längre perioder som inte blir kompatibla med åtagande 

perioderna för miljöåtgärderna enligt informanterna. Vad gäller utformning och information av åtgärder 

framstår en generell uppfattning hos alla informanterna att det finns kommunikationsbrister från 

myndigheternas håll som behöver åtgärdas. Kent S jämför sina erfarenheter av kommunen och 

länsstyrelsen med andra myndigheter och anser att det inte borde vara så komplicerat att bifoga 

information om vad som väntas framöver beträffande datum och regelverk. Han förklarar; 

”Jämför man med Skatteverket så ligger det i alla fall med ett papper vid postutskicket i oktober vad som 

kommer hända till årsskiftet, det behöver inte var så mycket mer än så.” (s.8) 

Flera informanter, både ekologiska och konventionella i båda län, anser att myndigheterna skulle integrera 

mer och ta till vara lantbrukarnas kunskaper. Både Karl Ö och Kurt Ö framhåller att de inte riktigt får 

utnyttja den kunskap de har inom lantbruket och hur miljöåtgärderna bäst implementeras på den egna 

gården. De tror det kan bli ännu mindre möjligheter för inflytande om lantbruket ska bli mer styrt av 

myndigheterna.  



30 
 

Ett annat sätt att öka integreringen föreslås av Konrad S när det gäller vilka miljöåtgärder som är praktiskt 

genomförbart och tillämpligt för den individuella gården, vilket kan benämnas som gårdsanpassning. Han 

berättar att myndigheterna borde komma ut och; 

 

”Titta på området, titta på gården och runtomkring, och säg; ’de här delarna tycker vi är viktiga för din gård’, 

man behöver väl inte krångla till det?” (s.10) 

6.2.3 Kunskap hos samhället 

Samtliga informanter uppfattar att det råder okunskap och missförstånd ute i samhället gällande frågor 

som rör lantbruksnäringen och miljöproblem kopplade till denna. Främst gällande vad som krävs i 

arbetsinsats, kunskap och ekonomiska resurser för att kunna tillhandahålla en kvalitativ inhemsk 

produktion och de kostnader som uppstår för att bedriva en sådan verksamhet. Det går att sammafatta att 

samtliga informanter hävdar att det blir en försvårande parameter att bedriva denna typ av verksamhet 

när förståelse saknas för lantbruksområdet.  

Elin Ö och Edit S nämner båda hur de upplever att det finns okunskap hos bland annat media. Elin Ö anser 

att media mestadels förmedlar och redovisar negativa aspekter, detta gäller även andra frågor som inte är 

kopplade till lantbruk. Vidare påpekar Edit S att journalisterna inte vet att det i naturen finns ”ett visst 

basläckage som är svårt att påverka” (s.9) och att det sker oavsett lantbrukets inverkan, vilket hon menar 

förmedlas vidare till samhället som därmed får en ofullständig bild av problematiken kring lantbrukets 

miljöpåverkan. Men även när det gäller hur de [konsumenterna] själva skulle kunna påverka 

miljöbelastningen utifrån valet av produkter där lantbruket varit primärproducent. 

6.2.4 Likheter och skillnader 

Likheter och skillnader gällande kunskap har jämförts mellan län och produktionsinriktningar. Vidare har en 

jämförelse gjorts mellan olika perspektiv. Lantbrukarperspektivet representeras av vår studie och 

myndighetsperspektivet av Gustavsson & Tillby (2012). 
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Tabell 4. I tabellen jämförs likheter och skillnader i kunskapsbarriären mellan län och produktionsinriktningar. Vissa olikheter 

finns mellan produktionsinriktningarna. 

Likheter och skillnader 
Södermanland Östergötland 

Barriärer Ekologisk Konventionell Ekologisk Konventionell 

Kunskap 

Vi upplever att 
ekologiska 
lantbrukare är mer 
positivt inställda till 
miljöåtgärder på 
grund av de tidigare 
erfarenheter och 
kunskaper som 
följer av en frivillig 
anslutning till 
ekologiskproduktion
. 

De konventionella 
lantbrukarna 
förefaller ha goda 
kunskaper gällande 
sin yrkesutövning, 
men efterfrågar mer 
kunskaper hos 
myndigheter gällande 
hur och var åtgärder 
bör implementeras 
som de anser inte 
räcker till för att fylla 
deras egen 
kunskapsbrist. Denna 
kunskapsbrist skapar 
problem för 
inställning till 
miljöåtgärderna och 
dess implementering.   

Vi upplever att 
ekologiska 
lantbrukare är mer 
positivt inställda till 
miljöåtgärder på 
grund av de tidigare 
erfarenheter och 
kunskaper som följer 
av en frivillig 
anslutning till 
ekologiskproduktion.  

De konventionella 
lantbrukarna 
förefaller ha goda 
kunskaper gällande 
sin yrkesutövning, 
men efterfrågar mer 
kunskaper hos 
myndigheter gällande 
hur och var åtgärder 
bör implementeras 
som de anser inte 
räcker till för att fylla 
deras egen 
kunskapsbrist. Denna 
kunskapsbrist skapar 
problem för 
inställning till 
miljöåtgärderna och 
dess implementering.  

 

Tabell 5. Tabellen jämför myndighetsperspektivet i kunskapsbarriären med lantbrukarperspektivet. 

Jämförelse mellan ett myndighets- och lantbrukarperspektiv  

Barriärer 

Myndighetsperspektiv med tre 
länsstyrelser (Gustavsson & Tillby, 2012) 

Lantbrukarperspektiv från aktuell studie 

Kunskap 

Medger att kunskap, hur det ser ut i 
praktiken, ibland saknas inom 
myndigheten, och att ett behov finns för 
att fånga upp lantbrukares kunskaper. 
Ibland upplever flera av tjänstemännen i 
studien att det är svårt att nå ut till 
lantbrukarna och att det därför blir svårt 
att sprida kunskap och information till 
dem.  

Upplever att kunskap som saknas hos dem 
själva också saknas hos myndigheter. 
Lantbrukarna efterfrågar mer rådgivning 
och tydligare kommunicering. 
Kunskapsutbyte, i form av att 
lantbrukarna får bidra med sina kunskaper 
efterfrågas. 
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6.2.5 Diskussion 

Kunskapens tillräcklighet och hur väl den passar ändamålet är en avgöranade faktor för hur och när ett 

miljöproblem ska hanteras och lösas (Trudgill, 1990). Vi ser att samtliga informanter, oavsett 

produktionsinriktning och län, är medvetna om vikten av att minska lantbrukets miljöpåverkan, något som 

även i tidigare studier identifierats (Archambault, 2004). Precis som Archambault (2004) funnit i sin studie, 

efterfrågar informanterna i vår studie kunskap om hur miljömål ska uppnås, miljöåtgärdernas funktion och 

effektivitet samt hur åtgärderna ska bli mer gårdsanpassade.  

Kunskap som informanterna uppfattar att de saknar hos sig själva, upplever de, även saknas hos Kommun, 

Länsstyrelse och Jordbruksverk. Det framhålls av informanterna att det finns okunskap hos samhället och 

myndigheter gällande lantbrukets förutsättningar generellt och på gårdsnivå. Det föreligger således en 

oenighet gällande vem som besitter kunskapen och vilken kunskap som ska tillämpas. Vi ser att denna 

problematik grundas i en avsaknad av kommunikativa medel och verktyg, vilket vi härleder till Trudgills 

(1990) kunskapskommunikativa barriär. Som det beskrivs av samtliga informanter så kommuniceras inte 

kunskapen på ett tillfredställande sätt och vi ser att frågetecken kvarstår. Detta identifierades utifrån ett 

myndighetsperspektiv även i Gustafsson och Tillbys (2012) studie, vilket kan styrka vår tolkning att 

ytterligare kommunikativt arbete mellan nivåer behöver prioriteras för att implementeringen av 

miljöåtgärder ska få önskad effekt. Såsom Trudgill (1990) beskriver bör kunskapen förmedlas till de som 

använder den, vilket underlättar för att kunna ta och avväga viktiga beslut, såväl lantbrukare som politiker. 

Informanterna vill att myndigheterna ska involvera lantbrukaren mer och i större utsträckning visa 

förståelse för lantbruket som verksamhet. I detta avseende ser vi att det kan skapas hinder i 

implementeringen av miljöåtgärder beträffande vem som ska bära ansvaret för den. Vi ser att även detta 

går att härleda till kommunikativa brister, såsom även Johansson et al. (2005) studie tolkar som hinder för 

miljömålsarbete.  Myndigheters insatser diskuteras även av Rodriguez et al. (2008) beträffande att 

myndigheter behöver ge återkoppling till lantbrukare och även till resten av samhället för att överbygga 

kunskapsbristerna. Något som informanterna i vår studie efterfrågar, då samhällets kunskap beträffande 

lantbruket utformning till viss del uppfattas som bristfällig enligt informanterna. Rodriguez et al. (2008) 

beskriver detta i avseende att undvika att uppfattningar och förutfattade meningar ska hindra införandet 

av miljöåtgärder (Rodriguez et al., 2008). Dessa uppfattningar och förutfattade meningar som Rodriguez et 

al. (2008) beskriver ser vi i denna studie kvarstå i exempelvis kunskap om hur miljömål ska uppnås, 

miljöåtgärdernas funktion och effektivitet. Dock anser vi att det också bör poängteras, att allt heller inte 

endast kan utgå utifrån lantbrukets villkorför att en lyckad implementering ska ske. 

Gustavsson & Tillby (2012) kunde i sin studie härleda en större genomslagskraft av åtgärder i län som haft 

betydande problem med övergödning i vattendrag, sjöar och hav. Den upplevda okunskapen hos 
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myndigheter vi identifierade hos informanterna, anser vi, också kan spegla en viss grad av okunskap hos 

informanterna. Denna kunskapsbrist hos lantbrukare inför myndigheters arbetssätt och utformningen av 

åtgärder har påträffats i tidigare studier. I Gustafssons & Tillbys (2012) studie medger myndigheten 

[tjänstemän på länsstyrelsen] att de ibland besitter okunskap om hur miljöåtgärder i praktiken ska 

tillämpas. Därav finns det osäkerhet och okunskap hos båda parter. Rådgivare för hållbara jordbrukssystem 

i USA uppfattar att lantbrukarna befinner sig i en situation av kunskapsbrist inför anpassnings- och 

implementeringsmöjligheter av miljöåtgärderna på den egna gården enligt Rodriguez et al. (2008). Vilket 

även vi identifierade, såsom kunskap om hur miljömål ska uppnås, miljöåtgärdernas funktion och 

effektivitet, vilket vi även kan se paralleller till med det Trudgill (1990) beskriver om hur barriären ska 

övervinnas. 

6.3 Teknikbarriären 

6.3.1 Teknisk utveckling och anpassning 

Det sker mycket forskning kring olika typer av tekniker och effektiviseringsmöjligheter med syftet att 

minska näringsläckage från åkermark. Framförallt handlar det om metoder som hindrar ytavrinning. 

Exempel som samtliga informanterna nämner är skyddszoner, strukturkalkning, fånggrödor och vårplöjning 

eller genom retentionen av näringsämnen i vattendrag i form av exempelvis fosfordammar och våtmarker.  

En uppfattning som flera av informanterna uttrycker, både ekologiska och konventionella i samtliga län, är 

att det sker mycket teknisk utveckling och effektivisering inom det ekologiska lantbruket jämfört med det 

konventionella. Det finns en efterfrågan och positiv anda hos informanterna gällande effektiviseringar som 

gynnar både ”bonden och miljön” som Karl Ö (s.3) uttrycker det. 

Det framkommer att de metoder som samtliga informanterna beskriver som tekniska lösningar inte alltid 

lever upp till önskad eller förväntad effekt, vilket innebär implementeringsproblem i praktiken. 

Informanterna vidhåller att det är viktigt att miljöåtgärden gynnar den egna verksamheten, annars blir det 

för omständigt att implementera i verksamheten och de dagliga rutinerna på gården.  De tekniska 

lösningarna måste vara rimliga rent praktisk trots att en åtgärd kan verka logisk teoretiskt. Krister Ö anser 

att det inte alltid finns teknik för att utföra åtgärden. Han fortsätter berätta om ett problem beträffande 

gödselspridningen, där det tekniskt inte går att genomföra kommunens krav;  

”Vi fick information av kommunen, då vi nu räknas till nitratkänsligt område. Informationen framhöll att 

vi skulle lämna vissa delar på åkern fria från gödsel. Att vi skulle hålla ut […] Det fungerar faktiskt inte i 

praktiken.” (s. 3). 

Krister Ö fortsätter att detaljerat berätta hur deras åkerareal ser ut. Han beskriver den som spindelben från 

ovan sett, vilket exempelvis kan innebära smala åkermarksbitar och åkermark genombruten av många 
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åkerholmar. Han upplever att det är omöjligt att utföra den precisionskörning som skulle krävas med den 

teknik och maskiner som finns idag. 

6.3.2 Likheter och skillnader 

Likheter och skillnader inom den tekniska barriären har jämförts med avseende på län och 

produktionsinriktningar. Vidare har jämförelse mellan olika perspektiv utförts. Lantbrukarperspektivet 

representeras av vår studie och myndighetsperspektivet av Gustavsson & Tillby (2012). 

Tabell 6. I tabellen redovisas likheter och skillnader mellan län och de olika produktionsinriktningarna. Olikheter finns 

mellanproduktionsinriktningar men inte inom produktionsinriktningen. Skillnader mellan län fanns inte. 

Likheter & Skillnader 

Södermanland Östergötland 

Barriärer Ekologisk Konventionell Ekologisk Konventionell 

Teknik 

Vi ser att de 
ekologiska 
lantbrukarna har 
en större sociala 
acceptans för 
framtida tekniska 
lösningar.  

Vi tolkar det som att 
informanterna upplever 
att det finns en 
avsaknad av teknik som 
är användbar och 
praktisk tillämplig, vilket 
resulterar i att vi ser en 
större skepsis och 
avsaknad av social 
acceptans hos dem.  

Vi ser att de 
ekologiska 
lantbrukarna har 
en större sociala 
acceptans för 
framtida tekniska 
lösningar.  

Vi tolkar det som att 
informanterna upplever 
att det finns en 
avsaknad av teknik som 
är användbar och 
praktisk tillämplig, 
vilket resulterar i att vi 
ser en större skepsis 
och avsaknad av social 
acceptans hos dem.  

 

Tabell 7. Jämförelse mellan myndighet- och lantbrukarperspektiv för hur den tekniska barriären upplevs redovisas nedan i 

tabellen. 

Jämförelse mellan ett myndighets- och lantbrukarperspektiv  

Barriärer 

Myndighetsperspektiv med tre 
länsstyrelser (Gustavsson & Tillby, 2012) 

Lantbrukarperspektiv från aktuell studie 

Teknik 

Teknikbarriären anses inte utgöra något 
hinder utifrån myndighetsperspektivet då 
man menar att många problemfaktorer får 
en lösning med hjälp av ny teknik som 
minskar näringsförluster och ökar 
avkastningen. 

Informanterna ställer sig frågande till 
huruvida de tekniska lösningar som 
finns alltid är användbara, således 
framträder an avsaknad av social 
acceptans för nya tekniska lösningar. 
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6.3.3 Diskussion 

Trudgill (1990) framhåller att sambandet med ekonomisk vinst är kopplat till teknisk utveckling. Saknas det 

teknik tar det inte lång tid innan problemet i fråga är löst bara det finns en ekonomisk förtjänst. I detta 

avseende ser vi en stor problematik, eftersom när det handlar om näringsläckage från åkermark finns inga 

garantier för att de tekniska lösningar som finns kan förhindra att all näring når våra hav, sjöar och 

vattendrag, då ett naturligt basläckage av näringsämnen finns naturligt. Därtill finns inte en ekonomisk 

vinst på det vis Trudgill (1990) beskriver. Därför ser vi det svårt att förhålla sig till lantbruket näringsläckage 

och tekniska lösningar utifrån Trudgills (1990) teori då problemet i fråga inte blir lättlöst, då det finns en 

avsaknad av ekonomiska förtjänster. I sammanhanget finns ingen vedertagen prisbild för miljömässiga 

vinster. 

Det moderna och hållbara jordbruket kräver allt högre teknologiska lösningar på alla områden. 

Näringsläckage från jordbruksmark går inte att frånkomma. Dels finns det naturliga läckaget av 

näringsämnen och dels varierar läckaget av näringsämnen mycket mellan olika år, vilket beror på 

variationer i nederbörd och avrinning (Havet, 2012).  Det beror även på de lokala och regionala geologiska 

förutsättningarna, gårdens utformning och åkrarnas storlek, markförhållanden, placering och utformning 

utifrån vilka miljöåtgärderna måste anpassas. I denna studie återfinns dock hopp hos informanterna 

beträffande att nya lösningar i framtiden kommer att minska näringsläckaget, men vilka ansträngningar 

som kommer att krävas för att komma dit lyfts dock aldrig nämnvärt.  Forskning och studier pågår ständigt 

för att utveckla lösningar som både minskar näringsläckaget och ökar avkastning och lönsamheten, dock 

finns inga anvisningar för ett jordbruk utan utsläpp (Jordbruksverket, 2010). I den senaste rapporten från 

havsmiljöinstitutet HAVET (2012) i samarbete med forskare på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) framgår 

att man kunnat se att åtgärder börjar ge avsedd effekt genom ett minskat läckage av kväve- och fosfor. 

Informanterna i vår studie ifrågasätter delvis åtgärdernas verkan och effekt, vilket vi anser inte 

nödvändigtvis behöver betyda att åtgärderna eller de tekniska lösningarna inte fungerar eller att 

myndigheter, beslutsfattare och forskare saknar kompetens i att utforma dem. Problemet ligger snarare i 

att reduceringen av näringsförlusterna från åkermarken inte kommunicerats till lantbrukare och möjliggör 

underrättelse om att miljöåtgärderna gör nytta. Det tror vi också kan bero på att informationen om att 

näringsläckaget minskar, har kommunicerats i ett annat tid- och rumsperspektiv. Dessa rum kan vara 

medier eller tidsskrifter som inte ingår i forum som besöks av lantbrukare och som därmed inte har varit 

tillgänglig för informanterna samt att miljöåtgärder inte ger effekt direkt. Resultatet dröjer därmed i tid 

innan effekterna upplevs.  

Problemen som återstår för att den tekniska barriären ska övervinnas handlar således om social acceptans 

från informanternas håll. Vi ser även skillnader mellan de olika produktionsinriktningarna, det vill säga 
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ekologisk och konventionellt lantbruk, inom denna barriär. De ekologiska informanterna ses ha en större 

acceptans för framtida tekniska lösningar. De konventionella upplever i större utsträckning att det finns en 

avsaknad av teknik som är användbar och praktisk tillämplig. I samma avseende identifierar och härleder vi 

denna större skepsis hos de konventionella informanterna till att det hos dem delvis råder en avsaknad av 

social acceptans för förändringar och nya tekniska lösningar. Det handlar därför inte om huruvida tekniken 

nödvändigtvis finns, utan den måste också kunna förverkligas och anpassas på gårdsnivå. Något som 

Trudgill (1990) anser ligger i det faktiska problemet, det vill säga att få de tekniska lösningarna 

applicerbara, accepterade och omsatta i verkligheten.  

6.4 Ekonomisk barriär 

6.4.1 Merkostnader för lantbrukaren 

Återkommande diskussioner i samtliga fokusgrupper är den ekonomiska barriär som implementeringen av 

miljöåtgärder innebär. De konventionella informanterna uttrycker en tydligare ovilja till att avskaffa 

produktiv åkermark för att implementera miljöåtgärder, såsom våtmark och skyddszon, trots de 

miljömässiga vinster som kommer till följd av dessa åtaganden. Istället vill man avvara mark som anses 

mindre produktiv eller mindre lämpad i produktionen. Informanterna betonar den stigande prisbilden som 

finns i det svenska lantbruket gällande åkermark. Detta innebär att de ställer sig kritiska till att undvara 

högavkastande marker som inte kommer att ge någon avkastning i produktion om en miljöåtgärd 

implementeras på den. Informanterna upplever att det ofta är det ekonomiska bidraget som styr vilka 

praktiska åtaganden som implementeras i gårdens produktion. Skyddszoner och områden som innebär att 

produktionen begränsas upplevs som hinder och ekonomiska förluster då informanterna uppfattar att 

produktiv åkermark tas i anspråk. Detta betonas av Konrad S: 

”Ja men du vet, all mark vid vattendrag, allt, det blir nollvärde. Du borde få ersättning för det med 

500 000 per hektar, det inskränker på ägande rätten. Det är ju katastrof.” (s. 12) 

Samtliga informanterna framhåller även hur de uppfattar jordbrukets allt sämre förutsättningar och hur 

svårt de tycker att det är att hitta ekonomisk balans i sin verksamhet. Informanterna poängterar att det 

måste finnas ekonomisk ersättning för det som åtas i produktionen gällande miljöåtgärder och samtliga 

beskriver de ekonomiska svårigheter lantbruket måste hantera oavsett diverse miljöåtaganden.  

Samtliga informanterna frågar sig är vem det är som ska betala för deras åtagande gällande näringsläckage. 

Här framkommer kritik där informanterna upplever att konsumenter bara efterfrågar lågpris-produkter, 

vilket de anser inte är förenligt med en miljöanpassad svensk lantbruksnäring. Det skapar en barriär när det 

inte går att bygga ekonomisk lönsamhet i lantbruket baserat på tillgången och efterfrågan, då efterfrågan 

främst grundas i lägsta möjliga pris. Kent S uppfattar att det bara är en liten grupp konsumenter som bryr 

sig och förklarar det med; 
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 ”[…]för resterande del av konsumenterna är det bara lägsta pris som gäller” (s.13).   

Både de ekologiska och konventionella informanterna upplever de administrativa merkostnaderna som 

negativa, då de själva får betala dessa för att förhålla sig till nya regelverk. Exempel på en återkommande 

praktisk företeelse är gödsel, dess spridning och lagring. Det ställs mer och mer krav på när gödseln inte får 

spridas enligt Krister Ö. Detta får följder när det kommer till lagringskapaciteten. Karl Ö betonar att det är 

den enskilde lantbrukaren som står för den ekonomiska kostnaden. De ekologiska och konventionella 

informanterna i båda länen berättar att tekniken för gödselområdet redan finns, men att kostnaden är för 

hög för att implementera dessa åtgärder. Istället borde mer kostnadseffektiva metoder utvecklas. Krister Ö 

beskriver problematiken: 

”Det kostar bara mer pengar för oss, pengar som inte kommer tillbaka. Det måste finnas andra sätt att 

använda och hantera gödsel, till exempel bogödsel, separation med mera. Tekniken finns, men det kostar 

för mycket pengar. Informationen om det är ganska bristfällig.” (s.5) 

6.4.2 Gårdens förutsättningar 

Komplexiteten lantbruket för med sig när det gäller geologiska och geografiska skillnader är svåra 

parametrar att förhålla sig till enligt samtliga informanterna. Ibland skiljer det sig avsevärt vad 

lantbrukaren på gården bredvid kan göra i förhållande till dem själva när det gäller vilka valmöjligheterna 

av miljöåtgärd för implementering. Likaså skiljer sig produktionerna mellan lantbrukarna. Exempelvis 

bedriver någon djurhållning, en annan spannmålsodling eller en tredje ekologisk produktion. Det upplevs 

därför svårt att förhålla sig till lantbruket i allmänhet. Informanterna upplever att myndigheterna inte 

implementerar miljöåtgärder där de gör mest nytta. De ställer sig undrande till om målet med att införa 

miljöåtgärder är att till största delen enbart minimerar näringsläckage, eller om det även ska vara möjligt 

att producera mat. De konventionella informanterna upplever att implementering av miljöåtgärder oftast 

sker på produktiv jordbruksmark. Kent S säger; 

”Ser du på stödsystemen är plötsligt det bästa alternativet att ha en långliggande vall
6
 som man aldrig gör 

något åt.”(s.6) 

Många gånger är inte miljöåtaganden anpassade till vad som är praktiskt eller ekonomisk försvarbart för 

att genomföra på aktuell gård, trots att lantbrukaren önskat genomföra dessa. 

På frågan om informanterna kommer i kontakt med vårbearbetning7 svarar samtliga informanterna att de 

ibland gör det. Det tycker att det skulle kunna vara en bra åtgärd att utföra under våren, både ekonomisk 

                                                           
6
Långliggande vall.  Inom grovfoderodling är den högintensiva vallen med hög avkastning ett till två år gammal. En vall som ligger längre 

utan att brytas, det vill säga jordbearbetas för ändamål att så annan gröda, definieras som en långliggande vall (Svensk mjölk, 2011). 
7
 Vårbearbetning. Att vårbearbeta innebär att jordbearbetning av åkermark inte får ske under hösten utan bara under våren (Jordbruksverket, 

2013c). 
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och praktisk, men ibland blir markens förutsättningar och väderlek ett hinder. Karl Ö talar om 

tillämpningen av vårplöjning; 

”Det kan ju gå något år, någon gång ibland. Sedan går de inte varje år precis… annars vore det ett ganska 

bra sätt att plöja ned gödseln på våren.” (s.2) 

Anpassningsbarheten och en enkel implementering av miljöåtgärden anses viktig bland både ekologiska 

och konventionella informanter. Konrad S förklarar hur han tänker i sitt val av miljöåtgärd; 

”Det blir väl det som passar in bäst på det synsätt som man har tänk att bedriva gården på. Jag har avstått 

en del saker för att det inte passar. Det blir gärna så.  Det är så pass små belopp i de här 

miljöersättningarna, så det får inte vara för mycket krångel.” (s.2) 

Miljöåtgärdernas praktiska och ekonomiska utformning diskuteras i fokusgrupperna utifrån Sveriges 

varierande kvalifikationer beträffande åkermark och förutsättningar för gårdsanpassning. Informanterna i 

samtliga grupper anser att prioriteringar av vilka miljöåtgärder som införs är beroende på hur välanpassad 

verksamheten är. Gårdar med högintensiv produktion, beskriver informanterna, är motvilliga till att införa 

miljöåtgärder, då den ekonomiska kompensationen anses för låg och tidskrävande att det inte ger några 

fördelar. Dock skulle det innebära negativa miljöeffekter enligt Kurt Ö, om det ekonomiska stödet höjs i 

lantbruksområden med störst avkastning. 

6.4.3 Likheter och skillnader 

Likheter och skillnader har jämförts i den ekonomiska barriären med avseende på län och 

produktionsinriktningar. Vidare har jämförelse mellan olika perspektiv utförts. Lantbrukarperspektivet 

representeras av vår studie och myndighetsperspektivet av Gustavsson & Tillby (2012). 

Tabell 8. Tabellen redovisar likheter och skillnader mellan län och produktionsinriktningar i den ekonomiska barriären. 

Jämförelsen visar på likheter mellan produktionsinriktningar och län. 

Likheter & Skillnader 

Södermanland Östergötland 

Barriärer Ekologisk Konventionell Ekologisk Konventionell 

Ekonomi 

Det blir ett hinder 
när ersättningarna 
inte täcker hela 
kostanden för 
implementeringen 
av åtgärden. 

Det blir ett hinder 
när ersättningarna 
inte täcker hela 
kostanden för 
implementeringen 
av åtgärden. 

Det blir ett hinder 
när ersättningarna 
inte täcker hela 
kostanden för 
implementeringen av 
åtgärden. 

Det blir ett hinder 
när ersättningarna 
inte täcker hela 
kostanden för 
implementeringen av 
åtgärden. 
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Tabell 9. Tabellen ger en redovisning av jämförelse mellan myndighets- och lantbrukarperspektiv för den ekonomiska barriären. 

Jämförelse mellan ett myndighets- och lantbrukarperspektiv  

Barriärer 
Myndighetsperspektiv med tre 

länsstyrelser (Gustavsson & Tillby, 2012) 
Lantbrukarperspektiv från aktuell studie 

Ekonomi 

Tjänstemännen på länsstyrelserna, som 
ingår i Gustavsson & Tillbys studie, ser den 
ekonomiska problematiken gällande vem 
som ska betala för implementering av 
miljöåtgärderna. De påtalar också hur 
svårt det måste vara att som 
lantbruksföretag att kunna dra nytta av 
miljöinsatser på marknaden. Det förefaller 
som att det finns en medvetenhet ur 
myndighetsperspektivet vikten av att det 
behöver finnas en ekonomisk vinst för att 
miljöåtgärder ska implementeras. Regional 
och lokal anpassning blir för kostsamt för 
att vara genomförbart. 

Det finns tveksamheter i att investera i 
åtgärder när reglerna ständigt förändras. 
Detta innebär också svårigheter då 
miljöersättningarna upplevs för låga och 
att de inte ersätter hela kostanden av och 
omkring implementeringen. Lantbrukarna 
upplever svårigheter i att få 
marknadsfördelar utifrån åtaganden och 
implementerade miljöåtgärder vilka också 
utgör hinder. 

 

6.4.4 Diskussion 

Samtliga informanterna anser att det är omotiverat att genomföra eller skaffa sig åtaganden för olika 

miljöåtgärder då det resulterar i kostnader som det inte går att få tillräcklig ersättning för eller fortsatt 

ekonomisk nytta av. Det är ofta den enskilde lantbrukaren som får stå för kostnaderna vid 

implementeringen av en miljöåtgärd, detta ser vi kan bidra till konsekvenser vid implementeringen. Enligt 

Trudgill (1990) är det inte sannolikt att människor genomför miljöåtgärder om det innebär merkostnader. 

Detta oavsett goda skäl för åtgärden eller stark motivation för den. Detta är de problem som vi ser skapar 

vilka ekonomiska parametrar som påverkar när det handlar om implementeringsproblematik av 

miljöåtgärder. Konrad S uttryckte att han baserar valet av miljöåtgärder som passar in i hans produktion 

och som inte tar tid i anspråk från välfungerande rutiner. Vi ser att många av informanterna, oavsett 

produktionsinriktning och länstillhörighet, anser att miljöersättningarnas storlek inte är tillräckliga för att 

det ska anses vara lönsamt att gå in i ett åtagande. Detta är något som även framkommit i en tidigare 

studie av Archambault (2004) som bekräftar och förklarar även det vi identifierar i vår studie, beträffande 

fenomenet med att den ekonomiska ersättningen för en miljöåtgärd oftast inte är tillräcklig för att anses 

vara lönsam.  

Vi ser att valet av vilka miljöåtgärder som implementeras grundar sig i de rutiner och åtgärder som redan 

används eller ligger nära tillhands och innebär minsta möjliga administrativ insats för lantbrukaren. 

Rodriguez et al. (2008) fann uppfattningar hos amerikanska rådgivare för hållbart jordbruk, som visade på 

att ekonomiska faktorer var ett stort hinder för tillämpning av metoder för hållbart jordbruk. Författarna 

visade på att det fanns uppfattningar hos rådgivarna om att lantbrukare inte vill riskera merkostnader i 

form av dyr utrustning som är nödvändig för att kunna vara effektiv och bedriva jordbruk med hållbara 
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metoder och system. Vi anser att detta också kan vara bakomliggande orsaker till den försiktighet och 

riskmedvetenhet som informanterna på detta sätt ger uttryck för. Samtliga informanter ställer sig 

avvaktande och riskmedvetna inför möjligheten att förlora ekonomiskt på en produktionsomställning eller 

ett miljöåtagande, vilket därmed utgör en barriär. 

En åtgärd som har dokumenterad effekt och som ger ökad avkastning är strukturkalkning. I Gustavsson & 

Tillby (2012) studie framkommer att intervjuade tjänstemän på länsstyrelsen anser att strukturkalkning är 

en mycket effektiv åtgärd som kan öka avkastningen och att det därför tilltalar lantbrukarna. Edit S skulle 

vilja strukturkalka sin åkermark och har varit på god väg att få det utfört. Edit S bedriver en ekologisk 

produktion där det finns restriktioner och begräsningar för användning av bränd eller släckt kalk som 

vanligtvis används som kalkningsmedel. Regler, exempelvis datum för gödselspridning och regler för aktuell 

produktionsinriktning, ser vi, kan skapa hinder i användandet och möjlighet till ökad avkastning för 

lantbrukare. Prisskillnaden i exempelvis tillåtet kalkningsmedel och den regelmässiga begränsningen 

försvårar för lantbrukarna att implementera åtgärder som skulle kunna medföra ekonomiska vinster men 

även minskad näringsläckage. 

Ekologisk produktion går i linje med det som benämns hållbart jordbruk. Trots lägre avkastning innebär 

ekologisk produktion också vinster. Med besparingar för uteslutande av handelsgödsel och 

bekämpningsmedel, som kompenseras av mer arbetsbörda för jordbearbetning och därmed mer 

förbrukning av bränsle kvarstår högre miljöersättningar, miljömässiga vinster och tydligare märkning av 

produkter på marknaden. Vi tolkar det som att informanterna som bedrev ekologisk produktion menade 

att den ekonomiska kompensationen och miljöersättningar kopplade till deras produktionsval gav tillräcklig 

motivation trots en högre arbetsinsats på grund av den ekonomiska kompensationen. Vidare anser vi att 

uppfattningarna från informanter tyder på en konsensus om att ekologisk produktion har ett syfte och att 

de ekonomiska ersättningarna gör produktionssättet mer attraktiv, där de miljömässiga vinsterna blir en 

bonus, trots vissa skillnader i hur mycket informanterna i respektive produktionsinriktningar ger uttryck för 

det. Kontroversen förefaller således inte vara ett problem hos informanterna. Vi kan därigenom konstatera 

att det är tydligt att ekonomiska faktorer blir viktiga för hur målsättningar och strategier ska utformas för 

att kunna bidra till att förändra människors beteenden.   Detta har även identifierats i Kollmuss & Agyeman 

(2002) studie. Trudgill (1990) hävdar att ett engagemang kan skapas av den som drar nytta av fördelarna av 

lösningen på problemet. Vi anser därför att ekologisk produktion måste vara så pass pålitlig och inbringa en 

god ekonomisk stabilitet innan dess miljömässiga fördelar motiverar lantbrukaren. 

Sveriges variationer geografiskt återspeglas även i olika varierande produktionsintensiteter. Informanterna 

diskuterar nitratkänsligt område, där kommungränsen kan innebära skillnader mellan hantering av 
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exempelvis gödsel. Ur ekonomisk synvinkel skapar olikheter, såsom geografiska, skillnader för ekonomiska 

förutsättningar. Trudgill (1990) anser att det inte är sannolikt att implementeringen av miljöåtgärder sker 

om det innebär merkostnader även om det resulterar i miljömässiga vinster, vilket går att härleda till vår 

studie. Informanterna uttryckte sig om högavkastande marker som visade på uppfattningar att det handlar 

om att ekonomin är den avgörande faktorn för vad som implementeras eller inte. Samtidigt uttryckte 

informanterna uppfattningar om att åkermarken inte ska odlas för intensivt. Dessa åsikter tolkar vi som att 

det finns en ansvarskänsla, tankesätt om hållbarhet och ett slags förvaltarskap inför den mark de brukar. 

Vilket vi ser som en nödvändighet för implementeringen av miljöåtgärder för ett minskat näringsläckage. 

Dock ser vi inte utifrån denna studie att det är vedertaget huruvida lantbrukaren ska förhålla sig till vad 

som är för intensivt brukande av aktuell mark, med tanke på de geografiska variationer som Sverige 

erbjuder, specifikt i detta fall Östergötland och Södermanland. Därigenom är det svårt att förhålla sig till 

hur ekonomin är den avgörande faktoren, med tanke på att det inte finns en generell prisbild av markens 

ekonomiska värde i förhållande till den miljöersättning som erbjuds för ett åtagande.     

6.5 Socialbarriär 

6.5.1 Engagemang hos lantbrukaren 

Det har tidigare nämnts att samtliga informanterna anser sig ha goda kunskaper inom området. I vårt 

material och vid intervjutillfällena har vi sett att det finns engagemang hos alla informanter och de hävdar 

att det finns vilja att få miljöåtgärderna att fungera i praktiken. Generellt är alla informanter engagerade i 

att minska och minimera näringsläckage oavsett om man bedriver ekologisk eller konventionellt lantbruk. 

Informanterna som utövar en ekologisk produktion förefaller ha ett tydligare miljöintresse och personligt 

engagemang. Samtliga informanter uttrycker att tidsåtgången hindrar dem från att engagera sig, söka 

information eller delta i rådgivningsprojekt för miljöåtgärder. När det berör informanternas intresse för 

miljöersättningar och var det är lämpligt att avsätta mark för miljöåtgärden framkommer argument och 

uppfattningar om att produktiv jordbruksmark inte ska tas ur produktion. Eskil S som bedriver ekologiskt 

lantbruk anser att det är fel att sluta bruka mark och betonar att en sådan strategi innebär en felaktig 

uppfattning om lantbrukets påverkan. Lösningen anses inte vara att sluta producera livsmedel på åkermark 

i Sverige för att minimera näringsläckaget berättar den ekologiska lantbrukaren Edit S. ”Naturen går inte 

att styra, någonstans blir det en belastning”, förklarar hon, ”vi kanske slipper den här, men då belastas den 

ju någon annanstans” (s.9). Dessutom anser både ekologiska och konventionella informanterna att det inte 

är motiverande att avsätta mark för en miljöåtgärd bara för att det uppfyller kriterierna för ett minskat 

näringsläckage.  
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Det finns flera omständigheter och orsaker till att de olika informanterna väljer att åta sig och genomför 

miljöåtgärder. Valfrihet och eget bestämmande gällande att gå in i ett åtagande eller miljöåtgärd är viktigt. 

Kurt Ö som bedriver konventionellt lantbruk ger uttryck för det när han säger: ”Att få gå in frivilligt istället 

för att styras är nog väldigt viktigt” (s.1) och poängterar vikten av att själv få bestämma och avgöra vad 

som lämpar sig bäst på den egna gården och med de lokala förutsättningar som finns;  

”Det värsta man kan råka ut för är att tvingas på åtgärder. Det blir ju skillnad när man får något, som till exempel 

gratis rådgivning. Redan där känns det mycket roligare” (s.7)  

6.5.2 Social acceptans för lantbruk 

Samtliga informanterna uppfattar att samhället inte accepterar lantbruket som en betydelsefull 

verksamhet som kräver resurser, utbildning och kompetens. I sammanhanget upplever många 

informanter, både ekologiska och konventionella, att det saknas en acceptans för lantbrukets villkor. 

Jordbruket och dess näringsläckage är frågor som berör alla informanterna och många känner sig felaktigt 

utpekade och anklagade för att vara miljöbovar trots att de anser sig vara matproducenter. Elin Ö undrar 

varför ”bönderna” ska behöva stå till svars för sin produktion och menar att det finns andra ”miljöbovar” 

(s.9). Emil Ö bemöter kritiken som finns mot lantbruket men håller med om att lantbruket bär störst 

miljöpåverkan. Samtidigt försvarar han lantbruket genom att hänvisa till det naturliga läckaget och 

poängterar således komplexiteten i problematiken; 

”Vi kan ju inte hindra att det kommer ut någon växtnäring i våra diken, det går ju inte.” (s. 12) 

Samtliga informanterna upplever att samhället inte ser deras [lantbrukarnas] kompetens som tillräcklig. 

Elin Ö kommenterar att hon inte tror att lantbrukarnas kompetenser och kunskaper, eller lagkrav och 

villkor som ställs på lantbrukarna, når fram till samhället.  Hon förklarar att ”man hör ju fortfarande; kan du 

inte läsa kan du ju bli bonde alla fall” (s.12). 

Avsaknaden av den sociala acceptansen och oviljan att engagera sig från samhällets sida för lantbrukets 

förutsättningar är något som samtliga informanter framhåller där lantbruket och dess produkter inte 

värderas tillräckligt högt. Problemet beskrivs vara avsaknaden av, vad Konrad S kallar, ett ”holistisk 

synsätt” 8(s.12). I sammanhanget framförs uppfattningar där kritiken riktas mot att konsumenterna inte ser 

sina konsekvenserna av de egna valen av produkter, produkternas ursprung eller tillverkning som en del av 

miljöproblemet; 

”Ja och du vet vi har jättesnyggt framför vår egen dörr, sen är det ju när produktionen är någon 

annanstans med vidriga förhållanden, det bryr man sig inte ett skvatt om. Ja, jag tycker det är viktigt att 

man har ett holistiska synsätt.” (s.12) 

                                                           
8
 Ett holistiska synsätt innebär att helheten innehåller mer än bara summan av delarna (Sohlberg & Sohlberg, 2009). 
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Samtliga informanterna upplever att det inte finns intresse från varken samhället eller politiskt håll för att 

behålla jordbruket i Sverige. Eskil S uttrycker att det inte verkar finnas intresse för att ”skydda eller bevara” 

det (s.10).  Kritiken för hur lantbrukets tillgångar prioriteras är något som Edit S påtalar, hon förklarar att 

”det är för lättvindigt att ta åkermarken i anspråk” (s.10).  Vidare hävdar Eskil S att det är svårt att motivera 

det svenska lantbrukets verksamhet när samhällets och konsumenters efterfrågan inte motsvarar vad som 

produceras i Sverige. Ett lösningsförslag som framkommer i diskussionerna hos informanterna gäller 

matens status. ”Cash is king, problemet är att få statussymbol på maten” säger Konrad S (s.13) och syftar 

på höjning av statusen ökar möjligheterna för att miljöåtgärder lättare kan implementeras och att 

matkvalitén värderas utifrån dess miljömässiga egenskaper.  

6.5.3 Likheter och skillnader 

I den sociala barriären har även likheter och skillnader jämförts. Nedan redovisas resultatet i tabeller med 

avseende på län och produktionsinriktningar. Vidare har jämförelse mellan olika perspektiv utförts. 

Lantbrukarperspektivet representeras av vår studie och myndighetsperspektivet av Gustavsson & Tillby 

(2012). 

Tabell 10. I Tabellen redovisar likheter och skillnader mellan olika produktionsinriktningar och län. Inga olikheter har identifierats 

mellan län, men skillnader finns mellan olika produktionsinriktningar. 

Likheter & Skillnader 

Södermanland Östergötland 

Barriärer Ekologisk Konventionell Ekologisk Konventionell 

Social 

Vi kan se att det 
finns uppfattningar 
hos informanterna 
om att det råder en 
avsaknad av social 
acceptans ute hos 
samhället gällande 
lantbruk och 
lantbrukets 
förutsättningar i 
Sverige.  

Vi kan se att det 
finns uppfattningar 
hos informanterna 
om att det råder en 
avsaknad av social 
acceptans ute hos 
samhället gällande 
lantbruk och 
lantbrukets 
förutsättningar i 
Sverige. Vi uppfattar 
att det finns en viss 
ovilja och 
försiktighet till 
förändring.  

Vi kan se att det 
finns uppfattningar 
hos informanterna 
om att det råder en 
avsaknad av social 
acceptans ute hos 
samhället gällande 
lantbruk och 
lantbrukets 
förutsättningar i 
Sverige.  

Vi kan se att det 
finns uppfattningar 
hos informanterna 
om att det råder en 
avsaknad av social 
acceptans ute hos 
samhället gällande 
lantbruk och 
lantbrukets 
förutsättningar i 
Sverige. Vi uppfattar 
att det finns en viss 
ovilja och 
försiktighet till 
förändring.  
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Tabell 11. Tabellen redovisar jämförelse mellan olika perspektiv. Perspektiven är myndighetsperspektiv och 

lantbrukarperspektiv. 

Jämförelse mellan ett myndighets- och lantbrukarperspektiv  

Barriärer 
Myndighetsperspektiv med tre 

länsstyrelser (Gustavsson & Tillby, 2012) 
Lantbrukarperspektiv från aktuell studie 

Social 

Myndighetsperspektivet visar på 
uppfattningar om att lantbrukare är 
engagerade i frågan där främsta 
drivkrafter är ett eget miljöengagemang 
och intresse som styr. De lyfter fram att 
samarbeten är viktigt för att utbyta 
erfarenheter och kompetenser mellan 
länsstyrelser och intresseorganisationer 
såsom LRF. Gustavsson & Tillby kommer 
fram till att det är avgörande att se till 
lantbrukarnas behov och inte forcera 
information och beslut som inte stämmer 
överens med den verkliga situationen. 

Lantbrukarna upplever att det finns en 
avsaknad av social acceptans för 
lantbrukets verksamhet från samhälle och 
delvis också myndigheter. Denna 
upplevelse att de är missförstådda och 
därför heller inte får information som är 
användbar och relevant för det de 
behöver kunna för att uppfylla regelverk 
och krav. Vidare upplever informanterna 
att de felaktigt utpekas som miljöbovar. 
Dock anser de sig vara en resurs för 
samhället, men känner inte att de 
uppskattas för det de gör och den 
verksamhet de bedriver. 

 

6.5.4 Diskussion 

Att implementering av en åtgärd blir lyckad och väl genomförd, menar Trudgill (1990), beror till stor del på 

om informationen som ges i det sociala sammanhanget är relevant. En social barriär uppstår när 

informationen om ett problem anses felaktig eller missriktad (Trudgill, 1990). För att motivera insatser för 

minskat näringsläckage behövs information i form mer markdata och vattenanalyser föreslår Gustavsson & 

Tillby (2012), detta för att kunna ge feedback kring funktioner och fördelar med miljöåtgärderna. Trots att 

informanterna i denna studie inte uttrycker preciserat vad som önskas för att höja motivationen för 

implementeringen av miljöåtgärder, förutom en större ekonomiska kompensation, identifierar vi ändå en 

önskan av informanterna att mer mätbar data. Vi tolkar det som att informanterna önskar något att 

förhålla sig till, samt att det uppfyller informanternas önskan om feedback. Miljöproblem upplevs ofta som 

ogripbara och avlägsna i tid och rum (Wibeck, 2012), vilket försvårar den känslomässiga kopplingen och 

beteendeförändringen. Vilket även går att härleda till implementeringen av miljöåtgärder för minskat 

näringsläckage och denna studie. Utifrån Trudgill (1990) behöver informationen som ges vara relevant, 

vilket vi ser utifrån våra informanter resulterar i att bli komplicerat. Därför kan det bli svårt att förhålla sig 

till Trudgills (1990)) teori beträffande relevans i det sociala sammanhanget. Detta då vi upplever att det 

precis som Wibeck (2012) ofta upplevs som ogripbart. Utifrån vår tolkning av Wibeck (2012) kan barriären 

övervinnas om berörda individer blir involverade och delaktiga i problematiken som finns. Attityder i 

samhället kan påverka hur människor upplever ett visst problem skriver Trudgill (1990). Således ser vi att 

det är av signifikant betydelse att information kommuniceras och tillfredsställer lantbrukarnas behov för 

att kunna påverka eventuella attityder, liksom beslut och åtgärder som stämmer överrens med 
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verkligheten. Uthardt (2009) hävdar att jordbrukets status upplevdes svag i samband med att hans 

avhandling pågick. Informanterna i denna studie nämner också den svaga statusen i samhället för 

produkter och livsmedel som problematisk och något som behöver förändras. 

Ett engagemang måste, som vi nämner innan, finnas för att implementering av miljöåtgärd sker. Såsom 

Trudgill (1990) beskriver den sociala barriären är den ofta sammanlänkad med ekonomi och politik.    Viljan 

att engagera sig ser vi sammanfaller ofta med vad som är socialt accepterat att använda sig av gällande 

miljöåtaganden och miljöåtgärder. Attityden till huruvida miljöproblemet är centralt ger lösningar utifrån 

ett socialt sammanhang enligt Trudgill. Rodriguez et al. (2008) skriver att ett ofta förekommande hinder 

hos lantbrukare för att införa och åta sig förändringar är om det finns en ovilja till förändring. Om någon tar 

initiativ till förändring, följer ofta fler efter. Informanterna i denna studie lyfter sin ovilja till att produktiv 

åkermark inte brukas utan, ska fungera till förmån för minskat näringsläckage. Vi kan också se att oviljan till 

förändring och anpassning efter lagar och regler är något tydligare hos de konventionella lantbrukarna än 

hos de ekologiska, även om åsikterna framkommer inom båda grupperna. Vidare beskriver Rodriguez et al. 

(2008) gällande när traditioner bryts och hur det kan resultera i problem, när förändringar i 

jordbrukssystem ska implementeras, såsom miljöåtgärder. Lantbruket står inför flertalet förändringar, om 

än många osäkra, vilket identifieras hos våra informanter. Därigenom ser även vi den problematik som 

Rodriguez et al. (2008) beskriver i sin studie, beträffande när traditioner bryts och ovilja uppstår.  

6.6 Politisk barriär 

6.6.1 Lagstiftningens roll och byråkratiska system  

Den politiska barriären innehåller administrativa styrmedel som innebär lagar och regler där 

Landsbygdsprogrammet innehåller vad som gäller under en bestämd period. År 2014 beskrivs som ett 

mellanår med stiltje för miljöersättningar och nya åtaganden. Ingen vet riktigt vad som kommer ske och 

samtliga informanterna upplever att det inte finns några besked att få. Informationen omkring den nya 

åtagandeperioden förefaller bristfällig, då både ekologiska och konventionella informanterna uppfattar att 

det saknas samordnad information för hur lantbrukets aktuella stöd kommer att se ut. Det Kent S kallar ett 

”vakuum” förutspås (s.5). Informanterna tror inte att några nya åtaganden eller investeringsstöd hinner 

etableras inför nästa år, kanske inte ens inför år 2015 eller 2016. Främst för att det inte finns någon 

framförhållning som kan underlätta övergången mellan perioderna beskrivs som problematiskt. Alla 

informanterna upplever att det blir mer och mer administrativt arbete i lantbruket generellt. Detta innebär 

inte att det blir lättare att förhålla sig till den allt högre graden av kontorsarbete. Istället har det skapat 

irritation kring det bidragssystem som samtliga informanterna uppfattar ska vara till för lantbrukarna.  

Något som ytterligare lyfts i samma diskussioner är efterfrågan av mer råd från myndigheterna. Både 

ekologiska och konventionella informanterna upplever att det tidigare funnits en rådgivningsfunktion hos 
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myndigheter, men som de idag saknar. Det uppfattas som oklart gällande huruvida stöden fungerar och 

det råder en underliggande kritik till implementeringsarbetet för miljöåtgärder.  

Flertalet ekologiska respektive konventionella informanter från båda län upplever att det skapats ett 

byråkratiskt system omkring lantbruket vilket blir frustrerande och problematiskt i den dagliga driften. 

Många gånger är råd, åtaganden och regelverk svåra att applicera påpekar Krister Ö. 

”Det kan se bra ut på pappret, men i praktiken är det nästintill omöjligt att genomföra utan att slå knut 

på verksamheten.” (s.2)  

Krister Ö belyser att bestämmelserna kan vara bra, men komplicerade att tillämpa. Exempelvis finns 

svårigheter som handlar om åtaganden som går under lång tid, men är inte alltid förenligt med 

arrendeperiodens tidsavtal konstaterar Konrad S. Ekologiska samt konventionella informanter upplever, att 

när regler och krav ska appliceras på gården gällande driften och miljöåtagande, uppstår ofta problem om 

hur detta ska kommuniceras för att inte förbises när personal eller maskinstationen ska utföra arbetet. 

6.6.2 Andra länders jordbrukspolitik 

Flertalet informanter är positiva till andra nordeuropeiska länders jordbrukspolitiska inriktning. Samtidigt 

finns det en stolthet gällande Sveriges kvalitet på jordbruket i förhållande till andra länder. Eskil S riktar 

kritik mot den svenska regeringens ointresse för lantbruket och känner att målgruppen [lantbrukare] glöms 

bort. Han talar vidare om att det inte finns några politiker som vill bevara den produktion som finns i 

Sverige idag, eftersom lantbruket mest upplevs vara en politisk belastning, inte minst ur miljösynpunkt.  

Finland kommer ofta på tal utifrån den positiva aspekten att de anses värna om lantbruket. Emil Ö 

framhåller skillnaderna på den svenska respektive finska jordbrukspolitiken, utifrån de olika 

förutsättningarna ett avlångt land som Sverige har. Han påpekar hur framgångsrika Finland och även Polen 

är på att ”hämta hem bidrag” (s.7) till sitt jordbruk och att stöden utifrån den generalisering som Finland 

har blir lättare att applicera över hela nationen än vad som är möjligt i det svenska systemet. Detta anses 

som ett enklare alternativ, då just generalisering i viss mån efterfrågas av samtliga informanterna. Finland 

beskrivs inte ha samma geografiska uppdelningar såsom Sverige. Flertalet informanter diskuterar även att 

finländarna värdesätter produkterna som framställs inom landet, vilket vore önskvärt att även svenskarna 

gör.     

6.6.3 Likheter och skillnader 

Likheter och skillnader har jämförts i den politiska barriären. Nedan redovisas resultatet i tabeller med 

avseende på län och produktionsinriktningar (se tabell 12). Vidare har jämförelse mellan olika perspektiv 

utförts (se tabell 13). Lantbrukarperspektivet representeras av vår studie och myndighetsperspektivet av 

Gustavsson & Tillby (2012). 
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Tabell 12. I tabellen redovisas vilka likheter och skillnader inom den politiska barriären som vi funnit mellan län och olika 

produktionsinriktningar. Likheter finns mellan län och inom produktionsinriktningar, olikheter finns mellan 

produktionsinriktningarna ekologisk och konventionellt. 

Likheter & Skillnader 
Södermanland Östergötland 

Barriärer Ekologisk Konventionell Ekologisk Konventionell 

Politik 

Vi upplever 
att 
informanterna 
tycker att de 
administrativa 
systemen är 
svåra att 
förstå och 
applicera i sin 
verksamhet. 

Vi upplever att 
informanterna tycker att 
de administrativa 
systemen är svåra att 
förstå och applicera i sin 
verksamhet. Vi kan se en 
större skepsis och 
restriktiv hållning kring 
förståelse och acceptans 
för administrativa 
system och regelverk.  

Vi upplever att 
informanterna 
tycker att de 
administrativa 
systemen är svåra 
att förstå och 
applicera i sin 
verksamhet. 

Vi upplever att 
informanterna tycker att 
de administrativa 
systemen är svåra att 
förstå och applicera i sin 
verksamhet. Vi kan se en 
större skepsis och 
restriktiv hållning kring 
förståelse och acceptans 
för administrativa 
system och regelverk.  

 

Tabell 13. Tabellen nedan redovisar jämförelse mellan ett myndighetsperspektiv och ett lantbrukarperspektiv gällande den 

politiska barriären. 

Jämförelse mellan ett myndighets- och lantbrukarperspektiv  

Barriärer 
Myndighetsperspektiv med tre 

länsstyrelser (Gustavsson & Tillby, 2012) 
Lantbrukarperspektiv från aktuell studie 

Politik 

Myndigheter har mycket inflytande att 
påverka hur väl implementeringsprocessen 
lyckas. Men tjänstemännen tyckte att 
lantbrukare lär sig mest via studiecirklar 
och interaktion med varandra och att det 
har mest inflytande i hur lyckad 
implementeringen blir? 

Lantbrukarna efterfrågar större insatser i 
rådgivningsfunktion och kommunikations 
åtgärder från myndigheterna för att 
kommunicera lagar och regler. 

 

6.6.4 Diskussion  

Trudgill (1990) förklarar vad som krävs för att politiker ska agera för att hitta lösningar på problemet och 

vad som fordras för att möjliggöra implementeringen i praktiken. Informanterna i fokusgrupperna berörs 

inte direkt av politiska beslut, men det finns en skalproblematik som berörs. I det här fallet går besluten 

från EU-nivå och vidare nedåt; internationellt, nationellt, regionalt och lokalt. Trudgill (1990) anser att 

myndigheterna ofta är de som har störst möjlighet att påverka implementeringen av en aktuell 

miljöåtgärd, vilket kan vara orsaken till den irritation som samtliga informanterna upplever. Detta skulle 

även innebära att informanternas frihet inskränks.  

Flertalet informanter lyfter länder som internationellt arbetar för sin lantbrukspolitik, då de upplever att 

inte Sverige gör detta. Gustafsson och Tillby (2012) studie visade på att myndigheter eftersträvade 

gårdsanpassad rådgivning, vilket lantbrukarna även i denna studie efterfrågar. Motsägelsefullt i denna 

mening är efterfrågan informanterna har av den enkelhet som härleds till generalisering av regelverk och 
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anpassningar, då det mellan kommuner, län och specifika områden exempelvis kan vara olika regler för 

spridning av gödsel. Dessutom påträffas dispenser gällande detta. Finland skiljer sig från Sveriges 

geografiska uppdelning (Salomonsson, 1999) där stöden är mer homogent utformade för hela nationen 

(Uthardt, 2009), detta är något vi ser informanter med både ekologiska och konventionella 

produktionsinriktningarna berör och framför som något positivt och eftersträvansvärt.   

Samtliga informanter upplevde att det var svårt att se politiska beslut som genomförbara i praktiken. Detta 

tror vi kan bero på det som Trudgill (1990) framhåller som hinder i den politiska barriären. Såsom Trudgill 

(1990) ser vi att det finns en avsaknad av förståelse för vilka ramverk politiska beslut grundas på och vidare 

hur beslut tas. Samtliga informanter, oavsett produktionsinriktning och länstillhörighet anser att det 

många gånger inte är rimligt att ens försöka förhålla sig till aktuell åtgärd som föreslås. Enligt Bratt (2004) 

är det av största vikt att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål, detta inkluderar både myndigheter 

och lantbrukaren. För att nå resultat och faktiskt minska näringsläckage från åkermark måste lantbrukaren 

vara involverad. Detta framhåller samtliga informanter i vår studie vara av vikt, då det önskas ett större 

inflytande i form av samarbete och mer rådgivning ifråga från myndigheterna. Inom den politiska barriären 

ser vi en problematik där myndigheter och informanter inte sammanlänkar som önskvärt för att möjliggöra 

en lyckad implementering av miljöåtgärder för minskat näringsläckage. Vi tror att politiska beslut från 

högre instanser kan tänkas svåra att tillämpa för myndigheter, i detta fall länsstyrelse och kommun. Det 

kan bli svårt att administrera och följa upp miljöåtgärder i lantbruksverksamheten, vilket även försvårar 

implementeringen av miljöåtgärden för aktuell informant [lantbrukare] i fråga. Såsom även Bratt (2004) 

nämner, är det lantbrukaren som i slutskede implementerar åtgärden och vidare drar nytta av den. Därför 

anser även vi att det är av största vikt att tillsammans arbeta mot gemensamma mål.  

Ingen av informanterna uppskattade ett mer styrt regelverk där man inte har möjlighet att välja vilka 

anpassningar eller metoder som ska vidtas. Utifrån detta kan tolkningen göras att tvingande åtgärder 

förmodligen är verkningslösa. Något som även informanterna från länsstyrelserna framhöll i Gustafssons 

och Tillbys (2012) studie. Ett tvång skapar inte det engagemang som tidigare nämnts som obligatoriskt för 

en lyckad implementering av miljöåtgärder, utan i stället ser vi att fokus bör flyttas till anpassning- och 

implementeringsmöjligheter, vilket även Rodriguez et al. (2008) föreslår.   Om lantbrukare är tveksam till 

att åta sig miljöåtgärder, exempelvis att lägga om sin produktion till ekologisk, kan regelverkets utformning 

och längd resultera i att åtgärder aldrig genomförs. Regelverken, så som vi tolkar våra informanter, 

försvårar processen då de inte anses vara applicerbara och inte fungera i praktiken, vilket även framhålls i 

Jordbruksverket (2008) rapport. Här efterfrågar informanterna mer rådgivning och information, samtidigt 

som det går att relatera till Gustafssons & Tillbys (2012) studie där tjänstemän från länsstyrelsen anser att 

lantbrukarna inte alltid är villig att tillgodose sig den rådgivning och information som tillges dem.  
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7 Avslutande diskussion 

7.1 Lantbrukarnas upplevelser 

Vi kan se att informanterna upplever att det finns okunskap kring hur åtgärderna fungerar på gårdsnivå. 

Vidare tolkar vi att de upplever att det ställs orimliga krav på dem om kunskapsnivå, avsatt tid för 

kunskapsinhämtning, avsatt tid för administrativt arbete, samtidigt som den övriga verksamheten ska 

skötas. Informanterna upplever en avsaknad av social acceptans från samhälle och myndigheter för 

lantbruket som resurs vilket vi ser medför att motivationen och engagemanget hos informanterna 

påverkas för implementering av miljöåtgärder och viljan för nya miljöåtaganden. Huruvida informanternas 

upplevelser stämmer överens med myndigheters upplevelser beträffande implementeringen av 

miljöåtgärder för minskat näringsläckage är av intresse att föra i diskussion för att i framtiden få en mer 

önskad effekt av aktuella åtgärder. Detta är en problematik, då vi utifrån denna studie inte ser att lyckade 

implementeringar av miljöåtgärder alltid sker. Att det inte sker influeras av flera olika parametrar, såsom 

bland annat ekonomiska aspekter, engagemang och avsaknaden av motivation hos informanterna. 

Problematiken ser vi inte bara grundar sig hos fåtalet involverad verksamhetsutövare [lantbrukare] eller 

myndigheter utan även hos högre politiska instanser, om än mindre hos konsumenter.        

7.2 Samma uppfattningar? 

Det har inte kunnat identifieras några skillnader mellan länen beträffande uppfattningar om möjligheter 

och svårigheter vid implementeringen av miljöåtgärder för minskat näringsläckage. Vi har däremot kunnat 

avläsa en del skillnader mellan de ekologiska och konventionella lantbrukare gällande hur de förhåller sig 

till respektive produktionsförfarande. De ekologiska lantbrukarna betonar de grundläggande 

förutsättningar ekologisk produktion har i förhållande till de konventionella. De härleder verksamheten till 

de ideologier ekologisk produktion formats av, något de är väldigt tydliga med att poängtera. Det kan 

också bero på de hårdare regelkrav som redan finns inom ekologisk produktion, och att inträdet till detta 

skett frivilligt, som är grunden i dessa olikheter. Vikten av att utesluta bekämpningsmedel samt främja den 

biologiska mångfalden är av vikt för informanterna med ekologisk produktion och den miljöhänsyn deras 

val fört med sig. Den ekonomiska aspekten är av största intresse vid en omställning från konventionell till 

ekologisk. Informanterna som bedriver konventionell produktion lägger inte lika mycket vikt i att förklara 

sitt val av produktionsinriktning, utan påtalar ekonomiska fördelarna en ekologisk produktion kan medföra 

och framför också att de tror på ett engagemang för ekologiska ideologier är av vikt för att bedriva en 

sådan produktion lönsamt.  

Möjligheter och problem som identifierats har alla varit liknande i samtliga län som undersökts. 

Skillnaderna i det informanterna delgav speglar snarare deras arbetsuppgifter och produktionsinriktning än 

det län de representerar. Att dessa svårigheter finns i samtliga län visar på att det inte bara är en 
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tillfällighet utan att detta är en problematik som finns mellan de län som undersökts. Oavsett 

produktionsinriktning och länstillhörighet, kan det konstateras att samtliga informanter har starka känslor 

och en ödmjukhet för den svenska produktionen och valet av svenska produkter oavsett specifik 

miljömärkning, eller produktionsinriktning. Något som anses vara av stor betydelse, är att konsumenterna 

ska bli mer uppmärksamma på det svenska miljöarbetet för att minska det näringsläckage som sker i 

lantbruket och köpa produkter och livsmedel som gynnar det i högre grad än vad som sker idag. 

7.3 Möjligheter och Svårigheter  

Markandens roll samt produkternas ursprung och möjlighet till märkning är något som berör 

informanterna i deras produktionsgrenar. Vi tror att det är svårt att tydliggöra för konsumenterna vilket 

miljöarbete som ligger bakom en produkt. I så fall skulle det krävas omfattande information samt 

genomslag för denna men även en efterfrågan av detta hos konsumenterna. Att kunna få ut mer av 

miljöåtagandet än endast miljöersättningen från myndigheten, verkar tillsynes inte möjligt utifrån de 

system vi har idag. Detta är två exempel som ligger utanför den enskilde lantbrukarens kontroll och så även 

myndighetens utifrån vår tolkning. Informanternas uppfattning om att det är svårt att använda 

miljöåtaganden som en marknadsfördel, detta ser vi påverkar deras inställning och engagemang.  Trudgill 

(1990) bekräftar bilden av att engagemanget för att genomföra en miljöåtgärd beror på vem som kan dra 

nytta av åtgärden. Ekologiska varor i Sverige, exempelvis KRAV’s märkning, har en väletablerad och 

utvecklad märkning för livsmedel som redovisar att produkterna härrör från en hållbar produktion som tar 

hänsyn till naturen (KRAV, 2013). På liknande sätt skulle miljöåtgärder kunna ingå i märkningen av 

produkter för att undgå att miljöåtgärderna blir osynliga när produkterna når marknaden och 

konsumenterna utifrån vår tolkning och informanternas önskan. Lantbrukaren får idag stå för de 

ekonomiska merkostnaderna miljöåtgärderna för med sig då den implementeras. Den ekonomiska 

kompensation som ges anses inte tillräcklig av informanterna. Vi tror på att om implementering av 

miljöåtgärder stimuleras av ekonomisk kompensation där märkning av produkterna i nästa steg kan bidra 

till att förenkla för konsumenten att välja att betala för aktuell åtgärd. Önskvärt vore det att efterfrågan på 

produkter, som framställts av lantbrukarna i studien med miljöåtaganden för minskat näringsläckage, 

skulle stimuleras till följd av detta. Det är ett lösningsförslag som vi anser kan bidra till att den ekonomiska 

barriären övervinnas. 

7.4 Barriärerna övervunna eller oövervunna? 

Nedan presenteras och diskuteras barriärerna som inte anses vara övervunna och hur dessa möjligen kan 

lösas. I Gustavsson & Tillby (2012) studie framkommer att deras oövervunna barriärer knyter an till 

administrativa och ekonomiska styrmedel medan de övervunna handlar om informativa styrmedel. Utifrån 

vår studie går det inte att se att de barriärer som innefattar informativa styrmedel skulle vara övervunna. 
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Hinder som berör kunskap och okunskap, oenighet och avsaknad social acceptans som återfinns i 

kunskaps-, enighet- och sociala barriärerna upplevs av informanterna utgöra svårigheter för effektiv 

implementering av miljöåtgärder för minskat näringsläckage. Inte heller barriärerna som innehåller 

administrativa och ekonomiska styrmedel anses övervunna. Således är barriärerna, enligt oss, inte 

övervunna då det kvarstår hinder som skapar problem för implementeringen av miljöåtgärder. 

7.4.1 De oövervunna barriärerna  

7.4.1.1 Enighetsbarriären  

Enighetsbarriären anses vara oövervunnen. Det finns enighet, dock anser ser vi att det råder skilda 

meningar mellan nivåer, lantbrukare och myndigheter, beträffande problemlösningen. Oenighet mellan 

myndigheter och lantbrukare handlar utifrån samtliga informanterna om hur implementeringen av 

miljöåtgärder för minskat näringsläckage ska ske och var. Problem som vi identifierat är när målen ställs i 

konflikt med individens egna mål, såsom även Trudgill (1990) framhåller är anledningen till problemet. De 

personliga målen anser vi, prioriteras framför nationella mål. Informanterna delgav tydligt sina egna 

prioriteringar som kunde vara ekonomiska aspekter men också av sociala eller mer traditionell art. Dessa 

prioriteringar försvarades av informanten och kunde därigenom motiveras för varför åtgärder inte ansågs 

rimliga. Trots att alla informanterna var eniga om problemet, existerar fortfarande en oenighet, således ses 

inte barriären övervunnen utifrån vår tolkning då enigheten endast handlar om att informanterna är eniga 

om att näringsläckage från lantbruket är ett problem.  

Enighetsbarriären kan övervinnas enligt Trudgill (1990) om inblandade aktörer och verksamhetsutövare är 

överens om miljöproblemens existens. Vilket vi tolkar att våra informanter är. Oenigheten om 

problemlösningen kvarstår och är identifierad i såväl vår studie som i andras (Archambault, 2004; Bratt, 

2002; Gustafsson & Tillby, 2012; Johansson et al., 2005; Lundqvist, 2001). Dock behöver vidare fokus 

prioriteras för att finna en enighet om hur och var implementeringen av miljöåtgärder för minskat 

näringsläckage från åkermark bör ske. Vi vill betona vikten av ett gott samarbete mellan alla inblandade 

aktörer, det vill säga från alla nivåer, i det fortsatta arbetet för miljöåtgärder relaterat till lantbruket. Detta 

var även något Bratt (2002) fann som en del av lösningen på problematiken. Förklaringar och potentiella 

lösningar finns även inom de andra barriärerna.  

7.4.1.2 Kunskapsbarriären 

Kunskapsbarriären innehåller delar som visar på svårigheter i att förmedla information mellan olika nivåer 

vilket vi ser tyder på att det finns kommunikationsbrister. Samtliga informanter upplever att 

regionalanpassning saknas och kommunikationen mellan olika aktörer på skilda nivåer blir bristfällig och 

otillräcklig. I Gustavsson & Tillby (2012) studie hävdar en av informanterna [tjänstemän på länsstyrelsen] 

att lösningarna för minskade näringsläckage är väl underbyggda och grundar sig på lämplig forskning, vilket 
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informanterna i denna studie inte alltid uppfattar som pålitligt. Exempelvis ser vi att frånvaro av ett 

holistiskt synsätt, skalproblematik mellan nationella mål och lokal tillämpning eller gårdsanpassad 

implementering, skapa problem som kan uppfattas som kunskapsbrister. Då ligger snarare bristen i 

kommunikativa barriärer istället för brist på kunskap. Det kan finnas brist på kunskap gällande hur 

information och kunskap ska utformas för att nå verksamhetsutövaren. Detta har även identifierats i 

Johansson et al. (2005) studie som handlar om förutsättningar för kommunikation i svenska 

miljömålsarbeten. Kunskapsinhämtning beträffande miljöområden ser vi viss mån vara lågprioriterad 

utifrån vad som framhålls av informanterna. Området ses som besvärligt och överlämnas gärna och ofta till 

en konsult. Anledningen till detta är tidsbrist samt att arbetet inte genererar en ökad omsättning som 

bidrar till svårigheter att finna tid till exempelvis kunskapsinhämtning. Detta ser vi vara förklaringen till den 

upplevda avsaknaden av- och efterfrågan på kunskap som informanterna har beträffande hur miljömålen 

ska uppnås.  

Potentiella lösningar för hur kunskapsbarriären kan övervinnas anses vara kommunikativt arbete. I 

Johansson et al. (2005) studie framhålls att det kommunikativa arbetet, för att nå regionala och lokala 

miljömål, behöver prioriteras. Vidare framhåller Trudgill vikten av att utbilda verksamhetsutövare 

[Lantbrukare] och allmänheten, vilket då måste ske både inom skola och hos gemene man. Detta är av vikt 

för att öka den miljömässiga medvetenheten i allmänhet för att kunna övervinna kunskapsbarriären 

(Trudgill, 1990). Vi ser att en rimlig lösning vore en direkt feedback till lantbrukarna från myndigheter och 

rådgivningsorgan. Denna feedback skulle handla om åtgärdernas effekter samt uppskattning för åtaganden 

som skulle underlätta för att bibehålla lantbrukares motivation och engagemang för att genom detta leda 

till lyckade implementeringar av miljöåtgärder 

7.4.1.3 Tekniska barriären 

Tekniska barriären anses vara oövervunnen utifrån vår tolkning. Trudgill (1990) beskriver tekniska lösningar 

gällande näringsförluster från lantbruket, jorderosion och övergödningsproblematiken på liknande sätt 

som informanterna nämner problemen. Trudgill framhåller som tidigare nämnt att teknikbarriären oftast 

inte är ett hinder för implementering eftersom det finns tekniska lösningar på problem. I detta avseende 

ser vi problematiken i Trudgills (1990) teori gällande att applicera detta i lantbruket, specifikt till 

näringsläckage. Vi har svårt att se en rimlig prissättning på miljömässiga vinster. Såsom framgår enligt 

Trudgills (1990) teorier är teknik inget problem så länge det finns ekonomiska förtjänster av den. Dessa 

förtjänster existerar inte idag och är utöver den tekniska barriären ett ytterligare hinder att övervinna. 

Detta berörs vidare även av Archambault (2004) som framhåller att de merkostnader tekniken kräver för 

aktuell miljöåtgärd inte kompenseras. Vi ser det som att förtjänsten av miljögynnande teknik inte inbringar 

i ekonomiska värden.  
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7.4.1.4 Ekonomisk barriär 

Den ekonomiska barriären påverkas även av regionalanpassning vilket bidrar till att det administrativa 

systemet orsakar implementeringsproblem för miljöåtgärder enligt Archambault (2004), vilket tydligt 

identifierats hos våra informanter. Den ekonomiska aspekten är viktig för lantbrukaren och det blir tydligt 

när lantbrukare inte känner trygghet att investera i åtgärder när reglerna ständigt förändras. Detta 

fenomen har hos samtliga informanter framhållits, inte minst beträffande den osäkerhet inför år 2014 med 

nya åtaganden och åtgärdsprogram. Denna otrygghet vi identifierat lyfter även Bratt (2002) i sin studie. 

Gustavsson & Tillby (2012) slutsats utifrån myndigheternas perspektiv är att det blir ett hinder när 

ersättningarna inte täcker hela kostnaden för lantbrukaren vid implementering av miljöåtgärder. Detta är 

något som även informanterna [lantbrukarna] i denna studie ser som hinder vid implementeringen. Det 

har inneburit svårigheter för informanterna då miljöersättningarna upplevs för låga och att de inte ersätter 

hela kostanden av och omkring implementeringen. Svårigheter i att få marknadsfördelar utifrån åtaganden 

och implementerade miljöåtgärder utgör också hinder. 

För att övervinna den ekonomiska barriären måste miljöersättningarnas storlek vara tillräckliga för att 

täcka de ekonomiska merkostnaderna. Trudgill (1990) anser att det inte är sannolikt att implementeringen 

av miljöåtgärder sker om det innebär merkostnader även om det resulterar i miljömässiga vinster. Således 

ser vi även att lösningen finns i andra barriärer, såsom social-, politisk-, kunskap- och enighetsbarriären, då 

ekonomiska merkostnader bör kompenseras från andra håll än statliga stöd. Lantbrukaren måste med 

hjälp av konsumenten betala för detta.    

7.4.1.5 Sociala barriären 

Inom den sociala barriären finns engagemang och motivation hos informanterna, dock påverkas dessa av 

den upplevda avsaknaden av social acceptans för lantbrukets verksamhet från samhälle och delvis också 

myndigheter. Vi tolkar det som att samtliga informanter upplever att de är missförstådda, att de inte får 

information som är användbar och relevant för det de behöver kunna för att uppfylla regelverk och krav. I 

samband med detta framkommer att informanterna upplever att de felaktigt utpekas som miljöbovar. I 

Uthardt (2009) framkommer det att lantbrukare i Finland uppfattar diskussionerna om lantbrukets 

negativa miljöpåverkan som främmande och nästintill kränkande, för att själva ser de sig som beroende av 

och för naturen och miljön. Vi kan se likheter med dessa iakttagelser i vår studie som ges uttryck i form av 

en typ av bitterhet när det gäller huruvida de känner att de inte är uppskattade för det de bidrar med 

genom sin verksamhet [matproducenter] eller upplever att de anses vara en icke-resurs av och för 

samhället.  
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För att kunna övervinna den socialbarriären måste avsaknaden av den sociala acceptansen övervinnas. Vi 

ser att myndigheter och samhället måste se lantbruket som en resurs samtidigt som lantbrukarens 

motivation och engagemang för implementering av miljöåtgärder och viljan för nya miljöåtaganden måste 

stärkas. Såsom Wibeck (2012) beskriver blir miljöproblem gärna ogripbara, vilket vi tror är en bidragande 

faktor till att implementeringen av miljöåtgärder för minska näringsläckage blir komplicerat. Trudgill (1990) 

beskriver miljöåtgärderna och dess information omkring dessa och de måste få en relevans. Vilket blir 

problematiskt utifrån implementeringen av miljöåtgärder för minskat näringsläckage, inte minst i ett 

socialt sammanhang. Vi ser därför utöver Trudgills (1990) teori beträffande relevans i det sociala 

sammanhanget. Istället hänvisar vi till att berörda individer måste involveras och även bli delaktiga i 

problematiken som finns. Detta för att relatera till relevant information och därigenom övervinna den 

sociala barriären.    

7.4.1.6 Politisk barriär 

Den politiska barriären innehåller administrativa, informativa och ekonomiska styrmedel. Utformning av 

dessa samt de administrativa systemens strukturer ser vi har medfört svårigheter hos informanterna för 

övervinnandet av denna barriär. Rapporter till det nya Landsbygdsprogrammet innehåller förslag på 

riktade miljöersättningar för att främja ekologisk odling till slättbygder som inte gäller övriga landet 

(Jordbruksverket, 2013b). Försiktighet bör beaktas, trots att det är ekologisk odling som främjas, då vi tror 

att större ekonomisk ersättning till lantbruk med högavkastande marker motsätter det hållbara 

jordbrukets utformning. Risker som kan uppstå är att produktionen bedrivs ännu mer intensivt och 

innebära stor miljöbelastning på omgivande mark och vatten och resulterar i framtida samhällsekonomiska 

påfrestningar. Detta ställer krav på att regelverken och det hållbara jordbrukets utformning och funktion 

kan hantera påfrestningarna men även att nationella och internationella mål kan anpassas till regionala, 

lokala och gårdsspecifika åtgärder som minskar miljöbelastningen. Av betydande vikt blir ett lokalt såväl 

som globalt perspektiv. Då miljöbelastningen inte bara ska minskas lokalt, regionalt eller nationellt utan 

även globalt kan en reducerad svensk produktion resultera i konsekvensen att produktionen flyttas 

utomlands där belastningen på miljön kan vara större. Detta diskuterades även av samtliga informanter, 

ekologisk som konventionell i båda län. När fokus är på att minska de administrativa kostnaderna skapas 

hinder i processen mot ett hållbarare jordbruk, både globalt och lokalt. 

Barriären påverkar även lösningar för att andra barriärer övervinns. Av betydelse för informanterna är att 

de administrativa systemen upplevs som svårbegripliga och behöver således utvecklas för att få en önskad 

effekt beträffande implementeringen av miljöåtgärder. Ett möjligt alternativ ser vi är att utveckla 

kommunikationen kring regler och direktiv för att hjälpa verksamhetsutövare, exempelvis lantbrukare, hur 

de ska hantera och tillämpa dessa. Vi tror att det är det viktigt att belysa kommunikativ utveckling 
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beträffande regler och direktiv. Trudgill (1990) anser att myndigheter ofta är de som har störst möjlighet 

att påverka implementeringen. Vilket ytterligare styrker vårt förslag av kommunikativ utveckling. Våra 

samtliga Informanterna uppfattar styrmedlens utformning och de administrativa strukturerna som för 

strikt uppstyrda, svårhanterliga och inte flexibla, vilket får negativa konsekvenser då det krävs ett större 

engagemang från lantbrukarna för att förhålla sig till de ramverk politiska beslut grundas på. Bratt (2004) 

poängterar även detta, såsom vi, att fokus bör riktas mot gemensamma mål som både ska inkludera 

myndighet och lantbrukare för att nå resultat beträffande implementeringen av näringsläckage.  
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8 Problematiken i ett vidare perspektiv och slutsatser 
Det finns skillnader hos informanterna beträffande deras uppfattningar mellan produktionsinriktningarna, 

det vill säga ekologisk eller konventionell produktion. Vi anser dock att informanternas 

produktionsinriktning inte har någon större betydelse för eller påverkan på informanternas uppfattningar 

beträffande implementeringen av miljöåtgärder för minskat näringsläckge. Det är istället intressant att 

notera att informanterna förhåller sig olika utifrån de skilda regelverk och anpassningar som reglerar 

respektive produktionsinriktning. Vidare kan inga skillnader mellan länen, Östergötland och Södermanland, 

i denna studie konstateras.  

I denna studie, ur ett lantbrukarperspektiv, så finns det inga hinder utifrån Trudgills (1990) barriärsteorier 

som är övervunna. Istället kvarstår samtliga hinder. Detta skiljer sig från Gustavsson & Tillby (2012) studie. 

Från deras myndighetsperspektiv så är de övervunna barriärerna inom de informativa styrmedlen. 

Gemensamt för såväl vår som Gustavsson & Tillby (2012) studie är att de administrativa och ekonomiska 

styrmedlen anses oövervunna.  

För att få större genomslagskraft och övervinna de barriärer för implementeringen av miljöåtgärder för 

minskat näringsläckage så krävs det att man utöver Trudgills barriärsteorier även tar andra infallsvinklar i 

beaktande såsom ny forskning inom ämnet. Den problematik som identifierats går att härledas till 

administrativa och ekonomiska styrmedel inom den politiska barriären, vilket även avspeglas globalt. Som 

konstaterats i andra studier (Saifi & Drake, 2008; Rodriguez et al., 2008) så anser även vi vikten av 

anpassningen för styrmedel till regional och lokal nivå för att få en lyckad implementering som 

betydelsefull. Kommunikativa brister mellan nivåer anser vi vara en bidragande faktor till att våra 

informanter uppfattar myndigheternas önskan och begäran för åtaganden som svåra att tillämpa. Vår 

slutsats är att det finns en problematik kring de traditionella handlingsmönstren, kulturella normer och 

avsaknad av en social acceptans som påverkar och avgör om hinder övervinns eller förblir oövervunna. 

Denna slutsats har även Kollmuss & Agyeman (2002) gjort i sina studier. Likväl som att administrativa 

styrmedel är svårrubbliga, är traditionella och sociala mönster svårföränderliga och något som tar tid. 

Detta anser vi bidrar till en avsaknaden av välfungerande kommunikation och avsaknaden av möjligheter 

för lantbrukarna att kunna erhålla fördelar av miljöåtgärder.  
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8.1 Slutsatser 

Sammanfattningsvis: 

 Vi ser att oenigheten finns i vilka miljöåtgärder som krävs, var och hur de ska implementeras vilket således 

skapar hinder. 

 Gårdsanpassning av miljöåtgärder ser vi som en lösning på hur implementeringen av miljöåtgärder ska kunna 

få ett önskavärt resultat. 

 Ekonomiska förluster i samband med miljöåtgärder skapar barriärer för implementeringen. 

 Vi ser att oviljan till ytterligare miljömässiga åtaganden för informanterna grundar sig i deras upplevelse av 

allmänhetens bristande förståelse för och uppfattning om det svenska lantbruket som en resurs. 

 Kommunikativa brister mellan nivåer identifieras vi som en barriär av betydande vikt för en lyckad 

implementering av miljöåtgärder för minskat näringsläckage.  

 

8.2 Förslag på framtida forskning 

För att främja en ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling inom lantbruket och 

livsmedelsproduktion i stort anser vi att det behövs mer forskning. Forskning inom området för 

kommunikationsvetenskap samt hur kunskapsutbyte mellan nivåer kan ske, såsom mellan lantbrukare och 

myndighet bör prioriteras. Ytterligare forskning kring hur konsumenters val påverkar miljön samt hur 

konsumenter kan påverkas att prioritera inhemska livsmedel samt livsmedelsproduktion anses vara 

informativt och fruktbart. Att undersöka hur man skapar medvetenhet hos konsumenter om produkters 

härkomst, produktionsförhållanden och dess miljöpåverkan för att motivera konsument att välja produkter 

med miljöansvar skulle vara intressant då det skulle kunna påverka lantbrukares motivation och 

engagemang att implementera mer miljöåtgärder om de känner sig som en resurs för samhället. Önskvärt 

vore att utveckla kommunikativa medel mellan alla nivåer för att få en lyckad implementering av 

miljöåtgärder för minskat näringsläckage från lantbruket. Något vi även tror vore fördelaktigt för övrig 

miljörelaterad forskning beträffande förändringar och implementeringar.  
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Bilaga 1. 

Intervjuguide 
För att inleda intervjumomentet börjar vi med en presentation av vilka vi är och vad intervjun i fokusgrupp syftar till. 

Tillvägagångssätt meddelas om hur vi kommer att behandla och bearbeta materialet, samt att deltagandet innebär 

att de kommer att vara anonyma genom att vi benämner dem informant 1 och 2 och så vidare.  Däremot kommer 

det anges i vilket län lantbrukaren är placerad samt vilken produktionsinriktning informanten bedriver. Deltagarna 

får ta del av materialet när vi bearbetat och transkriberat det, för att se över det och inkomma med förtydligande. 

Inledande frågor 

Intervjun inleds med allmänna frågor, förslagsvis om verksamheten på gården, storleken, hur länge verksamheten 
har bedrivits osv. Detta ger oss bakgrundsinformation om respondenten och öppnar upp stämningen i gruppen, då 
det kommer att vara tre stycken respondenter i varje fokusgrupp. 
 

 Vilken huvudsaklig verksamhet bedriver du på din gård? 

- Produktionsinriktning  

- Gårdsstorlek/areal varav åkermark? Varav äger eller arrenderar? 

- Storlek på lantbruksföretaget? Anställda, familjeföretag, bolagsform? 

 

Fördjupningsfrågor:  

För att ta reda på personliga inställningar och attityder generellt gällande miljö i lantbruket och specifikt om 

praktiska åtgärder för minskat näringsläckage. Leder in ämnet på: näringsläckage relaterat till Ingen övergödning. 

 Vad tycker ni om de miljöåtgärder som finns inom lantbruket rent generellt?( landsbygds program/Greppa 

näringen med flera?)  

 

 Kan ni beskriva vilka praktiska åtgärder det finns för näringsläckage?  

 

 På vilket/vilka sätt har du kommit i kontakt med dessa åtgärder?  

 

- Följdfråga: Har den kontakten inneburit förslag/påbackning?? Var det bra eller dåligt? 

 

 Av dessa praktiska åtgärder är det någon/några som du/ni kommer i kontakt med mer än andra?  

 

- Följdfråga: Om så är fallet; vad beror det på?  

 

 På vilket sätt påverkar dessa åtgärder dig i ditt dagliga arbete? 

- Följdfråga: om inte, varför påverkar det ej er? 

- Vad tycker du om dessa praktiska åtgärder? (positivt -negativt)  
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- Vad tycker du/ni om införandet/implementering av dessa åtgärder?  

- Hur implementerar du/ni dessa åtgärder i ert dagliga arbete?  

 Följdfråga: Finns det problem med att implementera dessa åtgärder?  

 Följdfråga: Om det finns problem, hur hanteras dessa?  

- Har du fått hjälp att söka ersättningar och införa dessa åtgärder? Rådgivning, ansökan etcetera? 

 Följdfråga: Om ja, kan du beskriva vad du har fått hjälp med.  

 Följdfråga: Om nej, kan du beskriva vilken hjälp du skulle vilja ha/efterfrågar? 

 På vilket sätt tycker du praktiska åtgärder påverkar naturen och miljön? Uppfyller de sitt syfte, för minskat 
näringsläckage?  

- Tycker du/ni att ekologiskt lantbruk kan anses vara en god miljöåtgärd?  

 Följdfråga: Om ja, vad är det som gör den till en god miljöåtgärd? 

 Följdfråga: Om nej, vad är den som gör den till en dålig miljöåtgärd? 

- Ser du din verksamhet som en resurs för samhället? 

 Följdfråga: Om ja, vad är det som gör att du anser din verksamhet som en resurs för samhället? 

 Följdfråga: Om nej, vad är det som gör att du inte anser din verksamhet vara en resurs för samhället? 

Avslutningsvis 

Alla informanter har möjlighet att avslutningsvis tillägga eller eventuellt förtydliga något. 

Vi tackar för oss och framförallt för att respondenterna tillägnat oss denna tid. 

 


