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SAMMANFATTNING 

Denna studie syftar till att identifiera vad det är som driver eller hindrar lantbrukare i 

Östergötland att ställa om sitt lantbruk till ekologisk produktion och huruvida de identifierade 

påverkningsfaktorerna skiljer sig åt mellan konventionella och ekologiska lantbrukare. 

Semistrukturerade intervjuer med tre konventionella samt fyra ekologiska lantbrukare 

genomfördes för att undersöka deras erfarenheter. Respondenternas erfarenheter redovisas i sex 

identifierade teman; Gårdsspecifika förutsättningar, Ekonomi, Politik, Administration och 

regelverk, Miljö och hälsa samt Produktionsteknik. En jämförelse mellan de båda grupperna 

genomförs och det empiriska materialet ställs mot tidigare forskning. Resultatet av studien visar 

att skillnader mellan ekologiska och konventionella lantbrukares uppfattningar kring hinder och 

drivkrafter förekommer, men inte inom alla teman. Det är tydligt att lönsamhet är viktigt för att 

lantbrukare skall ställa om sin produktion men även andra faktorer påverkar valet och behöver 

beaktas om en ökad konvertering är önskvärd.  

 

Nyckelord: Ekologiskt lantbruk, Hinder, Drivkrafter, Konventionella lantbrukare, Ekologiska 

lantbrukare, Östergötland, Sverige 

Antal ord i brödtext: 13 389 
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ABSTRACT 

This study aims to identify motivations and barriers for farmers in Östergötland regarding 

conversion to organic farming and if the identified factors of influence differ between the 

conventional and the organic farmers. We used semi-structured interviews with three 

conventional farmers and four organic farmers to examine their personal experience regarding 

organic farming. The experiences from the respondents are presented in six identified themes: 

Farm specific conditions, Economy, Politics, Administration and regulations, Environment and 

health and Production techniques. This is followed by a comparison between the groups, and is 

later linked to scientific sources on the subject. The results of the study indicates that differences 

between identified motivations and barriers exists between the two groups, but not within every 

theme. It is clear that profitability is an important factor for farmers to convert their production, 

but other factors may influence the choice as well. It is necessary to consider these factors if an 

additional increase in organic farming is desired. 

 

Key words: Organic farming, Barriers, Motivations, Conventional farmers, Organic farmers, 

Östergötland, Sweden 

Word count: 13 389 
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1. INLEDNING 

 
Begreppet “ekologisk” syns allt mer i dagligvarubutikerna, detta samtidigt som efterfrågan för 

dessa varor ökar allt mer. Enligt en studie utförd av Ekoweb har försäljningen av ekologiska 

livsmedel ökat med 38 % under 2014 och står nu för 5,6 % av den totala mängden sålda 

livsmedel i Sverige. En fortsatt ökad försäljning av ekologiska livsmedel förespås även och 

framtidsprognoserna för 2025 pekar mot att 14 % av den totala livsmedelsförsäljningen då 

kommer vara ekologiskt producerad (Ekoweb Sverige, 2015). Den svenska produktionen av 

ekologiska livsmedel har dock inte ökat i samma takt som efterfrågan. Detta leder till att 

köplusten överstiger tillgången på svenska produkter inom de flesta produktområden som 

innefattas i ekologisk livsmedelsproduktion (Jordbruksverket, 2008).   

 Aktuell forskning har visat att den ökade efterfrågan av ekologiskt producerade livsmedel är en 

direkt konsekvens av de fördelar som har förmedlats till konsumenter från vetenskapen och 

organisationer kring denna typ av livsmedelsproduktion (Larsson, 2012). Fördelarna inkluderar 

miljöhänsyn, minskad användning av bekämpningsmedel samt etiska ställningstaganden 

gällande arbetsförhållanden för livsmedelsproducenter. Dessa fördelar uppmärksammas även 

inom den offentliga sektorn som köper in allt större mängder av ekologiskt producerad mat för 

skolbespisning, mat inom äldrevård och sjukhus (Larsson, 2012; LRF, 2014). Attityden gentemot 

den ekologiska produktionen är dock inte entydig, varken i forskarvärlden eller bland 

konsumenter. Debatten kring den ekologiska produktionen är i dagsläget ett mycket aktuellt 

ämne och har fått stor uppmärksamhet i media (TT, 2014). Argument som används mot 

ekologisk produktion är ofta fokuserade kring att denna odlingstyp ger lägre avkastning per 

hektar, att övergödningsproblematiken i sjöar och vattendrag inte blir bättre med ekologisk 

produktion, att ekologiskt producerade grödor inte binder samma mängd koldioxid som grödor i 

konventionella odlingar, samt att energiåtgången som krävs genom det annorlunda brukandet av 

jord är markant högre än i dess konventionella motpart (Kirchmann et al, 2014; Tuomisto et al, 

2012).  

 

I det svenska miljöarbetet behandlas frågan om ekologiskt jordbruk i samband med det nationella 

miljömålet “giftfri miljö”. Sveriges nationella mål för ekologiskt jordbruk förespråkar en fortsatt 

positiv tillväxt av mängden ekologiskt certifierat jordbruk och eftersträvar att minst 20 % av den 

svenska åkerarealen skall användas för ekologisk livsmedelsproduktion innan år 2020 

(Jordbruksverket, 2011). År 2013 brukades 16.5  % av Sveriges jordbruksmarker enligt en 

ekologisk produktion vilket innebär att en fortsatt ökning av ekologiskt certifierat jordbruk är 

nödvändig för att uppnå målet (Jordbruksverket, 2014). Hur utfallet blir är dock beroende av 

antalet lantbrukare som väljer att ställa om sin livsmedelsproduktion från konventionell till 

ekologisk. För att främja en ökad ekologisk livsmedelsproduktion behövs därmed en förståelse 

för vad det är som påverkar lantbrukares val att ställa om sin produktion till ekologisk.  
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Flertalet internationella studier kring varför lantbrukare väljer att ställa om sitt lantbruk till 

ekologisk produktion har genomförts under 2000-talet (Cranfield et al 2010; Koesling, 2008; 

Läpple & Kelley, 2013; Scheeberger et al, 2002). Det är dock tydligt att det svenska bidraget till 

detta forskningsfält är mindre framträdande (Jordbruksverket, 2008). Det finns en rapport från 

Jordbruksverket (2008) som undersöker hinder och drivkrafter för svenska lantbrukare. Denna 

studie är dock sju år gammal och den ökade efterfrågan som har noterats de senaste åren talar för 

att nya villkor gäller för de svenska lantbrukarna, någonting som behöver studeras. 

Utgångspunkten med vår studie är därmed att bidra till den svenska infallsvinkeln i frågan 

genom att undersöka hur ett urval av dagens svenska lantbrukare resonerar kring drivkrafter och 

hinder för svensk ekologisk livsmedelsproduktion.  

1.1 SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med uppsatsen är att analysera vilka faktorer som påverkar olika typer av lantbrukare 

inom Östergötlands län att applicera ekologisk livsmedelsproduktion i sin verksamhet. Studien 

baseras på individuella iakttagelser från lantbrukare som bedriver konventionell och ekologisk 

livsmedelsproduktion. För att uppnå syftet har dessa frågeställningar upprättats: 

- Vilka drivkrafter för att bedriva en ekologisk livsmedelsproduktion identifieras av 

lantbrukare i Östergötland? 

 

- Vilka hinder finns för att bedriva en ekologisk livsmedelsproduktion identifieras av 

lantbrukare i Östergötland? 

 

- Finns det likheter och skillnader i uppfattade drivkrafter och hinder mellan lantbrukare 

som bedriver konventionell produktion respektive ekologisk produktion? 

2. METOD 

I följande kapitel beskrivs uppsatsens metod och urval. Reliabilitet och validitet diskuteras 

löpande i hela avsnittet. Reliabilitet hänförs till forskningsresultatens tillförlitlighet och validitet 

att studien mäter det som avses att mäta. Forskaren kan uppnå god reliabilitet genom att 

möjliggöra ett så likartat återskapande av studien som möjligt och god validitet genom att 

applicera väl anpassade metoder. Detta har vi uppnått genom att tydligt beskriva och motivera 

genomförda metoder, uttaget urval och genomförd analys nedan. (Bryman, 2008; Kvale & 

Brinkmann, 2014). Det är dock viktigt att påpeka att studien är baserad på deltagarnas egna 

perspektiv och erfarenheter samt påverkas av den sociala interaktion som etableras med oss som 

intervjuare vilket i sin tur påverkar möjligheten till återskapande.  
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2.1 INDIVIDUELL KVALITATIV SEMISTRUKTURERAD FORSKNINGSINTERVJU 

För att uppnå studiens syfte har vi valt att basera undersökningen på en kvalitativ metod. Dalen 

(2015) beskriver att kvalitativa intervjuer har ett tolkande förhållningssätt där forskaren strävar 

efter att få förståelse för hur respondenten upplever och tolkar sin omgivning. Valet av metod 

baseras på det faktum att vi i studien vill undersöka och jämföra lantbrukarnas personliga 

uppfattningar och erfarenheter, vilket enligt Dalen (2015) och Trost (2010) bättre uppnås genom 

kvalitativa intervjuer än om kvantitativa metoder som exempelvis enkäter används. Likaså 

bygger vårt metodval på att merparten av tidigare studier applicerat kvantitativa metoder genom 

enkätundersökningar (se avsnitt 3.3).  

Utgångspunkten för intervjuerna var att genomföra dessa individuellt. Enligt Kvale & 

Brinkmann (2014) ger individuella intervjuer till skillnad från gruppintervjuer en fördjupad 

förståelse för individspecifika perspektiv i forskningsfrågan, vilket utifrån uppsatsens syfte 

ansågs viktigt. Trost (2010) belyser även att gruppintervjuer riskerar att påverkas av social 

styrning, d.v.s. det finns en risk för att gruppens interaktion bidrar till annorlunda utsagor i 

jämförelse med om individerna intervjuats var för sig. Individuella intervjuer möjliggör därmed 

svar från respondenterna som har sin grund i individens egna beskrivningar, perspektiv och 

erfarenheter utan påverkan från andra respondenter som medverkar i studien. Detta blir särskilt 

viktigt eftersom vi i enlighet med syftet vill undersöka om det finns skillnader och likheter 

mellan lantbrukare i de två grupperna. Under urvalsprocessen uppstod dock en situation där en 

av respondenterna efterfrågade att ha sin intervju tillsammans med sin släkting. Vi valde i denna 

situation att vara tillmötesgående eftersom vi bedömde intervjupersonens deltagande i studien 

som viktigt. För att öka chansen för att båda respondenters åsikter framkom var vi under 

intervjun noga med att båda respondenterna svarade på samtliga frågor.  

En semistrukturerad intervju är att föredra när forskaren vill att respondenten skall känna sig fri 

att svara på frågorna utifrån sina personliga erfarenheter och inte bli påverkad av färdiga 

svarsalternativ. Intervjuformen ger också utrymme för intervjuaren att anpassa sig efter de svar 

som mottas från respondenten och aktivt ställa följdfrågor för att i uppnå en djupare förståelse 

(Bryman, 2008). Lantz (2007) menar i sin tur att semistrukturerade intervjuer möjliggör 

jämförbarhet mellan respondenterna eftersom forskaren ställer liknande frågor till samtliga 

respondenter samtidigt som det finns utrymme för individuella följdfrågor anpassade till 

situationen. Vidare menar författaren att semistrukturerade intervjuer genom sin anpassningsbara 

struktur kan ge svar på frågor som inte tagits upp i intervjuguiden men som visar sig viktiga för 

studien och som vid en fullt strukturerad intervju hade kunnat förbises. Eftersom studien syfte är 

att undersöka och jämföra jordbrukares personliga erfarenheter ansågs därmed semistrukturerade 

intervjuer var den bäst lämpade metoden. 
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2.2 URVAL 

2.2.1 VAL AV LÄN 

Valet att basera studien på lantbrukare inom samma län har sin utgångspunkt de geografiska och 

administrativa förutsättningarna skall vara liknande hos samtliga tillfrågade. Valet att fokusera 

på lantbrukare i Östergötland baserades på det faktum att detta län enligt Östergötlands 

länsstyrelse är Sveriges tredje största jordbruksområde där endast Västra Götaland och Skåne har 

större jordbruksareal (Jordbruksverket, 2014). Det var även av stor vikt för studien att området 

som undersöktes innehöll lantbrukare som hanterade en ekologisk livsmedelsproduktion. År 

2013 var 19 % av Östergötlands åkermark ekologiskt certifierad (Naturvårdsverket, 2014). 

Baserat på den stora arealen ekologisk mark i länet är Östergötland ett bra område att undersöka. 

Den praktiska aspekten är även inräknad i valet av län eftersom det är en fördel att uppsöka 

intervjupersonerna i deras verksamhet. Enligt Trost (2010) är det mycket viktigt att de personer 

som intervjuas känner sig bekväma i den situation intervjun innebär. Genom att möjliggöra 

besök hos de relevanta personerna i deras verksamhet ökade möjligheten till ett personligt möte 

och därmed en bekvämare situation för respondenterna. Detta öppnade även för en djupare 

förståelse av lantbrukarnas verksamhet.  

2.2.2 VAL AV RESPONDENTER 

För att hitta intervjupersoner som bär på relevant kunskap kring det utvalda forskningsämnet 

menar Dalen (2015) att forskaren kan vända sig till centrala personer inom området. Denna 

person kan sedan agera “dörröppnare” och förmedla relevanta kontakter vidare. Författaren 

belyser dock även att metoden kan leda till att det blir ett riktat urval utifrån “dörröppnarens” 

villkor, om än oavsiktligt, och att detta påverkar resultatet. Vi ansåg att det var nödvändigt att ta 

hjälp av “dörröppnare” för att komma i kontakt med respondenterna eftersom det inte fanns 

några andra kontaktkanaler. Vi agerade dock för att minimera de negativa effekterna genom att 

använda oss av två stycken “dörröppnare”. Vi valde att ta hjälp av LRF:s ordförande inom region 

Östergötland samt KRAV:s hemsida över KRAV-certifierade lantbrukare inom Östergötlands 

län för att identifiera tänkbara respondenter.  

Dalen (2015) och Kvale och Brinkmann (2014) belyser att valet av antalet respondenter är en 

särskilt viktig fråga inom kvalitativ intervjuforskning. Författarna menar att utgångspunkten bör 

vara att det intervjumaterial som samlas in är av sådan kvantitet att det utgör tillräckligt underlag 

för tolkning och analys samtidigt som urvalet inte är för stort eftersom detta utgör en risk för 

grunda kvantitativa analyser på grund av svårigheter i materialets hantering. Till vår uppsats 

valde vi att intervjua fyra lantbrukare med ekologisk livsmedelsproduktion och tre lantbrukare 

med konventionell livsmedelsproduktion. Valet att ha fyra ekologiska lantbrukare hade 

utgångspunkt i att Silas och Owe intervjuades tillsammans, en fjärde lades därför till för att ha 

samma antal intervjutillfällen i båda grupperna. Antalet respondenter valdes med grund i att 

fånga upp flera personers perspektiv i frågan. Vi bedömde att antalet gav ett tillräckligt urval för 

att ge flera perspektiv utan att materialet blev för svårhanterligt analytiskt.   
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Utifrån uppsatt syfte valde vi att kontakta respondenter som bedriver konventionell respektive 

ekologisk livsmedelsproduktion, dessa presenteras närmare i tabell 1. Urvalet baserades på att 

det i båda grupperna skulle förekomma så likartade variabler som möjligt för att öka 

jämförbarheten, dock begränsades det av möjligheten att få tag på lantbrukarna. Eftersom vi inte 

kunde få tag på lantbrukare med helt identisk produktion valdes lantbrukare med både 

växtodling, djurhållning och kombinerade verksamheter inom konventionell och ekologisk 

livsmedelsproduktion. Vi har även försökt rikta urvalet mot spridning inom båda grupperna så att 

både lantbrukare som nyligen ställt om sin produktion samt lantbrukare som länge arbetat med 

produktionssättet förekom. Detta för att möjliggöra att vi fick ta del av erfarenheter från 

lantbrukare med olika tidsperspektiv kring de hinder och drivkrafter som förekommer inom den 

ekologiska livsmedelsproduktionen. 

 

Tabell 1: Beskrivning av respondenter 

 

2.3 INTERVJUGUIDE 

När en semistrukturerad intervjumetod genomförs är det enligt Dalen (2015) viktigt att en 

intervjuguide utformas. Intervjuguiden skall enligt författaren innehålla centrala teman och 

frågor som skall kopplas till studiens syfte och frågeställningar. Enligt Kvale och Brinkmann 

(2014) är det viktigt att forskaren utvecklar en teoretisk förståelse kring de fenomen som ska 

studeras för att kunna etablera en bas med vilken den nya kunskapen som mottas i intervjuerna 

kan etableras. Detta är av stor vikt för att kunna ställa relevanta frågor under intervjuerna. Med 

Respondant Peter 

Borring 

 

Silas 

Jonsson 
Owe 

Johansson 
Magnus 

Davidsson 
David Pettersson Anna Eklöf Johan 

Andersson 

Typ av 

produktion 
Ekologisk 

växtodling 

(KRAV)  

Ekologisk 

växtodling 

(KRAV) 

& 

nötkreatur 

för slakt 

(EU-eko) 

Ekologisk 
växtodling 

(KRAV) 

& 

nötkreatur 

för slakt 

(EU-eko) 

Ekologisk 
växtodling 

och 

värphöns 

(KRAV) 

Konventionell 

växtodling och 

nötkreatur för 

slakt och 

mjölkproduktion 

Konventionell 

växtodling och 

svinuppfödning 

för slakt 

Konventionell 

växtodling 

Storlek 115 hektar 

växtodling 
8 kor  

27 hektar 

växtodling 

85 kor  

300 hektar 

växtodling 

13500 

höns  

130 hektar 

växtodling 

500 nötkreatur 

320 hektar 

växtodling 

84 suggor  

100 hektar 

växtodling 

230 hektar 

växtodling 

Tidsåtgång 

intervju 
1:30 1:30 1:30 1:20 1:10 1:20 1:20 
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detta i åtanke valde vi att undersöka befintlig vetenskaplig litteratur inom ämnet innan 

intervjuguiden utformades. Utifrån den inhämtade kunskapen utformades två intervjuguider, en 

för varje intervjugrupp, som användes som stöd under samtliga intervjuer. Två intervjuguider 

ansågs behövas eftersom frågorna behövde formuleras på olika sätt gentemot de två grupperna 

då de har olika relation till den ekologiska livsmedelsproduktionen. Båda intervjuguider finns 

som bilagor. 

Intervjuguiden baserades på Esaiasson et al (2012) tillvägagångssätt. Den började med ett antal 

uppvärmningsfrågor som utformades för att skapa kontakt med respondenten och få 

vederbörande att känna sig trygg i situationen. Efter dessa följde tematiska frågor som är breda 

frågor inom ämnet där intervjupersonen utifrån så lite påverkan från intervjuaren som möjligt ges 

utrymme att förmedla sina åsikter och uppfattningar. I anslutning till de tematiska frågorna 

ställdes uppföljningsfrågor för att få mer innehållsrika svar då det bedömdes behövas, dessa är 

dock inte utskrivna utan utarbetades på plats utifrån den specifika intervjusituationen. Vi 

applicerade även direkta frågor när aspekter som utifrån tidigare vetenskapliga studier upptäckts 

vara relevanta inte tagits upp av intervjupersonen under svaren på de tematiska frågorna. Dessa 

syftade till att pröva specifika påståenden formulerade utifrån tidigare vetenskapliga studier på 

den aktuella respondenten.  För att undvika bristfällig reliabilitet under intervjuerna var vi även 

noga med att ställa kontrollfrågor för att undvika oklarheter i intervjupersonens svar (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Vi frågade även respondenterna om vi fick återkomma om vi upplevde 

oklarheter senare. Kvale och Brinkmann (2014) belyser även att ett gott avslut är viktigt för 

respondentens upplevelse och att respondenten bör få möjlighet att tillägga eller förtydliga sina 

svar. Vi har därmed även inkluderat avslutande frågor med detta syfte.    

Efter varje intervju reflekterade vi över hur intervjuguiden fungerat vilket ledde till att vi efter de 

två första intervjuerna lade till två sammanfattningsfrågor. Tanken bakom frågorna var att 

respondenten under intervjun fick tid att reflektera över sina svar och mot slutet av intervjun 

kunde ge svar baserat på de reflektioner som hade förekommit. De respondenter som inte fick ta 

del av dessa frågor har ändock svarat på dem under intervjuernas gång.  

2.4 GENOMFÖRANDE AV INTERVJUER 

Samtliga intervjuer genomfördes likadant, studiens övergripande syfte presenterades och frågor 

ställdes utifrån utformad intervjuguide. När det gäller valet av plats följde vi Trost (2010):s 

rekommendationer att öka känslan av trygghet hos intervjupersonen genom att låta denne avgöra 

var intervjun skall äga rum. Fem av sex respondenter valde att bjuda in oss till sina respektive 

verksamheter medan den sjätte intervjun, på intervjupersonens begäran, ägde rum på Campus 

Valla i ett grupprum. 

 

Vid intervjuerna var vi båda närvarande och turades om att ställa frågor. Enligt metodlitteraturen 

finns det både fördelar och nackdelar med detta förfarande. Trost (2010) menar bland annat att 

två intervjuare genom att vara stöd åt varandra har större chans att genomföra en uttömmande 
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intervju.  Dalen (2015) menar dock att det finns risk för att respondenter kan uppleva situationen 

som obehaglig och att det kan uppfattas som ett maktövergrepp. Vårt val att genomföra 

intervjuerna tillsammans baseras på det faktum att vi därigenom har större chans att genomföra 

en uttömmande intervju och dela ansvaret för utförandet. För att underlätta intervjusituationen 

har vi erbjudit respondenten att välja plats för intervjun (Trost, 2010). Vi försökte även vara 

extra tillmötesgående och trevliga under intervjuerna (Dalen, 2015). Vi förtydligade även för 

samtliga respondenter att det inte fanns några rätt eller fel på våra frågor utan att vi ville ta del av 

deras erfarenheter och perspektiv i ämnet. På grund av den studieinriktning vi har finns det en 

risk att respondenterna under intervjun kan känna en press mot att behandla miljöfrågor som 

viktiga. För att undvika detta förklarade vi tydligt att vi ville veta deras inställning kring det 

ekologiska lantbruket och inte la någon värdering i deras svar. 

Det är viktigt att arbeta med respondenternas egna ord för att försäkra sig om att det är 

respondenternas personliga uttalanden som används. Därför rekommenderas vanligen att 

inspelningsutrustning används. Vid användandet av inspelningsutrustning behöver intervjuaren 

inte heller ta tid och uppmärksamhet till att anteckna svar, som annars skulle störa det naturliga 

samtalet (Dalen, 2015). Det är dock av stor vikt att samtliga respondenter godkänner att 

inspelningsutrustning används (Dalen, 2015; Trost, 2010). Vi har med samtliga respondenters 

godkännande spelat in samtliga intervjuerna med hjälp av mobiltelefon. Inspelningen överfördes 

sedan till dator för transkribering.   

2.5 BEARBETNING AV MATERIAL  

Kvale & Brinkman (2014) belyser att det är viktigt att beskriva hur transkriberingen av 

intervjuerna har genomförts för att öka studiens reliabilitet. Vi valde att skriva ut samtliga ord 

som respondenten förmedlade i samma ordföljd som de sades. Vi har även markerat pauser och 

skratt, det senare för att lättare kunna identifiera exempelvis ironier. För att öka reliabiliteten 

genomfördes en första transkribering av varje intervju av en av författarna och därefter, för att 

minska potentiella misstag, lyssnades inspelningen igenom tillsammans med tillhörande 

transkribering av den andra författaren. Kvale & Brinkmann (2014) och Trost (2010) menar att 

detta ökar reliabiliteten genom att minska risken för att den enskilde författaren påverkar 

transkriberingen. På detta sätt har vi säkerställt att de citat som valts ut i analysen är korrekta.  

2.6 ANALYS AV MATERIAL 

Det är av stor vikt att vår analys är trovärdig utifrån den information vi har fått från våra 

respondenter och att det är tydligt hur analysen av materialet har genomförts för att öka 

validiteten (Jacobsen, 1993). Studien applicerar ett induktivt förhållningssätt där analysen leds av 

insamlad empirisk data istället för av en teori. Detta innebär att vi i analysen av materialet utgår 

från det empiriska materialet och sedan jämför det mot tidigare forskning. Fördelen med detta är 

att det empiriska materialet får tala utan att riskera att ledas av en förutbestämd teori (Grønmo, 

2006). 
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Analysen av insamlat intervjumaterial är baserad på metoder från Kvale & Brinkmann (2014). 

Analysen skedde i ett antal steg som applicerades för att tolka materialet på ett så strukturerat sätt 

som möjligt. Första steget var en individuell genomläsning och meningskoncentrering av 

samtliga intervjuer var för sig där fokus var att identifiera respondenternas centrala enskilda 

perspektiv och erfarenheter. De individuella intervjuerna har sedan jämförts med varandra och 

centrala teman identifierats. Målet var att utveckla teman och kategorier som fångade de funna 

erfarenheterna hos lantbrukarna utan att utesluta avvikande åsikter eller “pressa in” materialet i 

teman som inte var representativa. Identifierade teman är: Gårdsspecifika förutsättningar, 

Ekonomi, Politik, Administration och regelverk, Miljö- och hälsa samt Produktionsteknik. Nästa 

steg var att välja ut citat från intervjuerna som ansågs passa under respektive tema. Genom att ta 

med citat i analysen används materialet på ett transparent sätt där läsaren tydligt kan följa 

respondentens resonemang. Sista steget var att koppla våra teman till vetenskapliga studier på 

området.   

För att höja reliabiliteten på analysen genomfördes både meningskoncentrationen och 

tematiseringen först enskilt av oss båda för att sedan jämföras med varandra. Detta för att 

identifiera huruvida samma erfarenheter och teman uppfattades i intervjuerna. Inga skillnader 

kring identifierade poänger förekom men vi förde ändock en diskussion kring vad som skulle 

innefattas i respektive tema, vilket ökade chansen för en grundlig analys av materialet (Kvale & 

Brinkmann, 2014). 

2.7 ETISKT HÄNSYNSTAGANDE 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är det viktigt att arbeta utifrån ett etiskt hänsynstagande och 

att det är viktigt att respondenterna är medvetna och informerade om vad deras deltagande 

innebär. Vid samtliga intervjutillfällen fick respondenterna information kring syftet och 

upplägget med studien. Samtliga respondenter har frivilligt valt att delta i studien och fick valet 

att vara anonyma, dock valde samtliga att delta i studien utan anonymitet. Respondenterna 

informerades även om att inspelningen av intervjun enbart skulle avlyssnas av författarna.  
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3. EKOLOGISKT LANTBRUK; POLICYHISTORIK, 

DEFINITIONER OCH FORSKNINGSLÄGE 

3.1 SVENSK POLICYHISTORIK 

Det svenska ekologiska lantbruket utvecklades under 1980-talet och växte i applicering under 

1990- talet. Den första målsättningen kring ekologisk produktion sattes 1994 då den svenska 

riksdagen kom överens om att 10 % av åkerarealen i Sverige skulle vara ekologisk år 2000. Detta 

mål uppnåddes år 1999 och ett nytt mål skapades. Detta mål sa att 20 % av åkerarealen och 10 % 

av djurproduktionen skulle vara ekologiskt producerad 2005. Målet nåddes inte 2005 och 

reviderades till att uppnås 2010. I samband med detta inkluderades hårdare krav vilka innebar att 

den ekologiska produktionen måste vara certifierad enligt EU- standard eller det svenska KRAV 

för att medräknas (Clarin et al, 2010). Idag ingår målsättningen kring ekologisk 

livsmedelsproduktion under det nationella miljömålet “Giftfri miljö” som fastslår att minst 20 % 

av den svenska åkerarealen skall användas för ekologisk produktion innan år 2020 

(Jordbruksverket, 2011).  År 2013 brukades 16.5 % av Sveriges totala jordbruksmarker enligt 

ekologisk produktion (Jordbruksverket, 2014) och 19 % av Östergötlands åkermark var 

ekologiskt certifierad, vilket innebär att en fortsatt ökning av ekologiskt certifierat jordbruk är 

nödvändig för att uppnå målet (Naturvårdsverket, 2014). 

3.2 DEFINITIONER 

The International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) är en global 

paraplyorganisation för ekologiskt lantbruk som har samarbete med nästan 800 organisationer i 

117 länder. I Sverige är bland annat SLU, KRAV, och Ekologiska lantbrukarna medlemmar. 

IFOAM har utarbetat en definition på ekologiskt lantbruk som appliceras i samtliga 

medlemsorganisationer (IFOAM, 2015).  

 

“Organic Agriculture is a production system that sustains the health of soils, ecosystems and people. It relies on 

ecological processes, biodiversity and cycles adapted to local conditions, rather than the use of inputs with adverse 

effects. Organic Agriculture combines tradition, innovation and science to benefit the shared environment and 

promote fair relationships and a good quality of life for all involved.” (IFOAM, 2015) 

 

Enligt Naturvårdsverket (2015a) ska ett ekologiskt lantbruk vara en mer hållbar form av 

jordbruksproduktion än det konventionella. Utgångspunkten för den ekologiska produktionen är 

att verka för en så liten påverkan på omgivande miljö som möjligt. Produktionen innebär 

restriktioner för konstgjorda gödselmedel, bekämpningsmedel, genetiskt modifierade organismer 

samt strängare djurskyddskrav (Naturvårdsverket, 2015a). Detta innebär bland annat att 

ekologiska lantbruk endast får använda sig av naturliga gödselmedel samt arbeta med 

förebyggande åtgärder kring ogräsförekomst och mekanisk borttagning av ogräs (Bjorklund et al. 

2014).  
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De största och mest använda certifieringarna som används inom ekologisk produktion i Sverige 

är KRAV och EU - Ecolabel. Det förekommer dock skillnader mellan dessa certifieringar i 

avseende kring kriterier som måste uppfyllas för att få använda certifieringen. Den ekologiska 

produktionen i Europa regleras idag genom ett antal europeiska förordningar som anger de 

minimiregler som lantbruk skall uppfylla för att få sälja sina livsmedel som ekologiskt 

producerade. Lantbruk som når upp till dessa regler får märkningen EU- Ecolabel 

(Naturvårdsverket, 2015b). KRAV- märkningen är baserad på de krav som EU - Ecolabel ställer, 

men är mer strikt när det gäller framförallt djurproduktion och etiska ställningstaganden under 

produktionen. Då KRAV är baserat på EU-Ecolabel får produkter som är certifierade enligt 

KRAV även använda sig av EU-Ecolabel, och därmed få maximal prispremie för sina varor. 

Dock får de som är certifierade enbart med EU-Ecolabel inte använda sig utav KRAV-

certifieringen (Clarin et al., 2010). Båda certifieringar är tredjepartscertifieringar vilket innebär 

att opartiska certifieringsorgan kontrollerar att lantbruken når upp till de ställda kraven. I Sverige 

ackrediteras och godkänns den ekologiska produktionens certifieringsorgan av SWEDAC, 

Swedish Board for Accreditation and Conformity Assesement (Naturvårdsverket, 2015b).  

3.3 FORSKNINGSLÄGE; HINDER OCH DRIVKRAFTER 

Detta delkapitel syftar till att redogöra för forskningsläget i frågan kring hinder och drivkrafter 

mot ekologisk produktion och därmed introducera uppsatsens vetenskapliga förankring. Samtliga 

vetenskapliga artiklar jämförs senare i uppsatsen med våra resultat. Vi har identifierat fem 

studier med liknande ansats som den vi har i denna uppsats, fyra internationella och en svensk, 

och dessa kommer att ligga till grund för den slutgiltiga jämförelsen med resultaten i vår uppsats. 

Studierna beskrivs vidare nedan och dess huvudsakliga resultat presenteras i tabell 2. 

Scheeberger et al (2002) har i sin studie från Österrike med hjälp av enkäter undersökt vilka 

hinder som 383 stycken konventionella lantbrukare med växtodling upplever finns för att övergå 

till en ekologisk produktion. Resultatet visar att lantbrukarna upplevde att tekniska svårigheter 

och tyngre arbetsbörda var de största hindren för en konvertering följt av att den ekonomiska 

lönsamheten är för låg. De menar vidare att strukturella frågor så som gårdsstorlek och sociala 

frågor som familjens attityd gentemot produktionssättet var de faktorer som bedömdes ha lägst 

påverkan. 

Koesling et al (2008) har i Norge med hjälp av en enkätundersökning undersökt hinder och 

drivkrafter för konvertering till ekologisk produktion hos 1033 konventionella och ekologiska 

växtodlare och köttproducenter. Resultaten visar att ekonomiska incitament spelar större roll för 

de konventionella lantbrukarna och att miljöhänsynen var en stor drivkraft gentemot den 

ekologiska produktionen för ekologiska lantbrukare.   

Cranfield et al (2010) från Kanada har i sin studie undersökt hinder och drivkrafter för ekologiskt 

lantbruk genom att skicka enkäter till 84 ekologiska lantbrukare med köttproduktion och 314 

med växtodling. Resultaten i denna studie visar att miljöhänsyn och hälsa var de största 
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drivkrafterna och att den ekonomiska lönsamheten var mindre betydande. De största hindren 

ansågs vara marknadens bristande efterfrågan på ekologiska produkter och brist på information 

från ansvariga myndigheter. 

Läpple & Kelley (2013) har i Irland genomfört en enkätundersökning med 193 stycken 

konventionella lantbrukare med inriktning mot köttproduktion för att identifiera hinder och 

drivkrafter för konvertering till ekologisk produktion. Resultaten pekar på att sociala frågor som 

samhällets och familjens inställning gentemot produktionstypen är viktiga medan de ekonomiska 

bitarna varierar i meningsfullhet. 

När det gäller svenska studier så framtog Jordbruksverket en rapport år 2008 för att undersöka 

vad svenska lantbrukare anser är hinder mot en ekologisk produktion. Deras rapport bygger på 

lönsamhetsanalyser, statistik baserat på prisutveckling utifrån typen av lantbruk som bedrivs, 

samt telefonintervjuer med konventionella och ekologiska lantbrukare. Det är den senare delen 

som är mest användbar för vår uppsats. Lantbrukarna som intervjuats befinner sig i Skåne, 

Jönköping, Östergötland, Örebro samt Västmanland och har identifierat gårdens förutsättningar, 

intresse för ekologisk produktion, kunskap kring produktionssätt samt stimulans av 

gårdsförsäljning som bidragande faktorer till varför ekologisk produktion ej uppfyllde 2008 års 

efterfrågan på ekologiskt producerade livsmedel. Det har nu gått sju år sedan denna studie 

genomfördes och med grund i den ökade efterfrågan under de närmaste åren är det viktigt att 

följa upp hur lantbrukare resonerar kring hinder och drivkrafter idag.  

Utöver ovan nämnda studier har även vetenskapliga artiklar med mer specifik inriktning 

identifierats. Flaten et al (2006) och Läpple & Van Rensburg (2011) undersöker huruvida det 

finns en skillnad kring motiv och hinder för hos nyligen respektive äldre konverterade lantbruk,  

Mzoughi (2011) undersöker sociala frågor och moral, Björkhaug & Blekesaune (2013) tittar på 

effekten från grannar, Best (2010) undersöker miljöhänsynens roll, Daugbjerg et al (2011) 

politikens inflytande, Zander et al, (2008) tittar på bidragens roll kring ekologisk produktion, och 

Knudsen Sterte, (2011) lantbrukares uppfattning kring risker i det ekologiska lantbruket. 

Tillsammans med de fem studier som utförligare har presenteras i detta delkapitel används ovan 

nämna studier i kapitel 4 för att vetenskapligt förankra uppsatsen empiriska material. I kapitel 5, 

när slutsatserna från uppsatsen summeras, används de fem studier som beskrivits utförligare 

eftersom dessa studier ligger närmast uppsatsen i upplägg. Utifrån sammanställningen ovan är 

det tydligt att resultaten i dessa fem studierna är väldigt skilda vilket ger en intressant 

utgångspunkt för denna uppsats. Det faktum att de flesta studier har internationellt ursprung, 

kommer från olika tidpunkter och är baserade på enkäter skapar en kunskapslucka som denna 

uppsats kan hjälpa till att öka förståelsen kring.  
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Tabell 2: Sammanställning av drivkrafter och hinder. Rangordnade efter prioritetsordning i respektive 

studies resultat.  

  

Författare Nationalitet/ 

metod 

Lantbrukarnas 

produktions-

inriktning 

Största hinder 

Konventionella 

lantbrukare  

Största hinder 

Ekologiska 

lantbrukare 

Största 

drivkrafter 

Konventionella 

lantbrukare 

Största 

drivkrafter 

Ekologiska 

lantbrukare 

Cranfield et al 

(2010) 

 

Kanada 

 

Enkäter 

314 st ekologiska 

växtodlare  

84 st ekologiska 

köttproducenter 

 

- Bristande 

efterfrågan 

Dåligt stöd från 

myndigheter 

Negativitet från 

andra lantbrukare  

- Miljöhänsyn 

Hälsa gentemot 

kemikalieanvän

dning 

Höja kvaliteten 

på maten 

Jordbruksverket 

(2008) 

 

Sverige 

 

Telefon- 

intervjuer 

20 st ekologiska 

växtodlare/köttpr

oducenter 

20 st 

konventionella 

växtodlare/ 

köttproducenter 

Gårdens 

förutsättningar 

Lönsamhet 

Ogräs och 

skadegörare 

Växtnäring 

Regelverket 

Gårdens 

förutsättningar 

Lönsamhet 

Ogräs och 

skadegörare 

Gårdens 

förutsättningar 

Lönsamhet 

Gårdens 

förutsättningar 

Lönsamhet 

Koesling et al 

(2008)  

 

Norge 

 

Enkäter 

1033 växtodlare/ 

köttproducenter 

Mindre effektiv 

produktion 

Minskad lönsamhet 

Tyngre arbetsbörda 

- Ökad lönsamhet 

Minskad 

användning av 

bekämpnings-

medel i relation 

till matens 

kvalitet 

Produktion av 

mat med hög 

kvalitet 

Miljöhänsyn/ 

Hälsa 

Professionella 

utmaningar 

 

Läpple & Kelley 

(2013)  

 

Irland 

 

Enkäter 

193 st 

konventionella 

köttproducenter 

Negativitet från andra 

lantbrukare, samhälle 

och familj 

Tekniska svårigheter 

(ex hantering av 

ogräs) 

Lönsamhet 

- Positivitet från 

lantbrukare, 

samhälle och 

familj 

Lönsamhet 

- 

Scheeberger et al 

(2002)  

 

Österrike 

 

Enkäter 

383 

konventionella 

växtodlare 

Tekniska svårigheter 

(ex hantering av 

ogräs) 

Tyngre arbetsbörda 

Minskad lönsamhet 

- - - 
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4. ANALYS 

I detta avsnitt presenteras intervjumaterialet uppdelat i sex teman. Varje tema utgör en faktor 

som respondenterna lyft fram som betydelsefull drivkraft och/eller hinder för övergång mot 

ekologisk produktion. Varje tema förankras i vetenskapliga studier på området. Under varje tema 

diskuteras även om skillnader finns mellan lantbrukare som bedriver konventionell produktion 

och lantbrukare som bedriver ekologisk produktion. Följande teman har identifierats i materialet: 

Gårdsspecifika förutsättningar, Ekonomi, Politik, Administration och regelverk, Miljö- och hälsa 

samt Produktionsteknik.  

4.1 GÅRDSSPECIFIKA FÖRUTSÄTTNINGAR  

Samtliga respondenter har uttalat sig om att det finns olika gårdsspecifika förutsättningar inom 

lantbruk som påverkar i vilken grad en omställning från konventionellt lantbruk till ekologiskt 

lantbruk är möjlig. Dessa kan både försvåra och underlätta för en ekologisk produktion. 

Respondenterna talar i huvudsak om två olika typer av gårdsspecifika förutsättningar: 

markförutsättningar samt genomförda investeringar och val i företaget.  

Lantbrukets markförutsättningar påverkar, enligt samtliga respondenter, lantbrukarens 

möjlighet att ställa om sin gård till ett ekologiskt produktionssätt. Markförutsättningarna belyses 

på tre sätt i intervjuerna; ogräsförekomst, typ av mark samt näringsinnehåll i jorden.  

Den konventionella lantbrukaren Johan och de ekologiska lantbrukarna Magnus, Silas och Owe 

menar enligt egna erfarenheter att förekomsten av ogräs på markerna är viktig för hur väl den 

ekologiska produktionstypen går att genomföra. Eftersom ekologisk produktion inte tillåter 

bekämpningsmedel blir det svårare att odla grödor på marker som har stor förekomst av ogräs. 

De menar att andra lantbrukare som vet att fälten på gården är utsatta för stort ogrästryck kan 

tveka inför en omställning till ekologisk produktion. I frågan kring ogräsförekomst inom 

odlingen förekommer inga tydliga skillnader mellan de konventionella och de ekologiska 

lantbrukarna, båda grupperna anser att ogräsförekomst på markerna kan vara ett hinder för 

övergång mot en ekologisk produktion. Respondenternas resonemang styrks av Flaten et al 

(2010) som menar att problemogräs är den största lantbruksrelaterade barriären för övergång mot 

ekologisk produktion.  

Den konventionella lantbrukaren David kopplar förekomsten av ogräs på markerna till gårdens 

placering. Han belyser att det ekologiska jordbrukets sårbarhet för ogräs genom avsaknaden av 

bekämpningsmedel kan leda till en problematik för både den ekologiska lantbrukaren men även 

för grannarna. Ett lantbruk som ligger i tät anslutning till andra gårdar kan få det svårare att odla 

ekologiskt. David förklarar att ogräs är flyktigt och transporteras lätt mellan åkrar, vilket gör att 

en ekologisk odling kan få in ogräs från närliggande odlingar. Den ekologiska odlingen som är 

utsatt för ogräs tenderar även att sprida frön till närliggande åkermarker, vilket kan skapa 

problem för närliggande konventionella odlingar. Björkhaug & Blekesaune (2013) menar att det 
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är vanligt att områden med tät förekomst av gårdar enbart har konventionell produktion, 

någonting som styrker Davids tankar om att ekologisk produktion i närheten till andra 

lantbrukare ökar ogrästrycket i området. Situationen speglas i följande citat: 

[...] ”Vi har inga grannar på det viset, men säg att jag hade min åkermark och hade grannar åt alla håll utan skog 

emellan eller någonting och sen är jag ekologisk och så vet jag att grannen har konventionell odling och att det rör 

sig väldigt mycket ogräs i området till exempel, och så blåser det in ifrån grannarna till mig, men jag kan inte 

bekämpa det [...] Ligger man till och har gården på det viset skulle det nog vara svårt för många tror jag.” (David) 

En annan variant på markförutsättningar tas upp av Anna som är konventionell grisproducent 

med foderproduktion på gården. Hon menar att den marktyp som förekommer vid hennes gård 

inte lämpar sig för ekologisk grisproduktion.  

“[...]sen har ju vi mycket lerjordar och så och det ligger ju mitt på slätten så det är ju inte direkt superbra grisbete. 

Hade det varit lite mer skog som skydd och lite mer genomsläpplig mark.. så hade det inte blivit så soligt när det är 

soligt och så kladdigt när det är kladdigt.”(Anna) 

Markförutsättningar avseende näringsinnehåll i mark är någonting som enbart de två ekologiska 

lantbrukarna Peter och Magnus kommenterar. Detta kan möjligtvis härledas till det faktum att 

ekologiska lantbrukare har krav på att genomföra markkartering men jämna tidsintervall enligt 

KRAV. Peter talar utifrån egna erfarenheter när han belyser höga fosforvärden i sina marker som 

en svårighet för den ekologiska produktionen. Vid ekologisk produktion är stallgödsel det 

växtnäringsmedel som främst finna att tillgå. Vid användning av stallgödsel kan svårigheter 

uppstå eftersom det inte går att reglera hur mycket fosfor respektive kväve som lantbrukaren får 

ut på sin odling då gödslet innehåller en blandning av båda näringsämnen. Detta gör att det är lätt 

att nå gränsen för fosfor medan det fortfarande kan vara en brist på kväve i jordarna vilket kan 

leda till en låg avkastning. I de konventionella odlingarna är konstgödsel tillåtet vilket gör att 

lantbrukaren kan applicera gödning med anpassade proportioner av kväve och fosfor. Detta 

resulterar enligt Peter att lantbrukare som har höga fosforvärden i sina jordar kan tveka inför en 

omställning mot en ekologisk produktion.   

En annan vinkel av frågan kring gårdens förutsättningar inbegriper tidigare investeringar och 

val i företaget. De båda konventionella lantbrukarna Anna och David samt den ekologiska 

lantbrukaren Peter har uttryckt att lantbruk som investerat stora summor för att bygga upp ett 

system utifrån den konventionella produktionstypen kan ha svårt att göra nya investeringar för 

att övergå till det ekologiska produktionssättet. Anna och Peter belyser frågan med hjälp av 

grisproduktionen där den konventionella produktionen kräver byggnationen av ett grisstall 

medan de ekologiska grisarna till största del skall bo i hyddor ute på fälten. Investeringen i 

grisstallet blir vid en övergång därmed en investering som inte kan tillgodoräknas och 

lantbrukaren riskerar att inte få ekonomin i företaget att gå ihop. Jordbruksverket (2008) pekar 

liknande på att produktionsinriktning och de investeringar som gjorts i ett tidigare stadium kan 

innebära hinder för en övergång. Knudsen Sterte (2011) har visat att en påverkan från tidigare 

investeringar varierar i influens beroende på vilken typ av lantbruk som bedrivs. Hon menar att 
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det främst är investeringar inom djurhållning som blir överflödiga vid en övergång på grund av 

de stora skillnaderna i produktion mellan konventionell samt ekologisk djurhantering. 

Konventionell och ekologisk växtproduktion använder samma typer av arbetsmetoder i större 

utsträckning vilket gör att ytterligare investeringar inte är lika vanliga. Detta styrks genom våra 

respondenter som enbart kommenterat hur tidigare investeringar inom djurhållning kan ses som 

ett hinder för en ekologisk övergång. Peter belyser problemet: 

“De har investerat 10-30 miljoner i ett system som bygger på att grisarna ska vara inne och inte ute va. Och då kan 

man ju inte låta de stallarna stå tomma för att man ska köra runt med hyddor ute på fälten, det blir på tok.” (Peter) 

Även grödvalet och valet att inte ha djur på gården kan innebära hinder. De konventionella 

lantbrukarna David och Johan samt de ekologiska lantbrukarna Peter och Magnus menar att 

godkänd växtnäring för KRAV-odlingar är svårt att få tag på om man inte har egen 

djurproduktion och att vissa grödor lämpar sig bättre än andra som ekologiska. Jordbruksverket 

(2008) samt Schneeberger et al (2002) menar likt respondenterna att tillgången till stallgödsel är 

ett hinder för övergång mot ekologisk produktion, framförallt för de lantbrukare som inte har 

egen djurhållning. Avsaknaden av stallgödsel från den egna produktionen kräver dyra inköp från 

andra lantbrukare vilket resulterar i att lantbrukarens lönsamhet kan riskeras. Bueren et al (2011) 

för likt två av respondenterna Johan och Peter en diskussion kring de grödor som används i det 

ekologiska lantbruket. Författarna menar att 95 % av den ekologiska produktionen bedrivs med 

grödor anpassade för konventionell produktion vilket leder till att grödorna är mottagliga för 

sjukdomar och andra problem som ett konventionellt lantbruk kan bekämpa med hjälp av 

kemikalier. Johan samt Bueren et al (2011) anser att forskning för att ta fram grödor som passar 

den ekologiska odlingen skulle resultera i att fler lantbrukare skulle vara villiga att ställa om sin 

produktion och att detta i dagsläget är ett stort hinder för övergång. Peter belyser svårigheterna: 

“Det är ingen slump att vi har så lite äpplen, potatis och jordgubbar ekologiskt för det är det som är sårbarast där vi 

så att säga är mest beroende av växtskyddsmedlen för att över huvud taget få jämna skördar.” (Peter) 

Peter för samtidigt ett resonemang kring att förutsättningarna kring att gårdens förutsättningar av 

många lantbrukare kan användas som ett svepskäl för att avfärda den ekologiska produktionen. 

Han menar att andra skäl ligger bakom valet att inte överväga ekologisk produktion men att det 

för lantbrukaren är lätt att peka på gårdens förutsättningar för att avfärda ekologisk produktion. 

Peter menar:   

“[...]för jag märker ju då ibland att konventionella bönder ibland lite nästan ryggmärgsmässigt avfärdar det 

ekologiska. A.. det där går inte för mig, jag har den förutsättningen, det går inte där för jag har det, eller jag har inte 

växtnäring eller jag har problemogräs [...]” (Peter) 

Läpple & Kelley (2013) har dokumenterat att lantbrukare i Irland som är mindre villiga att 

konvertera sitt lantbruk anser att gårdens förutsättningar är ett större hinder än lantbrukare som är 

mer positivt inställda kring produktionssättet, vilket tyder på att gårdens förutsättningar 

möjligtvis inte är ett så stort problem om drivkrafterna är stora. Likheter med Peters resonemang 

kan här utläsas. Dock pekar resultaten i Jordbruksverkets (2008) studie på att de gårdsspecifika 
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förutsättningarna är det största hindret för en övergång mot ekologisk produktion i Sverige, 

vilket i sin tur tyder på att dessa förutsättningar är viktiga i den svenska kontexten.  Detta styrks 

även då samtliga respondenter har uttryckt olika typer av gårdsförutsättningar som hinder. 

4.2 EKONOMI 

De ekonomiska incitamenten för en ekologisk produktion är mycket framträdande och diskuteras 

av samtliga respondenter. Lönsamheten i det ekologiska lantbruket anses vara en viktig 

anledning till att respondenterna ställt om eller inte ställt om och ett antal faktorer som styr 

lönsamheten har identifierats; efterfrågan på produkterna, produkternas försäljningspriser och 

bidrag.  

Samtliga respondenter är överens om att de ekonomiska incitamenten är en viktig anledning till 

att lantbrukare väljer att ställa om sina gårdar mot en ekologisk produktion. De tre 

konventionella lantbrukarna uttrycker att den anledning som skulle ligga till grund för ett beslut 

för dem att övergå till ekologisk produktion är om lönsamheten i företaget skulle öka. De fyra 

ekologiska lantbrukarna uttrycker att den största anledningen till deras omställning var det 

faktum att lönsamheten i deras företag väntades bli bättre.  

 

“Jag fick se kalkylerna och så jämförde jag med grisarna [konventionell produktion reds. anm.] och då tänkte jag; 

det här är inte sant, det är ju otroligt bra, jag får ju betalt för varenda timme jag jobbar!” (Magnus) 

Samtliga respondenter tror även att den största anledningen till att lantbrukare generellt övergår 

till ekologisk produktion är att de kan tjäna mer pengar i sitt företag, vilket kan belysas genom 

citatet:  

 

“90 % av de som är ekologiska tror jag är det av att man i grund och botten tror att man kan utveckla sitt företagande 

bättre ur en ekonomisk synvinkel, ja av ekonomiska skäl.” (David) 

Den internationella litteraturen motsäger respondenternas resonemang. Koesling et al (2008) och 

Mzoughi (2011) menar att ekologiska lantbrukare lägger större vikt vid moraliska frågor och 

tittar mindre på ekonomisk lönsamhet när de väljer produktionssätt. Detta till skillnad från sina 

konventionella kollegor som till större del har den ekonomiska lönsamheten i fokus. Cranfield et 

al (2010) visade i sin studie från Kanada liknande att lönsamhetsfrågor hade en mindre betydelse 

för huruvida ekologiska lantbrukare valde att konvertera sitt lantbruk, å andra sidan menar 

författarna även att bristande efterfrågan på produkterna är en faktor som förhindrar en övergång. 

Dessa resultat överensstämmer inte med våra eftersom samtliga av våra respondenter, oavsett 

nuvarande inriktning på produktionen, har angett den ekonomiska lönsamheten som mest 

avgörande för en övergång. Våra resultat sammanfaller därmed bättre med den svenska studien 

från Jordbruksverket (2008) vilka menar att lönsamhetsfrågan är viktig oavsett om lantbrukaren 

är konventionell eller ekologisk. Tänkbara orsaker till skillnaderna utreds närmare i den 

avslutande diskussionen. 
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Under intervjuerna diskuterades även vad som påverkar lönsamheten. Efterfrågan på ekologiskt 

producerade livsmedel är enligt fyra respondenter någonting som påverkar beslutet att ställa om 

produktionen. Om efterfrågan ökar på den ekologiska varan får lantbrukaren ett incitament till att 

överväga om det är lönsamt att gå över till ekologisk produktion. Vid liten eller minskande 

efterfrågan på en ekologisk vara blir det även mindre intressant med en omställning. David som 

bedriver konventionell mjölkproduktion upplever exempelvis att det är svårt att sälja ekologisk 

mjölk eftersom efterfrågan är för dålig. Den konventionella lantbrukaren Anna upplever liknande 

att det inte är tillräckligt stor efterfrågan på ekologiskt kött för att de investeringar som krävs i 

företaget för att gå över till ekologisk produktion skulle rättfärdigas. Owe och Silas som driver 

ekologisk djurproduktion belyser liknande att efterfrågan på ekologiskt kött är låg vilket gör att 

de inte kan sälja sina produkter som ekologiska. Cranfield et al (2010) menar liknande att de 

största hindren för lantbrukare i Kanada gentemot en ekologisk övergång är marknadens 

bristande efterfrågan på ekologiska produkter. 

Till skillnad från dem upplever Johan som odlar konventionell potatis att efterfrågan på den 

ekologiska potatisen är väldigt hög vilket har fått honom intresserad av att undersöka vad som 

skulle krävas för att övergå till ekologisk produktion, detta trots att den ekologiska produktionen 

av potatis enligt honom är svårare. Den ekologiska lantbrukaren Magnus menar också att det var 

den stora efterfrågan på ekologiska ägg som fick honom att ta det första steget mot en ekologisk 

produktion.  

Priset på de ekologiska produkterna anses av samtliga respondenter vara en drivkraft eller ett 

hinder för en ökad ekologisk livsmedelsproduktion. Den ekologiska lantbrukaren Peter belyser 

frågan om försäljningspris i förhållande till hur priserna fastställs. Han menar att styrningen av 

livsmedelspriserna idag regleras utifrån de konventionella produkterna på världsmarknaden. De 

ekologiskt producerade varornas pris sätts efter det konventionella priset och får ett ekologiskt 

tillägg. Peter menar därför att trots att efterfrågan på ekologiska produkter har ökat så har 

lönsamheten för ekologiska bönder inom vissa typer av livsmedel aldrig varit sämre än idag 

eftersom de konventionella priserna är så låga. Han menar därför att den ökade efterfrågan agerar 

som en dörröppnare för lantbrukare, ett sätt för dem att få upp ögonen för en ny marknad, men 

att avgörandet för om det är lönsamt eller inte sedan ligger i hur priset på varan ser ut.  

[...] “märker man att det finns en väldigt positiv go runt någonting då kanske man ändå mera överväger att här 

kanske det går att tjäna pengar och så blir det första så att säga dörröppnaren på att åtminstone titta på mitt företags 

förutsättningar och sen därifrån ta ställning va. [...] Men sen är det ytterst, sen är det priset.” (Peter) 

En annan vinkel kring de ekologiska varornas försäljningspriser kopplar till hur priset 

kompenserar de högre produktionskostnaderna. När det gäller vissa ekologiska varor är priset 

avsevärt högre än sin konventionella motpart vilket resulterar i att den ekologiska produktionen 

blir intressant trots de svårigheter produktionen innebär, detta enligt de konventionella 

lantbrukarna David och Johan samt de ekologiska lantbrukarna Peter och Magnus. Om priset 

dock är för lågt i förhållande till de kostnader som företaget utsätts för i formen av lägre skördar 
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och minskad mängd djur blir det inte ekonomiskt försvarbart att överväga ekologisk produktion, 

detta enligt Peter och den konventionella lantbrukaren Anna. Detta resonemang återfinns även 

hos Flaten et al (2010) som menar att de ökade produktionspriserna i de ekologiska odlingarna i 

flera fall inte kompenseras av försäljningspriserna på de ekologiska produkterna vilket förhindrar 

en övergång. Inom vissa livsmedelstyper som exempelvis nulägets marknad för potatis skulle det 

högre priset kunna kompensera för de minskade skördarna, enligt Johan, men inom andra 

branscher exempelvis inom köttindustrin där Anna verkar kan priset inte kompensera för det 

minskade antalet svin hon kan ha på gården vid ekologisk produktion.  

“[...]då skulle vi kunna ha 20 suggor .. i produktion… istället för de 84 som vi har.. och det skulle nog 

lönsamhetsmässigt innebära att det inte fungerar... om man då ska minska sin produktion med … ¾ och sen får 

dubbelt betalt så att säga så känns det som att det inte riktigt räcker”(Anna) 

Utvecklingen kring de sjunkande ekologiska priserna på livsmedel i handeln är också en vinkel 

som diskuteras av fyra respondenter, en är konventionell och tre är ekologiska lantbrukare. De 

menar att det är viktigt att priset på ekologiskt producerade livsmedel i affärerna förblir högre än 

sin konventionella motsvarighet. De anser att det är fel att handeln väljer att sälja ekologiska 

produkter till samma pris som konventionella och menar att utvecklingen i förlängningen kan 

leda till att färre lantbrukare väljer att producera ekologiskt. Den ekologiska lantbrukaren Peter 

fördjupar resonemanget genom att belysa att detta kan leda till ett läge där konsumenter inte är 

beredda att betala det som behövs för att rättfärdiga den ökade produktionskostnaden inom den 

ekologiska produktionen. Det senare noteras även i Läpple & Van Rensburg (2011) irländska 

studie som belyser vikten av att konsumenten måste vara villig att betala för de högre priserna 

som ekologiskt producerade varorna kräver. Författarna menar vidare att detta är en förutsättning 

för en fortsatt växande ekologisk marknad. Våra respondenter menar även att om priserna 

sjunker så mycket att lönsamhet försvinner i det ekologiska jordbruket så kommer många 

ekologiska jordbrukare lämna den ekologiska produktionen. Detta resonemang återkommer även 

hos Sahm (2012) som förklarar att större delen av de studier som genomförts angående varför 

ekologiska lantbrukare väljer att återgå till en konventionell produktion visar att en sjunkande 

lönsamhet inom ekologisk produktion är den största anledningen till återgång. 

Bidragen i det ekologiska lantbruket spelar en avgörande roll för lönsamheten enligt flera av 

respondenterna, vilket även Zander et al (2008) studier kring bidragens roll i vissa europeiska 

länder fastslagit. De ekologiska lantbrukarna Owe & Silas som föder upp och säljer kor har sålt 

samtliga djur som konventionella som konsekvens av den bristande efterfrågan på ekologiskt 

kött. Trots att de därmed måste sälja sina djur till ett lägre pris är det ekonomiskt lönsamt tack 

vare de bidrag som de tar del av genom EU för ekologisk djurhantering. Bidragen kompenserar 

för de högre produktionskostnaderna och var den största anledningen till att de valde att ha 

ekologisk djurproduktion. Den konventionella mjölk- och köttproducenten David upplever till 

skillnad från Owe och Silas att bidraget inte är tillräckligt för att kompensera prisförlusten som 

uppstår när varan inte kan säljas som ekologisk.  Detta är en av anledningarna till att han inte 

bedriver ekologisk produktion. Dessa resonemang återkommer hos Acs et al (2009) studie från 
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Nederländerna som belyser att bidragen kan vara en drivkraft mot det ekologiska lantbruket 

genom att öka lönsamheten samt agera som buffert mot den ökade risken för mindre skörd, men 

det faktum att bidragen inte upplevs vara tillräckliga även kan vara ett hinder för övergång. 

Den konventionella potatisproducenten Johan menar att bidragen är försumbara i sammanhanget 

och att det snarare är det ökade priset på varorna som skulle ligga bakom en övergång för hans 

del. De ekologiska lantbrukarna Peter och Magnus förklarar att bidraget är väsentligt för att den 

ekologiska produktionen skall vara lönsam och att det utan bidraget skulle vara svårt för dem att 

få företaget att gå ihop som ekologiskt. Peter beskriver sin situation:   

“[...] grundfundamentan är att ungefär 50 % av mer-intjäningen kommer i form av högre stöd och ungefär 50 % av 

mer-intäkter i kalkylen kommer från ett högre grödpris.”(Peter)  

4.3 POLITIK  

Samtliga respondenter anser att politiken påverkar förutsättningarna för ekologiskt lantbruk och 

menar att ett positivt politiskt klimat gentemot den ekologiska produktionen kan påverka 

lantbrukares vilja att övergå till denna typ av produktion.   

Flera av respondenterna, två konventionella och fyra ekologiska, upplever att dagens politik har 

en inriktning som förespråkar en ökad ekologisk produktion vilket resulterar i att fler lantbrukare 

blir intresserade av en övergång. Peter belyser att en av anledningarna till att han valde att gå 

över till ekologiskt lantbruk var att han upplevde att den nuvarande regeringen har en positiv 

inställning till ekologisk produktion samtidigt som intresset för den konventionella produktionen 

har minskat. Detta leder till de politiska besluten främjar den ekologiska produktionen, bland 

annat för att uppfylla det nationella miljömålet “Giftfri miljö”, och att det blir lättare för 

lantbrukare att ställa om vilket kan locka lantbrukare som har övervägt ekologisk produktion att 

ta steget. Magnus menar liknande att de flesta lantbrukare utvärderar hur den politiska trenden 

kring lantbruk ter sig i stort vid tankar kring övergång till det ekologiska systemet och när 

politiken ter sig positivt inställd så anses steget mer motiverat att göra eftersom förutsättningarna 

förbättras. Liknande resonemang återkommer även hos Läpple & Kelley (2013) som utifrån sin 

irländska studie menar att en positiv inställning hos samhället i stort skulle resultera i att fler 

lantbrukare väljer att konvertera. Detta eftersom samhällsklimatet är en faktor som påverkar 

lantbrukarens vilja att bedriva ekologisk produktion.  

Owe, Silas, Anna och Johan belyser den politiska frågan i ett mer ekonomiskt perspektiv och 

menar att ett positivt politiskt klimat ofta leder till en styrning mot ökade bidrag vilket bidrar till 

att påverka fler lantbrukare att överväga en ekologisk produktion. En studie utförd i Danmark av 

Daugbjerg et al (2011) påvisade att en politisk styrning mot ekologiskt lantbruk främst genom 

ökade bidrag eller prispremier var det mest effektiva för att få lantbrukare att konvertera till 

ekologisk produktion. Detta sammanfaller med våra respondenters syn kring vikten av politisk 

styrning för att öka den ekologiska produktionen. 
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4.4 ADMINISTRATION OCH REGELVERK 

Administration och regelverk kopplat till den ekologiska certifieringen KRAV är en faktor som 

behandlas av samtliga respondenter. Huruvida denna faktor är något som påverkar en övergång 

mot det ekologiska produktionssättet upplevs olika bland respondenterna. De delar som berörs är 

den generella synen kring de regelverk som förekommer inom KRAV- certifierad produktion, de 

specifika reglerna kring parallellodling, karens-/ bindningstider samt undantagsregler. De 

specifika reglerna kring KRAV är svåra att diskutera i förhållande till utländska studier eftersom 

dessa endast förekommer i den svenska kontexten. Vi hittar dock generella resonemang om 

påverkan av administration och regelverk i de internationella studierna. Vi använder oss även av 

den svenska studien av Jordbruksverket (2008) för att förankra våra resultat i litteratur. Vi vill 

även understryka att de uttalanden som diskuteras av respondenterna inte har kontrollerats i 

regelverket och att kapitlet därmed endast speglar respondenternas åsikter.  

Den generella synen på KRAV:s regelverk skiljer sig inom respondentgruppen. De fyra 

ekologiska lantbrukarna anser att det ekologiska systemet innebär mer regler och att mer tid 

måste läggas på den administrativa biten i företaget. Två av dessa lantbrukare, Magnus och 

Peter, tror att det mer omfattande regelverket kan avskräcka konventionella lantbrukare från att 

våga ta steget in i den ekologiska produktionen medan de andra två, Silas och Owe, menar att 

även det konventionella lantbruket är omgärdat med så mycket regler att det inte har en så stor 

påverkan. Detta belyses med citatet: 

 ”Men det är inte regelverket som avskräcker en?” (Intervjuare) 

”Det är så mycket regler ändå.” (Owe) 

”Även om du är konventionell.” (Silas) 

” Även du har, 80 % är regler oavsett om du har ekologisk eller inte.”(Owe) 

Även de konventionella lantbrukarna är oeniga i frågan. Två av dem, Anna och David, menar att 

det inte är reglerna som har varit den begränsande faktorn medan den tredje, Johan, anger 

regelverket som en av den största anledningen till att han inte övergått till ekologisk produktion. 

Anna och David, anser dock likt Johan att de kan tänka sig att andra lantbrukare backar undan 

från den ekologiska på grund av det regelverk och administration som produktionssättet omges 

av. Cranfield et al (2010) belyser i sin studie likt fem av våra respondenter att en lång 

inlärningsprocess kring regelverket är något som av lantbrukare anser kan förhindra en övergång. 

Dock menar Cranfield et al (2010) samtidigt att regelverket inte är ett av de större hindren för 

lantbrukare i Kanada, vilket kan kopplas till de två respondenter som inte anser regelverket som 

ett stort hinder. Viktigt att notera är dock att det kanadensiska regelverket inte är identiskt med 

det svenska regelverket vilket gör att slutsatser kring likheter inte är säkra. Jordbruksverkets 

(2008) resultat är liknande och menar att reglerna är komplicerade och svåra att genomföra i 

praktiken, vilket får konventionella lantbrukare att tveka inför en omställning. 

De två ekologiska lantbrukarna Peter och Magnus utvecklar sitt resonemang kring regelverkets 

omfattning och utformning. Peter menar att KRAV och olika ekoföreträdare är medvetna om att 
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lantbrukare tvekar inför den ekologiska produktionen på grund av regelverket men att de vill att 

det ska vara på det sättet för att det ska vara en tydlig skillnad mellan produktionstyperna och för 

att lantbrukaren skall tvingas göra ett aktivt val vid en övergång. Både Peter och Magnus 

ifrågasätter detta och menar att reglerna ska vara svåra men inte onödigt svåra vilket enligt dem i 

dagsläget gäller för delar av reglerna. De menar att det krävs smidighet i reglerna och en praktisk 

förankring samtidigt som det bibehålls tydliga skillnader gentemot det konventionella systemet. 

Den upplevda känslan av att regelverket inte är tillräckligt praktiskt förankrat och att smidighet 

krävs för att fler lantbrukare skall överväga ekologiskt lantbruk återkommer bland annat i 

Jordbruksverkets rapport från 2008. Här pekar resultatet på att lantbrukare tvekar inför en 

omställning till svensk ekologisk produktion på grund av regelverkets bristande praktiska 

förankring. Både Magnus och Peter belyser dock att KRAV har börjat förstå och Magnus pekar 

bland annat på att de har tagit in personer med praktisk kunskap inom ekologisk produktion i 

styrelsen. Peter förklara situationen så här: 

“[...] nu har KRAV börjat förstå att det krävs smidighet i det här men innan så har det snarare varit tvärtom enligt 

min uppfattning att KRAV och vissa ekoföreträdare även kanske på lantbrukssidan har ju inte varit speciellt 

intresserade för man har haft den här ideologiska nivån att det ska finnas lite skillnad och det ska inte vara för enkelt 

för man ska göra ett aktivt steg va, och då får man inte heller alla de där som vill prova. “(Peter) 

Peter och Magnus uttalande kan kopplas till Flaten et al (2006) och Marsden (2003) som belyser 

att dagens företrädare för ekologiskt lantbruk står inför ett dilemma. De menar att viljan att öka 

antalet lantbrukare som övergår till en ekologisk produktion och viljan att behålla de ideologiska 

grundtankarna kring systemet lätt hamnar i konflikt, någonting som kan gestalta sig i ett 

regelverk som har bristfällande praktisk förankring. Marsden (2003) menar att en uppluckring av 

regelverket kan behövas för att få fler lantbrukare att intressera sig för den ekologiska 

produktionen, men att företrädarna mer är intresserade av att behålla sina ideologiska grunder 

vilket gör att lantbrukare inte övergår, vilket även Peter och Magnus menar. Flaten et al (2006) 

och De Wit & Verhoog (2007) belyser dock att en alltför stor uppluckring av reglerna, vilket 

lantbrukarnas ifrågasättande kan resultera i, riskerar att urvattna de ideologiska grundstenarna för 

den ekologiska rörelsen och minska tilltron till det ekologiska systemet både gentemot 

konsumenter och gentemot lantbrukare som överväger ett ekologiskt lantbruk. Dessa slutsatser 

kan till viss del återspeglas i respondenternas ifrågasättande av de specifika kravreglerna runt 

parallellodling och undantagsreglerna kring importerade varor som diskuteras vidare nedan. 

När det gäller specifika regelverk som betonas så är ett exempel reglerna kring parallellodling 

som enligt tre av respondenterna kan försvåra för en lantbrukare som vill prova det ekologiska 

produktionssättet. Parallellodling innebär enligt respondenterna att man som lantbrukare inte får 

odla samma gröda på samma gård både konventionellt och ekologiskt eftersom det är möjligt att 

fuska med skörden och blanda ut den ekologiska produkten med en konventionell motsvarighet 

som ser likadan ut. Samma gröda får endast odlas parallellt om det rör sig om olika sorter som är 

lätta att se skillnad på, t.ex. potatis med gult skal och potatis med rött skal.  
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Johan som odlar konventionell potatis tycker att reglerna kring parallellodling försvårar för en 

eventuell ekologisk produktion. Han anser att en del av hans jordar skulle lämpa sig väl för 

ekologisk produktion, någonting som lockar honom att testa. För att det skulle vara möjligt att 

odla både ekologiskt och konventionellt säger Johan att han antingen behöver starta ett till 

företag eller behöva välja potatissorter som skiljer sig mycket till utseendet men kanske inte är 

lämpliga för jorden, eller är mindre attraktiva sorter. Magnus nämner att det är krångligt att 

försöka hantera lantbruket med parallellodling, och förespråkar istället att lägga om hela 

produktionen. Peter säger att reglerna kring parallellodling är någonting som försvårar för 

konventionella lantbrukare överlag som vill testa på att odla ekologiskt. Reglerna gör att 

lantbrukarna hamnar i ett vägval: ställa om hela produktionen till ekologiskt, starta ett nytt 

företag för att kunna hantera parallellodlingen, eller köra vidare på det konventionella. Detta steg 

menar Peter är stort, vilket resulterar i att flera stannar kvar vid den konventionella produktionen. 

De åsikter som Peter och Johan framför angående att reglerna bör underlättas för att öka den 

ekologiska produktionen kan ses som ett exempel på den regelverkspress som Marsden (2003), 

Flaten (2006) och De Wit & Verhoog (2007) uttalar sig om. Regelpressen är i detta fall riktad 

mot KRAV med avseende på att göra reglerna mindre hårda. Det är dock även möjligt att 

regelverket kring parallellodling behöver ses över för att underlätta det hinder det innebär om det 

kan ske på ett sätt som inte underminerar de ideologiska grundtankarna bakom KRAV.  

Regler kring karens- och bindningstider är andra specifika delar av regelverket som enligt en 

del respondenter kan hindra övergången till en ekologisk produktion. För att bedriva ekologisk 

produktion behöver lantbrukare teckna ett kontrakt på att de bedriver sitt lantbruk ekologiskt i en 

period på fem år. Bryts kontraktet är lantbrukaren skyldig att betala tillbaka samtliga bidrag som 

tagits ut. Vid valet att gå från konventionell till ekologisk måste även jordarna ställas om under 

en karensperiod, en övergångstid på två år. Under karensperioden ska allt som odlas vara 

ekologiskt. Lantbrukaren är då berättigad till bidrag, men får bara sälja sin produkt som 

konventionellt producerad. Efter tvåårsperioden får produkten säljas som ekologisk.  

Tre av respondenterna diskuterar karens och bindningstid. Den konventionella lantbrukaren 

Johan tror inte att vare sig karensperioden eller bindningstiden är någonting som hindrar 

lantbrukare från att gå över till ekologisk produktion, detta eftersom att man har bestämt sig 

innan man ger sig in i ett sådant åtagande som sträcker sig över så lång tid. Anna tror däremot att 

karensperioden gör det svårare att prova på det ekologiska produktionssättet. Magnus tror 

liknande att det finns lantbrukare som backar från tanken att bli ekologiska genom den 

ekonomiska svackan under karensperioden och det långa åtagandet på fem år. Han förtydligar 

dock att kraven måste finnas för att säkerställa att det inte fuskas. Situationen belyses med 

följande citat: 

“Det är ju det här som vi kanske inte pratat om men du har ju två års karens, där har du en svacka i ekonomin, helt 

klart, sen är du inne i KRAV, sen sitter du fast i ett femårsåtagande. Och går du ur får du betala tillbaka alla bidrag 

under alla år. Det kan vara att folk jag vet backar också. Men det måste ju vara på det här sättet, jag kan inte se 

någon annan lösning.” (Magnus)  
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Respondenternas resonemang återfinns hos Jordbruksverket (2008) som fastslår i sin studie att 

karensperioden kan ses som ett hinder mot övergång till ekologisk produktion. Författarna 

framhåller att den ekonomiska förlusten som lantbrukare under två år, samt femårsåtagandet på 

ekologisk produktion avskräcker många att våga prova. Kaltoft & Risgaard (2006) har i sin 

studie från Danmark liknande funnit att den första femårsperioden av lantbrukare kan anses 

acceptabel men att lantbrukare upplever det faktum att de ständigt måste skriva under åtaganden 

för att bedriva ekologiskt lantbruk är onödigt och minskar deras lust att konvertera sitt lantbruk.  

Ett annat exempel på specifika regler i KRAV är undantagsreglerna kring brist på utsäde eller 

stallgödsel och varför dessa undantagsregler finns upplevs av tre av respondenterna som 

provocerande och minskar för dem trovärdigheten gentemot det ekologiska systemet. De 

konventionella lantbrukarna David och Johan samt den ekologiska lantbrukaren Peter berättar 

hur det ekologiska jordbruket ständigt stöttas upp av den konventionella produktionen vilket 

visar att hållbarheten i systemet är bristande. De förtydligar att kärnproblemet är att när en 

bristsituation antingen på KRAV-godkänt gödsel eller ekologiskt utsäde uppstår får de 

ekologiska lantbrukarna enligt regelverket använda sig av konventionella motsvarigheter av 

gödsel och utsäde, någonting som inte syns för konsumenterna. Utan undantagsreglerna skulle 

mängden KRAV-godkända varor minska drastiskt och det skulle uppstå en bristsituation. Johan 

förtydligar att det ekologiska systemets undantagsregler kring bristsituationer finns där för att 

konsumenten inte skall upptäcka att systemet inte är självbärande. Johan, David och Peter 

beskriver hur konventionella lantbrukare kan känna sig provocerade över att detta är tillåtet och 

känner att de lurar konsumenterna vilket resulterar i att de inte vill ge sig in i det ekologiska 

systemet. Johan belyser situationen med citatet: 

“Jo men det är ju så här att den ekologiska odlingen i dagsläget är ingen ekologisk odling. Den är uppstöttad av den 

konventionella odlingen. För att den ekologiska odlingen ska fungera så är den jätteberoende av den konventionella. 

Om vi tar potatis till exempel. Det finns en viss del av utsäde som är ekologisk, men tar det slut får man ta 

konventionellt utsäde och sätta det och då blir den potatisen i skörden ekologisk. Och skulle det vara så att 

regelverket var stenhårt och när utsädet är slut, då är det slut, då skulle man få en bristsituation, och då skulle 

kunderna få upp ögonen på att det här med ekologiskt fungerar inte “(Johan) 

KRAV:s undantagsregler kring importerade ekologiska produkter är enligt två av de 

ekologiska och två av de konventionella lantbrukarna provocerande och kan resultera i att 

konventionella lantbrukare tar avstånd från den ekologiska produktionen. Detta eftersom att 

varorna som importerats inte uppfyller samma krav som KRAV har på sina svenska 

motsvarigheter och ändock får säljas under samma märkning och till samma pris. Peter förklarar 

detta genom citatet:  

“[...] om jag vore potatisodlare så har jag ju väldigt hårda krav på mig för att bli kravgodkänd potatisodlare i 

Sverige, sen kan jag gå in på ICA och köpa kravgodkänd potatis ifrån Marocko som inte har varit i närheten av att 

produceras utifrån samma kravregler men den är ändå kravgodkänd och den kanske nätt och jämnt når i nivå med eu 

ekologiskt. Men då har ju KRAV en princip att man bara går på det tredjelandets nivå så att säga va. Så även KRAV 

internt kan ju vara en väldig spännvidd inom och det där bryr ju sig inte konsumenterna om men för mig som odlare 
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är det ju ruggigt provocerande att veta att samma märkning så behöver man inte alls leva upp till samma 

nivåer”(Peter) 

David lyfter även att regler om den höga antibiotikaanvändningen, transporter och 

förpackningsmaterial i produkter från utlandet inte heller medräknas i KRAV-certifieringen 

vilket också påverkar certifieringens trovärdighet. Detta belyses i följande citat:  

“[...] en.. köttbit från Italien kan vara ekologisk, den kan skeppas hit på råolja i månader på havet i en dålig 

plastförpackning och innehålla 30 gånger mer antibiotika än min svenska konventionella produkt har gjort, men det 

får fortfarande stå ekologiskt på den, för att den är framtagen som ekologisk där, men just transport, förpackning och 

antibiotikaanvändningen tar man inte in i den ekologiska produktionen, och det är delar som är så viktiga, 

antibiotikaanvändningen inte minst.” (David) 

De brister som fyra av respondenterna, två konventionella och två ekologiska, anser finnas inom 

KRAV:s regelverk angående undantagsregler är kopplade till att lantbrukarna upplever en 

provokation mot att KRAV väljer att tillåta dessa undantag från de ursprungliga reglerna. De 

anser därmed att konsumenterna blir lurade och vill inte vara en del av systemet. Detta kan vara 

ett exempel på den regelurvattning som Flaten et al (2006) och De Wit & Verhoog (2007) 

belyser. Intressant är dock att de två lantbrukarna som ifrågasatte reglerna kring parallellodling 

även uttrycker skepsis mot systemets urvattning av regler. Detta tyder på att en balansgång kring 

regelverket är nödvändig, likt en av de ekologiska lantbrukarna uttrycker, där regler inte är 

onödigt svåra men att systemet ändock inte tillåts urvattnas. 

4.5 MILJÖ OCH HÄLSA 

Samtliga respondenter berättar om det ekologiska lantbrukets miljöhänsyn och i vilken 

utsträckning miljöhänsynen påverkar valet att ställa om sin produktion. De för även resonemang 

kopplade till bekämpningsmedelsanvändning och hur det påverkar användaren och naturen.  

Samtliga respondenter behandlar huruvida miljöhänsyn påverkar eller påverkade valet att övergå 

till ett ekologiskt lantbruk. Två av de fyra respondenterna med ekologisk produktion anser att 

miljöhänsyn var en del av valet till att övergå till denna typ av produktion. Magnus menar att 

användningen av kemikalier med hänsyn till den globala miljön men främst för hans egen hälsa 

var en bidragande orsak till övergången. Silas beskriver hur hans dåvarande fru ansåg att de inte 

skulle ta av jordens resurser i lantbruket vilket påverkade honom att välja en ekologisk 

produktion. Detta kopplar till Läpple & Kelley (2013) som belyser att lantbrukares beslut att 

övergå till ekologiskt lantbruk ofta är kopplat till åsikter som finns i lantbrukarens närmiljö eller 

familj. Silas beskriver fruns ståndpunkter så här: 

 “Men allt, allt, vi skulle inte förstöra naturen, jordens resurser, och sånt, hon var väldigt mycket sånt.”(Silas) 

”Hon var förståndig på sitt sätt utan att bli fanatiker. ”(Owe) 

” Så att lite grann, hon tryckte på det, och jag försökte titta på det. [...] Men sen såg jag ju fördelar med det också.” 

(Silas) 
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De två andra ekologiska lantbrukarna belyser dock att miljöhänsyn inte påverkade valet att gå 

över till en ekologisk produktion utan att lönsamheten var det som drev övergången. Två av de 

konventionella lantbrukarna beskriver liknande att en förväntad lönsamhet skulle vara den 

drivande orsaken till en övergång för deras företag medan miljöhänsynen inte skulle vara en det. 

Den tredje konventionella lantbrukaren Anna anser dock att hon gärna av ideologiska skäl skulle 

kunna tänka sig att hantera sin produktion ekologiskt men att hon tror att lönsamheten inte skulle 

gå ihop vilket förhindrar en övergång.  

“Nu är det ju väldigt länge sedan vi hade de tankarna.. senast vi räknade på det rent hur det skulle fungera och 

gjorde någon större .. ja.. uträkning om det.. men.. rent ideologiskt skulle det vara väldigt roligt att kunna göra det.. 

tycker jag väl ändå” (Anna) 

Samtliga respondenter belyser att de tror att de ekonomiska skälen har större vikt än 

miljöhänsynen för majoriteten av lantbrukare som överväger ekologisk produktion. Den 

ekologiska lantbrukaren Magnus framhåller dock att han inte tror att lantbrukare går in i den 

ekologiska produktionen om de inte har lite miljötänk också. Magnus perspektiv kan återspeglas 

hos de internationella studierna från Best (2010) och Flaten et al (2006) som menar att 

miljöhänsynen varierar i betydelse, men att den i någon grad alltid finns med som en bidragande 

faktor till omställning. Författarna menar att beslutet att övergå till ekologisk produktion i de 

flesta fall varken är baserat endast på miljöhänsyn eller ekonomiska grunder utan en kombination 

av dem båda. Magnus, David och Anna belyser dock att det kan finnas en mindre grupp 

lantbrukare som möjligtvis har miljöhänsynen som den största anledningen. David beskriver 

denna mindre grupp så här: 

“Ja då tänker jag att det är såna som helt enkelt har bestämt sig för att min.. har ett helt sånt levnadssätt helt enkelt 

[...] man försöker komma bort från konsumtionssamhället, det ska vara ett kretslopp på min lilla gård osv. Jag tror 

att det är ganska småskaliga gårdar som är det av ideologiska skäl. Jag kan ha fel men det är vad jag tror.” (David) 

Miljöhänsynen som påverkningsfaktor diskuteras av flera författare. Koesling et al (2008) menar 

att ekologiska lantbrukare ser miljöhänsyn som en större drivkraft än konventionella lantbrukare. 

Detta kan i någon grad även synas i våra resultat eftersom två respondenter som angivit 

miljöhänsyn som en orsak till övergång är ekologiska odlare, dock har inte samtliga ekologiska 

producenter nämnt miljöhänsynen som en betydelsefull faktor och en av de konventionella 

producenterna anger även att miljöhänsynen skulle kunna vara en drivkraft för henne att 

konvertera men att det finns andra faktorer som stoppar henne. Flaten et al (2006) och 

Jordbruksverket (2008) belyser även att hur nyligen lantbrukaren konverterade påverkar graden 

av miljöhänsyn i valet. Författarna menar att de första lantbrukarna som övergick till största 

delen gjorde övergången av ideologiska skäl med hänsyn för hälsa och miljö medan de 

lantbrukare som lockas mot övergång nu i större utsträckning lockas av den ekonomiska 

lönsamheten. Detta syns även hos våra respondenter då de ekologiska respondenterna som 

bedrivit ekologisk produktion sedan minst tio år tillbaka betonar miljöhänsynen mer och den 

nyligen konverterade lantbrukaren Peter anger lönsamheten som den största anledningen. Vidare 

menar Best (2010) att om de ekonomiska incitamenten för en övergång är väldigt höga så spelar 
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miljöhänsynen ingen roll i sammanhanget. De senaste årens ökande efterfrågan på ekologiska 

produkter tillsammans med de ökade bidragen har därmed resulterat i en ökad andel lantbrukare 

som övergår till den ekologiska produktionen enbart på grund av den ökade lönsamheten.   

De konventionella lantbrukarna David och Johan samt den ekologiska lantbrukaren Peter 

framhåller samtidigt att de inte tror att det ekologiska lantbruket innebär en bättre miljöhänsyn. 

De menar därför att lantbrukare kan känna att de lurar konsumenten att tro att ekologiskt är bättre 

ur miljösynpunkt och därmed inte vill ge sig in i det ekologiska lantbruket. Johan tar upp ett 

exempel gällande växtnäringsanvändningen i den ekologiska produktionen och hur den kan 

innebära ökad övergödningsproblematik, detta som konsekvens av svårigheter med styrning av 

gödslets näringsinnehåll vilket kan leda till övergödsling av fosfor. Övergödslingen av fosfor kan 

härledas till att lantbrukaren behöver öka jordens kväveinnehåll och på grund av stallgödslets 

sammansättning samtidigt mot sin vilja tillför fosfor. I det ekologiska lantbruket gödslar man 

även för en förväntad skördevolym oavsett om den uppnås eller ej eftersom man inte kan gödsla 

under växtperioden. Detta kan göra att lantbrukaren tillför mer gödsel än den skördenivå som 

växer till och överskottet riskerar då att läcka ut i omkringliggande vattendrag.  

David har ett annat exempel och beskriver att en fortsatt ökning av det ekologiska jordbruket 

skulle kräva större mängder naturgödsel eftersom handelsgödsel inte får användas. Om allt 

lantbruk i Sverige skulle vara ekologiskt behövs därmed sju gånger fler djur för att nå de 

nödvändiga volymerna av gödsel vilket inte skulle vara bra för klimatet eftersom 

djurproduktionen idag en av de största klimatbovarna. Peter och David beskriver även hur 

ekologiska lantbrukare gör av med mycket mer diesel i sin produktion eftersom de måste 

bearbeta ogräs mekaniskt istället för att använda bekämpningsmedel. Peter belyser att hans 

dieselförbrukning har ökat med 10 % under övergångsperioden. De beskriver även hur 

lantbrukare innan de övergår till den ekologiska produktionen gödslar och besprutar marken mer 

än vad en konventionell lantbrukare gör så att de har en bra utgångspunkt för sin ekologiska 

odling där de inte får använda dessa produkter. David förklarar det så här: 

“Ett vanligt scenario som jag vet det är ju att, jag har kompisar som har gått över till ekologisk produktion, och åren 

innan så gödslar de så mycket de bara kan och de sprutar hur mycket som helst för att få bort allt vad ogräs heter för 

att de ska klara sig”. (David) 

Cranfield et al (2010) menar i sin studie från Kanada att en av de största anledningarna till en 

omställning till det ekologiska systemet är moraliska motiv gentemot miljön, oavsett om 

metoden är vetenskapligt bevisad som bättre för miljön eller inte. Här syns en skillnad gentemot 

Johan, David och Peters uttalanden som snarast problematiserar de ekologiska vinsterna av 

ekologiskt lantbruk utifrån ett ifrågasättande kring om det ekologiska systemet är bättre för 

miljön eller inte. Trudgill (1990) anser att det första steget för att överkomma ett problem är att 

samtliga personer som är inblandade är överens om vad som är problemet. Uttalanden från de tre 

respondenterna antyder att problembilden inte är tydlig och att det finns en osäkerhet kring den 

ekologiska odlingens miljönytta. 
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Kemikalieanvändningen är en faktor som samtliga respondenter belyser som problematisk inom 

lantbruket och frågan belyses utifrån ett hälsoperspektiv samt ett djur- och växtperspektiv. Sex 

av respondenterna menar att de upplever att det finns en osäkerhet kring kemikalieanvändningen 

i det konventionella jordbruket och hur det påverkar användaren som hanterar 

bekämpningsmedel i produktionen. Den ekologiska lantbrukaren Magnus behandlar 

bekämpningsmedelsfrågan ur ett miljöperspektiv och för ett resonemang kopplat till vad 

bekämpningsmedlen resulterar i utöver att de bekämpar ogräs. Han beskriver hur hans fält när 

han var konventionell lantbrukare inte bara saknade ogräs och skadedjur utan även all annan 

växtlighet och annat djurliv. Han beskriver vidare hur skönt det var att slippa ha detta på 

samvetet när han övergick till det ekologiska lantbruket. 

Resterande respondenter beskriver istället bekämpningsmedelfrågan ur ett hälsoperspektiv för 

användaren. De tre ekologiska lantbrukarna Magnus, Owe och Silas beskriver att det är skönt att 

slippa kemikalierna i sin verksamhet, framförallt på grund av de risker som de själva utsätter sig 

för då de hanterar kemikalierna i produktionen. De menar även att det faktum att kemikalier inte 

får användas inom den ekologiska produktionen är en stor drivkraft för den ekologiska 

produktionen för andra lantbrukare. Resonemang kan belysas med citatet:  

“[...] de här bekämpningsmedlen vi använder, var för sig kanske de är undersökta men kombinationen ser du om 15 

år på mina barnbarn, de får missbildade barn, det kommer fram och det är inte undersökt alltså. Ett nytt preparat 

tillexempel, jag vet inte hur länge det provas men det är ju inte under 10-15 år det kan jag inte tänka mig, utan det 

provas på råttor lite med de metoder de har under ett par år och sen blir det godkänt, men du har ju liksom 

kombinationseffekter och alltmöjligt. Generellt så är det inte bra med bekämpningsmedel, det kan man säga” 

(Magnus) 

Cranfield et al (2010) menar i sin studie från Kanada att en av de största anledningarna till en 

omställning till det ekologiska systemet är en rädsla för sin egen hälsa genom användningen av 

kemikalier i den konventionella produktionen. Även Koesling et al (2008) och Best (2010) 

menar att lantbrukares oro kring hälsa är framträdande orsaker till varför de väljer att övergå till 

ekologiskt lantbruk.  

Samtliga konventionella lantbrukare menar att det skulle vara skönt för dem arbetsmiljömässigt 

om de kunde slippa kemikalierna om borttagandet inte äventyrade lönsamheten men i dagsläget 

är riskerna kopplat till kemikalierna inte något som skulle få dem att ställa om sin produktion. De 

anser att de fördelar som kemikalierna har överväger nackdelarna och att det kan ses som ett 

nödvändigt ont men tycker ändock att hanteringen av kemikalier är obehaglig. David kan dock 

tänka sig att andra lantbrukare kan ha kemikalieanvändningen som motiv för en övergång. Även 

den ekologiska lantbrukaren Peter anser att nyttan med kemikalierna överväger riskerna och att 

den minskade kemikalieanvändningen för honom inte var en drivkraft mot det ekologiska 

lantbruket. 

Den enda lantbrukaren som kommenterar kemikalieanvändningen i förhållande till konsument är 

den konventionella lantbrukaren Johan. Han menar att kemikalierna endast är en risk för 
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användaren, inte för konsumenten som köper produkterna eftersom kemikaliehalterna i 

produkterna som säljs är så låga.  

“[...]Som konsument i Sverige som konsumerar svenska produkter så om det skulle finnas några rester så är de så 

himla låga att jag inte kan tänka mig att de påverkar något. Du får i dig mer skit genom att gå på krogen och dricka 

sprit [skratt]” (Johan) 

4.6 PRODUKTIONSTEKNIK  

Samtliga respondenter har uttalat sig kring att det finns skillnader i produktionsteknik mellan det 

ekologiska och det konventionella lantbruket som kan försvåra för en övergång mot ekologisk 

produktion. De faktorer som berörs är huruvida ekologiskt lantbruk är svårare än sin 

konventionella motpart, samt det ökade risktagandet inom det ekologiska lantbruket. 

Ekologiskt lantbruk är svårare än sin konventionella motpart, det menar flera av 

respondenterna. Fem av sju respondenter, varav tre konventionella och två ekologiska 

lantbrukare, trycker på att det generellt krävs mer av en lantbrukare i en ekologisk produktion för 

att få en bra avkastning och en bra lönsamhet. De menar att det ekologiska lantbruket innebär att 

man måste arbeta mer strukturerat och lantbrukaren måste vara mer exakt i sina åtgärder 

eftersom man inte kan rätta till misstag i efterhand med bekämpningsmedel och konstgödsel. 

Den konventionella lantbrukaren Anna och de ekologiska lantbrukarna Magnus och Peter menar 

att detta kan vara en orsak till att lantbrukare tvekar inför en övergång. Peter, Johan och Anna 

menar även att detta påverkade dem själva. Den konventionella lantbrukaren David menar dock 

att det inte är någonting som får honom att tveka. Peter resonerar så här kring svårigheterna: 

“[...]man har växtskyddsmedel och spruta och jobba med [vid konventionell odling reds. anm.]och det kan jag köra 

en tidig morgon eller en sen kväll.. och om det är lite för blåsigt en kväll så funkar det imorgon kväll. Nu går jag 

över till ett system som bygger på att jag måste mentalt och fysiskt vara i mina fält varje dag i maj månad när det är 

som mest kritiskt, för det kan skilja på förmiddagen och på eftermiddagen kan det vara för sent att sätta in 

ogräsharvning.. och det smala fönstret är jag inte van att jobba i.. så managementet krävs en helt upp och ned 

vändning på för det krävs en helt annan närvaro hemma på gården, för det finns inte förlåtenhet i systemet som det 

finns i konventionellt.“ (Peter)  

Scheeberger et al (2002) menar i sin studie från Österrike samt Koesling (2008) från Norge 

fastställer liknande att den ökade arbetsbördan i ett ekologiskt lantbruk är ett hinder som kan 

avskräcka flertalet konventionella lantbrukare. Även Jordbruksverket (2008) belyser hur det 

ekologiska lantbruket kräver större kunskap och långsiktigt tänkande för att få goda skördar, 

någonting som kan avskräcka många lantbrukare. 

De två ekologiska lantbrukarna Owe och Silas menar dock tvärtemot övriga att det ekologiska 

lantbruket är lättare eftersom man slipper att beräkna kemikalier och gödning och ändå får en bra 

lönsamhet genom det högre priset på ekologiskt spannmål. Owe och Silas menar därmed 

tillsammans med den konventionella lantbrukaren Johan att lantbrukare inte tvekar för att 

produktionstekniken är svårare. Resultat från Cranfield et al (2010) visar likt dessa lantbrukares 
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uttalanden att svårigheter kring produktionstekniken var ett av de lägst rankade hindren i deras 

studie från Kanada. Owe uttrycker sig så här: 

“Det passar ganska bra med ekologiskt då för utsäde och till spannmål och sånt, sen blir det gud som haver, det blir 

som det blir sen [skratt]. Men man slipper det med optimera sprutning, optimera gödning med mera, alltså det kostar 

ju ändå den biten också va. Nu är det ju mer pris på KRAV-spannmål också så att om man lyckas lite hyfsat då 

tjänar man faktiskt lite på det va.” (Owe) 

Magnus som bedriver ekologisk produktion belyser svårigheterna i den ekologiska produktionen 

ur en annan vinkel och menar att odlingssättet genom sina svårigheter främjar kreativitet och 

unika lösningar. Han säger att det inte är lika bundet som det konventionella, och att det finns 

mer spelrum för att göra saker på sitt sätt. Magnus förtydligar att man måste vara klurig som 

person för att det ska gå ihop. Han menar därmed att det ekologiska lantbruket eftersom det 

innebär större utmaningar lätt lockar kreativa personer och att det konventionella systemet kan 

upplevas som bundet. Detta är även något Jordbruksverket (2008) belyser.  

“Jag ser möjligheter liksom, man blir mer låst när man kör den här liksom.. du har en rådgivare som säger åt dig att 

det här grejerna ska du spruta, du får en lapp, spruta det här då och då och gödsla med det här, det här utsädet 

använder du. Ja, det är ganska låst, tankesättet, om man vill vara lite kreativ så har du inte så mycket att jobba med 

mentalt va. “ (Magnus) 

Det ekologiska lantbruket innebär större risktagande i produktionen eftersom 

bekämpningsmedel inte får användas. Samtliga respondenter framhåller att den ekologiska 

produktionen är mer utsatt än den konventionella motsvarigheten. Faktorer som svampangrepp, 

ogräs, och skadeinsekter kan göra stor skada på produktionen och lönsamheten, och är svåra att 

reglera genom avsaknaden av bekämpningsmedel och konstgödsel. De tre konventionella 

lantbrukarna tydliggör att bekämpningsmedel används av en anledning d.v.s. för att kurera 

grödan och få en god avkastning. David och Johan klargör vidare att det inte finns någon svensk 

bonde som använder bekämpningsmedel för nöjes skull, det är både ekonomiskt och 

hälsomässigt motiverat att använda så lite kemikalier som möjligt men för att klara av att driva 

sitt företag och få en god lönsamhet krävs en del kemikalieanvändning. De menar därmed att det 

faktum att bekämpningsmedel inte är tillåtet i det ekologiska lantbruket kan resultera i att 

lantbrukare tvekar inför ekologisk produktion.  

Peter som är ekologisk lantbrukare beskriver utifrån egna erfarenheter det faktum att han inte 

kunde använda bekämpningsmedel i produktionen var en svårighet för övergången men att han 

genom en noggrant planerad växtföljd hoppas kunna kontrollera ogräset. Han menar därmed likt 

de konventionella lantbrukarna att det faktum att bekämpningsmedel inte får användas i den 

ekologiska produktionen kan vara något som skapar osäkerhet hos konventionella lantbrukare 

som överväger ekologisk produktion. Även de övriga ekologiska bönderna anser att ogräs och 

skadedjur innebär en problematik för de ekologiska odlarna och att de ökade riskerna kan vara en 

faktor som får lantbrukare att tveka inför en ekologisk produktion. Detta är även något som 

Jordbruksverket (2008) och Mzoughi (2011) kommer fram till i sina respektive studier. Magnus 

speglar skadedjursproblematiken med följande citat: 



~ 34 ~ 
 

 

“Ja tänk på rapsodlingen till exempel, kommer rapsbaggarna så är det ju bara att stå och titta på när det äter upp 

alltihop. De kan ju äta upp för flera hundra tusen bara så! [knäpper med fingrarna] och det är inget att göra va.” 

(Magnus) 
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4.7 SAMMANSTÄLLNING 

För att tydliggöra respondenternas resonemang kring hinder och drivkrafter har vi sammanställt 

dessa i tabell 3 nedan. 

Tabell 3: Hinder och drivkrafter i det empiriska materialet utan prioriteringsordning. Parentesen efter 

respektive drivkraft eller hinder visar tematillhörigheten. (G) = Gårdsspecifika förutsättningar, (E) = 

Ekonomi, (P) = Politik, (A.R) = Administration och regelverk, (M.H) = Miljö och hälsa, (P.T) = 

Produktionsteknik 

Ekologiska 

lantbrukare 
Egna drivkrafter Drivkrafter för andra 

lantbrukare 

Egna hinder Hinder för andra 

lantbrukare 

Peter Lönsamhet(E) 

Bra priser på eko(E) 

Bidrag(E) 

Politik(P) 

Lönsamhet(E) 

Bra priser på eko(E) 

Politik(P) 

Fosforhaltiga jordar(G) 

Brist på stallgödsel(G) 

Lönsamhet(E) 

Regler kring 

parallellodling(A.R) 

Undantagsregler i 

KRAV(A.R) 

Svårare med eko(P.T) 

Större risker med 

eko(P.T) 

Fosforhaltiga jordar(G) 

Tidigare investeringar(G) 

Brist på stallgödsel(G) 

Typ av gröda(G) 

Lönsamhet(E) 

Låga priser på eko(E) 

Omfattande regelverk(A.R) 

Regler kring 

parallellodling(A.R) 

Undantagsregler i 

KRAV(A.R) 

Miljöhänsyn(M.H) 

Svårare med eko(P.T) 

Större risker med eko(P.T) 

Silas Lönsamhet(E) 

Bidrag(E) 

Politik (P) 

Miljöhänsyn(M.H) 

Hälsa(M.H) 

Lättare med eko(P.T) 

Lönsamhet(E) 

Politik(P) 

Hälsa(M.H) 

Ogräsförekomst(G) 

Lönsamhet(E) 

Dålig efterfrågan(E) 

Större risker med 

eko(P.T) 

Ogräsförekomst(G) 

Lönsamhet(E) 

Dålig efterfrågan(E) 

Större risker med eko(P.T) 

Owe Lönsamhet(E) 

Bidrag(E) 

Politik(P) 

Hälsa(M.H) 

Lättare med eko(P.T) 

Lönsamhet(E) 

Politik(P) 

Hälsa(M.H) 

Ogräsförekomst(G) 

Lönsamhet(E) 

Dålig efterfrågan(E) 

Större risker med 

eko(P.T) 

Ogräsförekomst(G) 

Lönsamhet(E) 

Dålig efterfrågan(E) 

Större risker med eko(P.T) 

Magnus Lönsamhet(E) 

God efterfrågan(E) 

Bra priser på eko(E) 

Bidrag(E) 

Politik(P) 

Miljöhänsyn(M.H) 

Hälsa(M.H) 

Kreativitet(P.T) 

Lönsamhet(E) 

God efterfrågan(E) 

Bra priser på eko(E) 

Bidrag(E) 

Politik(P) 

Miljöhänsyn(M.H) 

Hälsa(M.H) 

Kreativitet(P.T) 

Lönsamhet(E) 

Ogräsförekomst(G) 

Omfattande 

regelverk(A.R) 

Större risker med 

eko(P.T) 

 

Ogräsförekomst(G) 

Fosforhaltiga jordar(G) 

Brist på stallgödsel(G) 

Lönsamhet(E) 

Omfattande regelverk(A.R) 

Regler kring 

parallellodling(A.R) 

Karensperiod(A.R) 

Svårare med eko(P.T) 

Större risker med eko(P.T) 
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Konventionella 

lantbrukare 

Egna drivkrafter Drivkrafter för andra 

lantbrukare 

Egna hinder Hinder för andra 

lantbrukare 

David Lönsamhet(E) 

Bra priser på eko(E) 

Hälsa(M.H) 

 

Lönsamhet(E) 

Bra priser på eko(E) 

Miljöhänsyn(M.H) 

Hälsa(M.H) 

Lönsamhet(E) 

Dålig efterfrågan(E) 

Undantagsregler i 

KRAV(A.R) 

Miljöhänsyn(M.H) 

Större risker med 

eko(P.T) 

 

Ogräsförekomst(G) 

Tidigare investeringar(G) 

Brist på stallgödsel(G) 

Lönsamhet(E) 

Omfattande regelverk(A.R) 

Undantagsregler i 

KRAV(A.R) 

Miljöhänsyn(M.H) 

Svårare med eko (P.T) 

Större risker med eko(P.T) 

Anna Lönsamhet(E) 

Politik(P) 

Miljöhänsyn(M.H) 

Hälsa(M.H) 

Lönsamhet(E) 

Politik(P) 

Miljöhänsyn(M.H) 

Hälsa(M.H) 

Markförutsättningar(G) 

Tidigare investeringar(G) 

Lönsamhet(E) 

Dålig efterfrågan(E) 

Låga priser på eko(E) 

Svårare med eko(P.T) 

Större risker med 

eko(P.T) 

Markförutsättningar(G) 

Tidigare investeringar(G) 

Lönsamhet(E) 

Låga priser på eko(E) 

Omfattande regelverk(A.R) 

Karensperiod(A.R) 

Svårare med eko(P.T) 

Större risker med eko(P.T) 

Johan Lönsamhet(E) 

God efterfrågan(E) 

Bra priser på eko(E) 

Politik(P) 

Hälsa(M.H) 

Lönsamhet(E) 

God efterfrågan(E)  

Bra priser på eko(E) 

Politik(P) 

Hälsa(M.H) 

Ogräsförekomst(G) 

Brist på stallgödsel(G) 

Typ av gröda(G) 

Lönsamhet(E) 

Omfattande 

regelverk(A.R) 

Regler kring 

parallellodling(A.R) 

Undantagsregler i 

KRAV(A.R) 

Miljöhänsyn(M.H) 

Svårare med eko(P.T) 

Större risker med 

eko(P.T) 

Ogräsförekomst(G) 

Brist på stallgödsel(G) 

Typ av gröda(G) 

Lönsamhet(E) 

Omfattande regelverk(A.R) 

Regler kring 

parallellodling(A.R) 

Undantagsregler i 

KRAV(A.R) 

Miljöhänsyn(M.H) 

Större risker med eko(P.T) 
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5. AVSLUTANDE DISKUSSION 

I följande kapitel förtydligas de drivkrafter och hinder samt de likheter och skillnader som har 

identifierats mellan ekologiska och konventionella lantbrukare i det empiriska materialet. För 

överskådlig sammanställning se tabell 3. För att sätta det empiriska materialet i sammanhang så 

har de fem studier som har liknande utgångspunkt som denna uppsats applicerats som jämförelse 

i detta avsnitt. Dessa presenterades utförligt i kap 3.3.  

Utifrån det empiriska materialet kan vi utskilja att de konventionella lantbrukarna generellt 

uppfattar fler egenupplevda hinder gentemot den ekologiska produktionen än de ekologiska 

lantbrukarna. Antalet identifierade egna drivkrafter är dock liknande mellan de två grupperna. 

Det faktum att de konventionella lantbrukarna inte har ställt om till ekologisk produktion kan till 

viss del bero på det faktum att de ser fler hinder för omställning än de ekologiska gjorde. För att 

övergå till en ekologisk produktion är det nödvändigt att lantbrukaren anser att drivkrafterna 

överväger hindren. Antalet kan ha en inverkan på detta men de konventionellas inställning i 

frågan antyder även att drivkrafternas styrka i förhållande till hindrens styrka innebär mer för 

beslutet. Trots de många hindren de konventionella lantbrukarna uppfattar är det även tydligt att 

om lönsamheten väger tungt och om den bedömdes vara tillräckligt stor för att kompensera 

hindren som uppfattas är chansen stor att lantbrukaren ställer om sin produktion.  

Antalet drivkrafter och hinder som respondenterna menar kan påverka andra lantbrukare är mer 

liknande mellan de två grupperna och endast två ekologiska lantbrukare ser ett mindre antal 

hinder än övriga. Intressant är dock att samtliga respondenter identifierar lika många eller fler 

hinder för andra lantbrukare än för sig själv. Litteraturen som appliceras i uppsatsen har en 

inriktning mot att lantbrukarna skall besvara frågorna utifrån sig själva medan vi har valt att även 

fråga efter deras uppfattning kring andra. Eftersom skillnader syns är det möjligt att flera 

undersökningar behövs för att undersöka detta och vad det beror på.  

Gårdens förutsättningar identifieras av samtliga respondenter som ett hinder gentemot en 

omställning och ingen tydlig skillnad kan ses mellan grupperna. Variationen i de frågor som 

kopplar till temat är beroende av lantbrukarens nuvarande inriktning ex mot djurhållning eller 

mot den gröda som produceras på gården. För att uttyda skillnader mellan ekologiska och 

konventionella lantbrukare i detta tema kan det därmed vara befogat att undersöka lantbrukare 

med samma produktionsinriktning. Ingen av de fyra internationella studierna; Cranfield (2008) 

Koesling et al (2008), Läpple & Kelley (2013) samt Scheeberger et al (2002) anger gårdens 

förutsättningar som ett av de största hindren mot övergång. Jordbruksverket (2008) fastslår dock 

att gårdens förutsättningar är det största hindret för övergång. De menar att de lantbrukare som 

har ställt om sin produktion i studien är de som har de bästa grundförutsättningarna för en 

ekologisk produktion och de som har dåliga förutsättningar i form av grödor, marktyper, tillgång 

till stallgödsel och tidigare investeringar sällan tar steget. Vad som kan förklara dessa olikheter 

kan dock inte fastslås utifrån denna jämförelse. 
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Lönsamhetens inverkan på övergången till ekologisk produktion bedöms enligt våra 

respondenter vara både en stor drivkraft och ett stort hinder och ingen tydlig skillnad syns mellan 

grupperna. Detta resultat är intressant gentemot den norska studien av Koesling et al (2008) 

eftersom dessa författare fastslår att ekologiska lantbrukare lägger större vikt vid moraliska 

frågor och tittar mindre på lönsamhet än vad de konventionella lantbrukarna gör. Även Cranfield 

et al (2010) menar i sin kanadensiska studie att ekologiska lantbrukare lägger mindre vikt vid 

ekonomiska frågor. Jordbruksverket (2008) fastställer dock likt våra resultat att lönsamheten är 

viktig oavsett lantbrukarens produktionsinriktning. Vad som förklarar skillnaden kan inte fastslås 

utifrån jämförelsen, men möjligen påverkar den nationella kontexten. De internationella 

studierna är även baserade på enkäter vilket kan leda till att det är lättare för de ekologiska 

lantbrukarna kryssa i det alternativ som låter bäst d.v.s. moraliska skäl, någonting som Mzoughi 

(2011) för resonemang kring. 

Politik identifieras enbart som en drivkraft, någonting som möjligtvis förklaras av dagens 

svenska politiska klimat som förespråkar en fortsatt ökning av ekologisk livsmedelsproduktion. 

Ingen skillnad mellan grupperna kunde identifieras då sex av sju respondenter nämner att 

politiken är en drivkraft mot en ekologisk produktion. Det politiska klimatet som råder lägger 

grunden för ett flertal faktorer som påverkar den ekologiska produktionen ex bidrag, vilket ger 

den politiska aspekten ett stort inflytande. Läpple & Kelley (2013) fastslår att samhällets syn på 

den ekologiska produktionen är den största drivkraften för konventionella lantbrukare i Irland. 

Varken Cranfield et al (2010), Koesling et al (2008) eller Jordbruksverket (2008) identifierar 

denna drivkraft och Scheeberger et al (2002) tittar enbart på hinder. Tidsaspekten för studierna 

kan ha en påverkan på detta eftersom politikens roll framkommer i de studier som publicerats 

2013 och framåt. Detta kan kopplas till den växande roll i samhället den ekologiska 

produktionen fått under de senaste åren, något som återspeglas i politiken.  

Administration och regelverk identifieras enbart som ett hinder av båda grupper. Ingen tydlig 

skillnad syns mellan grupperna angående synen på regelverket. Administration och regelverk 

bedöms inte vara ett av de största hindren eftersom att endast en konventionell lantbrukare angav 

det som en anledning till att inte konvertera. Det har dock framkommit att fyra av lantbrukarna 

anser att det förekommer en konflikt angående KRAVs undantagsregler vilket skapar en 

provokation. Dessa undantagsregler är något som enligt dem kan få lantbrukare att ta avstånd, 

något som inte framkommer i Jordbruksverkets (2008) rapport. Möjligtvis kopplar detta till 

tidsskillnaden mellan deras studie och vår då regelverket ständigt uppdateras, och det faktum att 

den ekologiska produktionen på senare tid debatterats kontinuerligt. Jordbruksverket (2008) 

fastslår dock att lantbrukare kan uppleva att regelverket inte är verklighetsförankrat vilket även 

förekommer hos våra respondenter. Att de övriga studierna inte belyst regelverket som ett hinder 

tyder på att detta kan vara en nationell företeelse där KRAV möjligtvis har ett regelverk som 

upplevs som svårare att följa. 

Miljö och hälsa identifieras både som ett hinder och en drivkraft av respondenterna. 

Miljöhänsyn som drivkraft lyfts av två av de ekologiska lantbrukarna som har haft den som 
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personlig drivkraft och en av de konventionella. Cranfield et al (2010) från Kanada och Koesling 

et al (2008) från Norge menar att miljöhänsynen är en av de största drivkrafterna för ekologiska 

lantbrukare. Jordbruksverket (2008) menar att detta endast stämmer för lantbrukare som varit 

ekologiska under mer än 10 år och att den nya generationens ekologiska lantbrukare drivs mest 

av lönsamhet, vilket även sammanfaller väl med våra resultat. En möjlig förklaring till de skilda 

resultaten skulle kunna vara att de två internationella studierna genomförts med den äldre 

generationens ekologiska lantbrukare, dock framgår detta inte i studierna. Intressant är även att 

tre av våra respondenter belyser miljöhänsynen som ett hinder, något som inte har hittats i 

tidigare studier.    

Hälsa diskuteras av sex respondenter i förhållande till kemikalieanvändningen i lantbruket och 

identifieras som en stark drivkraft av båda grupperna. Det är tydligt att kemikalieanvändningen 

är ett orosmoment hos våra respondenter, dock anses det också vara ett nödvändigt ont av 

samtliga konventionella lantbrukare för att reducera skadedjur och ogräs vilket minskar dess 

betydelse som drivkraft. Tre av fyra ekologiska lantbrukare ser avsaknaden av kemikalier som en 

drivkraft medan den fjärde, likt de konventionella lantbrukarna, menar att nyttan med 

bekämpningsmedel kan överväga riskerna. Vårt resultat skiljer sig därmed något mot litteraturen 

där skiljelinjen mellan ekologiska och konventionella är tydlig. Hälsa fastlås vara den största 

drivkraften för de ekologiska lantbrukarna i Kanada av Cranfield et al (2010) och en av de största 

hos de ekologiska lantbrukarna i Norge av Koesling et al (2008). Faktorn identifieras inte som 

betydande av Läpple & Kelley (2013) vilket möjligtvis kan härledas till att dessa endast 

undersöker konventionella lantbrukare, vilket även överensstämmer med att Koesling et al 

(2008) inte identifierar hälsa i förhållande till kemikalieanvändning som en drivkraft hos 

konventionella lantbrukare. Jordbruksverket (2008) identifierar inte denna drivkraft alls vilket är 

intressant i sammanhanget. Tidsaspekten kan återigen vara en möjlig förklaring eftersom 

lantbrukare genom den ökade ekologiska trenden blivit mer medvetna om kemikaliernas risker.   

Produktionstekniken identifieras av fem av respondenterna som svårare i ett ekologiskt lantbruk. 

Tre respondenter varav två konventionella ansåg att produktionstekniken var ett egenupplevt 

hinder, medan fyra anser att det är ett möjligt hinder för andra lantbrukare. Ingen skillnad kan 

utläsas mellan de två grupperna. Scheeberger et al (2002) anger att de svårare 

produktionsteknikerna i Österrike är det största hindret för konventionella lantbrukare, samtidigt 

som Koesling et al (2008) från Norge samt Läpple & Kelley (2013) från Irland samt 

Jordbruksverket (2008) anger detta som ett av de största hindren för konventionella lantbrukare. 

Cranfield et al (2010) fastslår i sin studie bland ekologiska lantbrukare i Kanada att svår 

produktionsteknik hade låg betydelse för deras omställning. Utifrån litteraturen kan man se att 

denna faktor är av större vikt hos konventionella lantbrukare, vilket kan antydas hos våra 

respondenter då två av tre konventionella lantbrukare anger detta som ett hinder. Att den tredje 

konventionella lantbrukaren inte ansåg att detta var ett hinder berodde på 

produktionsinriktningen som till stor del var inriktad mot mjölkproduktion och ansågs vara lätt 

att ställa om till ekologisk då det inte skulle innebära stora förändringar. I övriga källor har 
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lantbrukare med mjölkproduktion inte deltagit vilket möjligtvis förklarar skillnaderna. Den 

ekologiska lantbrukaren som i vår studie upplever att den svårare produktionstekniken är ett 

hinder kan möjligen härledas till hans produktionsinriktning med enbart växtproduktion. Övriga 

ekologiska lantbrukare har exempelvis tillgång till egen växtnäring, vilket underlättar. 

Samtliga respondenter är överens om att de större riskerna som ekologisk produktion innebär är 

ett eget hinder, samt ett potentiellt hinder för andra lantbrukare. Tre av de ekologiska 

lantbrukarna upplever att de positiva effekterna av att inte använda bekämpningsmedel 

överväger riskerna medan de konventionella är mer negativa vilket gör att detta hinder är större 

för dem. Jordbruksverket (2008) fastslår liknande att problematik med ogräs och skadegörare är 

ett hinder som både ekologiska och konventionella lantbrukare identifierar, dock syns inte de 

nyanser som vårt material visar. Läpple & Kelley (2013) från Irland och Scheeberger et al (2002) 

från Österrike konstaterar även att riskerna kopplade till ogräs och skadedjur upplevs som ett 

stort hinder hos konventionella lantbrukare. Cranfield et al (2010) och Koesling et al (2008) 

identifierar inte detta som ett av de stora hindren. Vi konstaterar att det finns en skillnad mellan 

resultaten men har inte kunnat hitta en förklaring till detta.  

De identifierade drivkrafterna och hindren har inte kunnat rangordnas efter betydelse eftersom 

detta inte frågades i intervjuguiden. Det är dock befogat att utifrån respondenternas resonemang 

och hur mycket de tryckte på de olika faktorerna att lönsamheten är den faktor som har störst 

påverkan för dessa respondenter. Övriga faktorer kan inte rangordnas om trovärdigheten i 

studien skall bibehållas. De identifierade hindren och drivkrafterna hos de två grupperna 

sammanställs i tabell 4 nedan.   



~ 41 ~ 
 

Tabell 4: Sammanställning av drivkrafter och hinder.  

 

 

Författare Nationalitet/ 

metod 

Lantbrukarnas 

produktions-

inriktning 

Största hinder 

Konventionella 

lantbrukare  

Största hinder 

Ekologiska 

lantbrukare 

Största 

drivkrafter 

Konventionella 

lantbrukare 

Största 

drivkrafter 

Ekologiska 

lantbrukare 

Cranfield et al 

(2010) 

 

Kanada 

 

Enkäter 

314 st ekologiska 

växtodlare  

84 st ekologiska 

köttproducenter 

 

- Bristande 

efterfrågan Dåligt 

stöd från 

myndigheter 

Negativitet från 

andra lantbrukare  

- Miljöhänsyn 

Hälsa gentemot 

kemikalieanvän

dning 

Höja kvaliteten 

på maten 

Jordbruksverket 

(2008) 

 

Sverige 

 

Telefon- 

intervjuer 

20 st ekologiska 

växtodlare/köttpr

oducenter 

20 st 

konventionella 

växtodlare/ 

köttproducenter 

Gårdens 

förutsättningar 

Lönsamhet 

Ogräs och 

skadegörare 

Växtnäring 

Regelverket 

Gårdens 

förutsättningar 

Lönsamhet 

Ogräs och 

skadegörare 

Gårdens 

förutsättningar 

Lönsamhet 

Gårdens 

förutsättningar 

Lönsamhet 

Koesling et al 

(2008)  

 

Norge 

 

Enkäter 

1033 

konventionella/ 

ekologiska 

växtodlare/ 

köttproducenter 

Mindre effektiv 

produktion 

Minskad lönsamhet 

Tyngre arbetsbörda 

- Ökad lönsamhet 

Minskad 

användning av 

bekämpnings-

medel i relation 

till matens 

kvalitet 

Produktion av 

mat med hög 

kvalitet 

Miljöhänsyn/ 

Hälsa 

Professionella 

utmaningar 

 

Läpple & Kelley 

(2013)  

 

Irland 

 

Enkäter 

193 st 

konventionella 

köttproducenter 

Negativitet från 

andra lantbrukare, 

samhälle och familj 

Tekniska svårigheter 

(ex hantering av 

ogräs) 

Lönsamhet 

- Positivitet från 

lantbrukare, 

samhälle och 

familj 

Lönsamhet 

- 

Scheeberger et al 

(2002)  

 

Österrike 

 

Enkäter 

383 

konventionella 

växtodlare 

Tekniska svårigheter 

(ex hantering av 

ogräs) 

Tyngre arbetsbörda 

Minskad lönsamhet 

- - - 

Larsson Ahlqvist 

& Wahlström 

(2015) 

Sverige 

 

Intervjuer 

4 st ekologiska 

växtodlare/köttpr

oducenter 

3 st 

konventionella 

växtodlare/ 

köttproducenter  

Lönsamhet 

Risker 

Gårdens 

förutsättningar 

Miljöhänsyn 

Administration & 

regelverk 

Produktionsteknik 

Lönsamhet 

Risker 

Gårdens 

förutsättningar 

Administration 

och regelverk 

Produktionsteknik 

Lönsamhet 

Politik 

Hälsa 

 

Lönsamhet 

Hälsa 

Miljöhänsyn 

Politik 
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6. SLUTSATS 

Det är tydligt att lönsamhet är viktigt för att lantbrukare skall ställa om sin produktion men även 

andra faktorer påverkar valet och behöver beaktas om en ökad konvertering är önskvärd. 

Skillnader mellan ekologiska och konventionella lantbrukares uppfattningar kring hinder och 

drivkrafter förekommer och den nationella kontexten och tidsaspekten är viktiga variabler att 

överväga vid liknande studier. 

 

 

 

  



~ 43 ~ 
 

7. REFERENSER 

Acs, S., Berentsen, P., Huirne, R., Van Asseldonk, M. (2009). Effect of yield and price risk on 

conversion from conventional to organic farming, Australian Journal of Agricultural & Resource 

Economics, 53 (3): 393-411 

Best, H. (2010). Environmental concern and the adoption of organic agriculture, Society and 

Natural Resources 23:451–468 

Bjorklund, E.A., Heins, B.J., DiCostanzo, A., Chester-Jones, H. (2014). Fatty acid profiles, meat 

quality, and sensory attributes of organic versus conventional dairy beef steers, Journal of Dairy 

Science, 97(3): 1828-1834 

Björkhaug, H. & Blekesaune, A. (2013). Development of organic farming in Norway: A 

statistical analysis of neighborhood effects, Geoforum 45: 201-210 

Bryman, A. (2008). Samhällsvetenskapliga metoder, Liber, Malmö  

Bueren (Lammerts van) E.T., Jones, S,S., Tamm, L., Murphy, K.M., Myers, J.R., Leifert, C., 

Messmer, M.M., (2011). The need to breed crop varieties suitable for organic farming, using 

wheat, tomato and broccoli as examples: A review, NJAS - Wageningen Journal of Life Sciences 

58 (3-4): 193-205 

Cranfield, J., Henson, S., and Holliday, J. (2010). The motives, benefits, and problems of 

conversion to organic production, Agriculture and Human Values 27: 291–306 

Clarin, A., Dock Gustavsson, A.M., Söderberg, T., Wallander, J. (2010). Hur styr 

miljöersättningen ekologisk produktion? Effekter på marknad och miljö, Jönköping 

Dalen, M. (2015). Intervju som metod, Gleerups utbildning AB, Falkenberg 

Daugbjerg, C., Tranter, R., Hattam, C., and Holloway, G. (2011). Modelling the impacts of 

policy on entry into organic farming: Evidence from Danish–UK comparisons, 1989–2007, Land 

Use Policy, 28: 413–422 

De Wit, J. & Verhoog, H. (2007). Organic values and the conventionalization of organic 

agriculture, NJAS - Wageningen Journal of Life Sciences, 54(4):449-462 

Ekoweb Sverige. (2015). Ekologisk Livsmedelsmarknad - Rapport om den ekologiska branschen  

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., Wängnerud, L. (2012). Metodpraktikan - konsten att 

studera samhälle, individ och marknad, Norstedts Juridik AB, Vällingby 



~ 44 ~ 
 

Flaten, O., Lien, G., Ebbesvik, M., Koesling, M., Valle, P.S. (2006). Do the new organic 

producers differ from the ‘old guard’? Empirical results from Norwegian dairy farming, 

Renewable Agriculture and Food Systems, 21:174–182 

Flaten, O., Lien, G., Koesling, M., Løes, A-K. (2010). Norwegian farmers ceasing certified 

organic production: Characteristics and reasons, Journal of Environmental Management, 91: 

2717-2726 

Grønmo, S. (2006). Metoder i samhällsvetenskap. Liber: Malmö 

IFOAM - organics international (2015). Organic movement worldwide: membership e-directory 

2015, ISBN 978-3-944 372-13-6 

Jordbruksverket (2008). Prisutveckling och lönsamhet inom ekologisk produktion, Rapport 

2008:10 

Jordbruksverket (2011). Behov av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion i 

landsbygdsprogrammet 

Jordbruksverket (2014). Jordbruksstatistisk Årsbok 2014 - med data om livsmedel, SCB enheten 

för lantbruksstatistik, Örebro 

Jordbruksverket (2015). Certifierad ekologisk produktion [Elektronisk källa] Tillgänglig: 

<http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ekologiskproduktion/reglerochcertif

iering/certifieradekologiskproduktion.4.7850716f11cd786b52d80001399.html> Hämtad: 2015-

03-09 

Kaltoft, P. and Risgaard, M.-L. (2006). Has organic farming modernized itself out of business? 

Reverting to conventional methods in Denmark. In G.C. Holt (ed.). Sociological Perspectives of 

Organic Agriculture. CABI, Wallingford, p. 126–141 

Kirchmann, H., Bergström, L., Kätterer, T., Andersson, R. (2014). Den ekologiska drömmen, Fri 

tanke Förlag 

Knudsen Sterte, Å. (2011). Barriers to convert to organic farming and the role of risk - an 

empirical application of Swedish data, Masters thesis, SLU 

Koesling, M., Flaten, O., & Lien, G. (2008). Factors influencing the conversion to organic 

farming in Norway, International Journal of Agricultural Resources, Governance and Ecology 

7:78 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ekologiskproduktion/reglerochcertifiering/certifieradekologiskproduktion.4.7850716f11cd786b52d80001399.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ekologiskproduktion/reglerochcertifiering/certifieradekologiskproduktion.4.7850716f11cd786b52d80001399.html


~ 45 ~ 
 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun, upplaga 3, 

Studentlitteratur AB, Lund 

Lantz, A. (2007). Intervjumetodik, upplaga 2, Studentlitteratur AB, Lund 

Larsson, M. (2012). Environmental Entrepreneurship in Organic Agriculture in Järna, Sweden, 

Journal of Sustainable Agriculture, 36(2): 153-179 

Länsstyrelsen Östergötland, Jordbruket i Östergötland [Elektronisk källa] Tillgänglig: 

<http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/lantbruk-och-landsbygd/lantbruk/jordbruk-i-

ostergotland/Pages/index.aspx> Hämtad 2014-11-24 

Läpple, D. & Kelley, H. (2013). Understanding the uptake of organic farming: Accounting for 

heterogeneities among Irish farmers, Ecological Economics 88: 11–19 

Läpple, D. & Van Rensburg, T. (2011). Adoption of organic farming: Are there differences 

between early and late adoption? Ecological Economics, 70: 1406–1414 

Marsden, T. (2003). The Condition of Rural Sustainability, Wageningen, Van Gorcum 

Mzoughi, N. (2011). Farmers adoption of integrated crop protection and organic farming: Do 

moral and social concerns matter?, Ecological Economics 70: 1536-1545 

Naturvårdsverket. (2014). Miljömål, Ekologiskt odlad mark - Östergötlands län [Elektronisk 

källa] Tillgänglig: <http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-

indikatorer/Indikatorsida/?iid=43&pl=2&l=5&t=Lan> Hämtad 2014-11-24 

Naturvårdsverket. (2015a). Ekologiskt jordbruk. [Elektronisk källa] Tillgänglig: 

<http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/EUs-

miljooarbete/EEA-bevakar-Europas-miljo/Miljotillstandet-i-Europa/Miljotillstandet-

2015/sverige-jamfort-med-europa/Ekologiskt-jordbruk/> Hämtad 2015-03-09 

Naturvårdsverket. (2015b). Fördjupning - ekologiskt odlad mark. [Elektronisk källa] Tillgänglig: 

<http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-

indikatorer/Indikatorsida/Fordjupning/?iid=43&pl=1&t=Land&l=SE> Hämtad 2015-03-09 

Sahm, H., Sanders, J., Nieberg, H., Behrens, G., Kuhnert, H., Strohm, R., Hamm, U. (2012). 

Reversion from organic to conventional agriculture: A review, Renewable Agriculture and Food 

Systems, 28(3); 263–275 

Schneeberger, W., Darnhofer, I. & Eder, M. (2002). Barriers to the adoption of organic farming 

by cash-crop producers in Austria, American Journal of Alternative Agriculture, 17 (1): 24-31 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer, Studentlitteratur AB, Lund   

http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/lantbruk-och-landsbygd/lantbruk/jordbruk-i-ostergotland/Pages/index.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/lantbruk-och-landsbygd/lantbruk/jordbruk-i-ostergotland/Pages/index.aspx
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=43&pl=2&l=5&t=Lan
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=43&pl=2&l=5&t=Lan
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/EUs-miljooarbete/EEA-bevakar-Europas-miljo/Miljotillstandet-i-Europa/Miljotillstandet-2015/sverige-jamfort-med-europa/Ekologiskt-jordbruk/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/EUs-miljooarbete/EEA-bevakar-Europas-miljo/Miljotillstandet-i-Europa/Miljotillstandet-2015/sverige-jamfort-med-europa/Ekologiskt-jordbruk/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/EUs-miljooarbete/EEA-bevakar-Europas-miljo/Miljotillstandet-i-Europa/Miljotillstandet-2015/sverige-jamfort-med-europa/Ekologiskt-jordbruk/
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/Fordjupning/?iid=43&pl=1&t=Land&l=SE
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/Fordjupning/?iid=43&pl=1&t=Land&l=SE


~ 46 ~ 
 

TT Nyhetsbyrå, Forskare kritiserar ekologisk odling, publicerad hos SVT [Elektronisk källa] 

Tillgänglig <http://www.svt.se/nyheter/sverige/forskare-kritiserar-ekologisk-odling> 

Hämtad 2015-01-06 

Tuomisto, H.L., Hodge I.D., Riordan, P., Macdonald, D.W. (2012). Does organic farmin reduce 

environmental impacts? - A meta-analysis of European research, Journal of Environmental 

Management 112: 309-320 

Trudgill, S. (1990). Barriers to a better environment, Belhaven Press, London  

Zander, K., Nieberg, H., and Offermann, F. (2008). Financial relevance of organic farming 

payments for Western and Eastern European organic farms, Renewable Agriculture and Food 

Systems 23: 53–61  

http://www.svt.se/nyheter/sverige/forskare-kritiserar-ekologisk-odling


~ 47 ~ 
 

BILAGA 1 INTERVJUGUIDE EKOLOGISKA LANTBRUKARE 

1. Vilken huvudsaklig verksamhet bedriver du på din gård? Hur länge har du arbetat i 

branschen? 

2. Produktionsinriktning - Gårdsstorlek/areal varav åkermark/antal djur?  

3. Storlek på lantbruksföretaget? Anställda, familjeföretag, bolagsform?  

4. Har du några certifieringar, exempelvis krav, eu-ecolabel osv? Varför/ Varför inte? 

 

5. Vad ligger bakom ditt val att odla/ uppföda ekologiskt?  (Miljöengagemang, Efterfrågan 

på ekologisk mat, Lönsamhet) 

6. Har någon påverkat/ försökt att påverka dig i ditt val? I så fall hur? (Grannar, familj, 

myndigheter. Information, bidrag, diskussioner) 

7. Hur upplever du kraven som ställs på ett lantbruk som vill vara ekologiskt? Är de 

rimliga? Varför? Varför inte? 

8. Vad tycker du om KRAV/ EU- ecolabel och dess regelverk? Är reglerna lätta att förstå? 

Upplever du att märkningarna är trovärdiga? (om nej: Är detta något som skapar hinder?) 

9. Vad upplever du att myndigheterna har för inställning i frågan kring ekologisk 

produktion? Tror du att myndigheternas inställning påverkar lantbrukare att välja 

ekologiskt eller konventionell produktion? På vilket sätt? 

10. Hur upplever du att politiken ställer sig i frågan? Tror du att politiken påverkar 

lantbrukare att välja ekologiskt eller konventionellt? På vilket sätt? 

 

11. Upplever du att det finns fördelar med att odla/ uppföda ekologiskt jämfört med 

konventionellt? ( Efterfrågan, Miljöhänsyn, Lönsamhet, kemikaliehantering) 

12. Upplever du att något är svårt med att odla/uppföda ekologiskt? I så fall vad?  

13. Upplever du att det finns nackdelar med att odla/ uppföda ekologiskt jämfört med 

konventionellt? (Svårt att förstå certifieringarnas krav, mycket pappersarbete, 

lagstiftning, svåra produktionstekniker, dålig efterfrågan, svårt att sälja på grund av 

mindre utbyggt marknad med färre aktörer, lönsamhet, svårt med växtnäring och ogräs)  

14. Hur skulle det bli lättare för dig att odla ekologiskt? Kan myndigheterna göra något mer 

för att underlätta för dig och din verksamhet? (Ekonomisk ersättning, information.) 

(Mindre pappersarbete, högre bidrag, tydligare och bättre lagstiftning, bättre 

kommunikation mellan myndigheter, lättare att få rådgivning, revision och kontroll etc.) 

15. Finns det något som skulle kunna påverka dig att ställa om till konventionell produktion? 

I så fall vad? (förändrade bidrag och krav, mindre efterfrågan)  

16. De senaste åren har mätningar visat att kunder efterfrågar ekologisk mat mer och mer, 

påverkar detta din verksamhet? Hur?  

17. Under veckan har vi läst att många lantbrukare har valt att sluta med ekologisk 

produktion, vad tror du att det beror på? 

 

18. Sammanfattningsvis: Vad tror du är anledningen till att lantbrukare inte väljer att bli 

ekologiska? 

19. Sammanfattningsvis: Vad tror du är anledningen till att lantbrukare väljer att bli 

ekologiska? 

20. Hur tänker du inför framtiden? Planerar du att fortsätta odla/ uppföda ekologiskt? Varför? 

Varför inte? 
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21. Är det något du vill tillägga i efterhand kring det vi har pratat om?  

22. Är det okej om vi kontaktar dig om vi kommer på något mer vi vill fråga eller om något 

är otydligt?  

   



~ 49 ~ 
 

BILAGA 2 INTERVJUGUIDE KONVENTIONELLA 

LANTBRUKARE 

 

1. Vilken huvudsaklig verksamhet bedriver du på din gård? Hur länge har du arbetat i 

branschen? 

2. Produktionsinriktning - Gårdsstorlek/areal varav åkermark/antal djur?  

3. Storlek på lantbruksföretaget? Anställda, familjeföretag, bolagsform?  

4. Har du några certifieringar, exempelvis krav, eu-ecolabel osv?  

 

5. Vad ligger bakom ditt val att odla/ uppföda konventionellt? (Miljöengagemang, 

Lönsamhet, Efterfrågan, Djurhänsyn) 

6. Har du övervägt ekologisk odling/ uppfödning? Varför/ Varför inte?  

7. Har någon påverkat/ försökt att påverka dig i ditt val? I så fall hur? (Grannar, Familj, 

Myndigheter, Organisationer) 

8. Vilka är de stora skillnaderna mellan konventionell och ekologisk 

produktion/uppfödning? (konsekvenser för miljö, hur man jobbar, avkastning) 

9. Vad upplever du att myndigheterna har för inställning i frågan kring ekologisk 

produktion? Tror du att myndigheternas inställning påverkar lantbrukare att välja 

ekologiskt eller konventionell produktion? På vilket sätt? 

10. Hur upplever du att politiken ställer sig i frågan? Tror du att politiken påverkar 

lantbrukare att välja ekologiskt eller konventionellt? På vilket sätt? 

 

11. Upplever du att det finns fördelar med att odla/ uppföda konventionellt jämfört med 

ekologiskt? I så fall vilka? 

(Svårt att förstå certifieringarnas krav, mycket pappersarbete, lagstiftning, svåra 

produktionstekniker, dålig efterfrågan, svårt att sälja pga mindre uppbyggd marknad 

med färre aktörer, lönsamhet, svårt med växtnäring och ogräshantering) 

12. Upplever du att det finns nackdelar med att odla/ uppföda konventionellt jämfört med 

ekologiskt? I så fall vilka? (kemikalie/medicinhantering, intyg)  

13. Finns det något som skulle kunna påverka dig att ställa om till ekologisk produktion? I så 

fall vad?  

(ökade bidrag och lönsamhet, bättre information, mindre byråkrati, förändrade krav, 

ökande efterfrågan) 

14. Vad tycker du om kraven som ställs på ett lantbruk som vill vara ekologiskt? Är de 

rimliga? Varför? Varför inte? 

15. Vad tycker du om KRAV/ EU- ecolabel och dess regelverk? Är reglerna lätta att förstå? 

Upplever du att märkningarna är trovärdiga? (om nej: Är detta något som skapar hinder?) 

16. De senaste åren har mätningar visat att kunder efterfrågar ekologisk mat mer och mer, 

påverkar detta din verksamhet? Hur? 

17. Under veckan har vi läst att många lantbrukare har valt att sluta med ekologisk 

produktion, vad tror du att det beror på? 

 

18. Sammanfattningsvis: Vad tror du är anledningen till att lantbrukare inte väljer att bli 

ekologiska? 
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19. Sammanfattningsvis: Vad tror du är anledningen till att lantbrukare väljer att bli 

ekologiska? 

20. Hur tänker du inför framtiden? Planerar du att fortsätta odla/ uppföda konventionellt? 

Varför? Varför inte? 

21. Är det något du vill tillägga i efterhand kring det vi har pratat om? 

22. Är det okej om vi kontaktar dig om vi kommer på något mer vi vill fråga eller om något 

är otydligt? 

 


