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Sammanfattning 
 
För att kunna sträva efter en hållbar utveckling och lämna över en god miljö till nästa 
generation krävs ett samordnat arbete kring de källor som utgör påverkan på naturen och 
miljön. Jordbruket är en sektor som påverkar naturen och miljön genom dess 
näringsläckage till mark och vatten. För att minska näringsläckaget krävs styrmedel som 
har till syfte att effektivisera för ett mer hållbart jordbruk. Greppa Näringen är ett 
styrmedel i Sverige som startades som ett projekt för att stoppa framförallt utlakning av 
kväve från svenska åkermarker. En bättre förståelse av vad som ligger bakom lantbrukares 
val att inte ansluta sig till Greppa Näringen är avgörande för att kunna designa ett optimalt 
program anpassat för lantbrukarna. Denna studie har genomförts utifrån kvalitativa 
intervjuer för att identifiera faktorer och bakomliggande aspekter som ligger till grund för 
att lantbrukare inte väljer att ansluta sig till Greppa Näringen. Fem lantbrukare har 
intervjuats och de faktorer som har identifierats är kunskap, engagemang, tid, förtroende, 
påverkan utifrån och ekonomi. De mest betydande aspekterna som lantbrukarna nämnde 
var att verksamheten inte är relevant för Greppa Näringen (kunskap), att lantbrukarna har 
prioriterat annat inom verksamheten (engagemang och tid) samt att lantbrukarna inte tar 
till sig den informationen som Greppa Näringen ger ut (engagemang). Faktorerna ekonomi 
och påverkan utifrån har endast nämnts av en lantbrukare. 
 
Nyckelord: Greppa Näringen, Övergödning, Lantbrukare, Kvalitativ metod, Intervjuer, 
Påverkansfaktorer 
 
  



 

Abstract 
 
In order to strive for a sustainable development and hand over a good environment to the 
next generation, a coordinated work requires on the point- sources that has great impact 
on nature and the environment. The agriculture is a sector which has great impact on 
nature and the environment through its leaching of nutrients to soil and water. To reduce 
the leakage of nutrients, a set of instruments is required. Instruments, which aim to 
improve the efficiency of a more sustainable agriculture. Greppa Näringen is an instrument 
in Sweden that started as a project to mainly stop the leaching of nitrogen from Swedish 
arable land. A better understanding of what is behind farmers' decision not to participate 
in Greppa Näringen is crucial to be able to design the most ideal program adapted for the 
farmers. This study has been conducted from qualitative interviews to identify the factors 
and underlying aspects that explain why farmers choose not to participate in Greppa 
Näringen. Five farmers were interviewed and the factors that have been identified are, 
knowledge, commitment, time, trust, influence from the society and economy. The most 
commonly mentioned aspects were; that the farm is not of relevance for Greppa Näringen 
(knowledge), that farmers have prioritized other things within the farm (commitment and 
time) and also that farmers do not adopt information from Greppa Näringen, even though 
it is presented to them (commitment). The factors economy and influence from the society 
has only been mentioned by one of the farmers. 
 
Keywords: Greppa Näringen, Eutrophication, Farmer, Qualitative method, Interviews, 
Influential factors  
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1 Inledning 
För att kunna sträva efter en hållbar utveckling och lämna över en god miljö till nästa 
generation krävs ett samordnat arbete kring de källor som påverkar naturen och miljön 
(Withers m.fl., 2014). Jordbruket är en sektor som utgör påverkan på naturen och miljön 
genom dess näringsläckage till mark och vatten (Logardt, 2015a). Därför är 
näringsbelastningen från jordbruket en viktig del att ta hänsyn till vid strävan för en 
förbättring på mark och vattenkvalitén (Withers m.fl., 2014). Näringsutlakningen 
resulterar i förhöjda halter av fosfor- och kväve som bland annat leder till övergödning i 
hav, sjöar och vattendrag (Rabalais m.fl., 2009). 
 
För att kunna arbeta aktivt med att minska de källor som utgör påverkan och för att kunna 
få en bild av vilka dessa aspekter är har Sveriges riksdag arbetat fram 16 miljökvalitetsmål. 
Jordbruket omfattas av flera av dessa miljökvalitetsmål och är därför en viktig sektor som 
behöver förändras för att kunna sträva efter att uppnå målen. Övergödningsproblematiken 
är en viktig aspekt som ingår i flera av miljökvalitetsmålen, exempelvis ingen övergödning 
och levande sjöar och vattendrag. Övergödningen är viktig att ta hänsyn till eftersom den 
påverkar både mark, vatten och den biologiska mångfalden och skapar negativa 
konsekvenser på lång sikt (Miljomal.se). Effekterna av övergödningen kan leda till en ökad 
algblomning, försämrad vattenkvalitet samt minskade habitatsområden (Rabalais m.fl., 
2009). 
 
Styrmedlet Greppa Näringen (fortsättningsvis benämnts som Greppa) är en åtgärd som 
bidrar till strävan efter att uppnå miljökvalitetsmålen. Projektet är ett samarbete mellan 
Jordbruksverket, LRF, länsstyrelserna och som finansieras av den europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt från återförda miljöskatter via LRF. 
Projektet är tänkt att minska utsläpp av klimatgaser, minska övergödning och strävan efter 
en säker användning av växtskyddsmedel. Bidrag ges till länsstyrelserna för att kunna bistå 
med rådgivning till jordbrukare som väljer att ansluta sig till projektet Greppa (Logardt, 
2015). 
 
Flera utvärderingar om hur projektet Greppa fungerar för befintliga medlemmar har 
genomförts (Hoffmann, Olofsson, Nilsson, 2011 & Logardt, 2015b). Det finns dock inte 
någon studie på vilka faktorer som ligger till grund för att lantbrukare inte ansluter sig till 
projektet Greppa. 
1.1 Syfte 
Syftet med studien är att studera varför lantbrukare inte väljer att ansluta sig till Greppa. 
Vidare syftar studien till att ta reda på vad det är som kan ligga till grund för valet att inte 
ansluta sig. 
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1.2 Frågeställning 
Vilka faktorer och bakomliggande aspekter kan bidra till att lantbrukare inte ansluter sig 
till projektet Greppa?                            
Vilka faktorer och bakomliggande aspekter kan vara av mest betydelse?  
Hur kan faktorerna kopplas till varandra?  
Hur kan de identifierade faktorerna kopplas och jämföras med tidigare forskning?  

2 Bakgrund 
2.1 Greppas arbete kring övergödningsproblematiken i Sverige 
Greppa startades år 2001 som ett projekt för att stoppa framförallt utlakning av kväve från 
svenska åkermarker. Detta grundar sig i Sveriges riksdags 16 miljökvalitetsmål där Greppa 
berör fem av målen; “Ingen övergödning”, “Grundvatten av god kvalitet”, “Myllrande 
våtmarker”, “Giftfri miljö” samt Begränsad klimatpåverkan”. För att begränsa utlakningen 
av kväve är syftet med projektet att uppnå attitydförändringar och ändrade 
handlingsmönster hos lantbrukare. Detta kan uppnås genom enskilda rådgivningsbesök 
där rådgivaren tillsammans med lantbrukaren kommer fram till hur olika effektiviseringar 
skulle kunna uppnå syftet med projektet (Logardt, 2015a). Idag är den årliga totala 
utlakningen av kväve från svenska åkermarker 56 000 ton. Den skulle behöva minskas 
med 10 000 ton fram till 2020 jämfört med 1995. Minskningen på 10 000 ton kväve 
benämns som onödig kväveutlakning och beror främst på att “bästa möjliga teknik” inte 
används i den utsträckningen som behövs. Minskar kväveutlakningen med 10 000 ton 
består då 6 000 ton av naturlig bakgrundsutlakning samt 40 000 ton basutlakning 
(utlakning som krävs för att driva lantbruk i den omfattning som sker idag). På gårdsnivå 
innebär detta en minskning av kväve till cirka 10 kilo kväve per hektar från nuvarande 30-
50 kg kväve per hektar. Den gårdsanpassning som uppstår vid ett nära samarbete mellan 
rådgivare och lantbrukare är svår att uppnå med generell lagstiftning eller avgift och skulle 
kräva dyra kontrollmetoder. Även det att rådgivaren återkommer till samma gård flera 
gånger per år och följer upp arbetet leder till en gårdsanpassning som annars är svår att 
uppnå (Logardt, 2015a). 
 
Greppa fungerar på så sätt att rådgivaren kommer ut till verksamheten och tillsammans 
med lantbrukaren kommer överens om vilka åtgärder som kan vara aktuella för 
verksamheten. Vanliga åtgärder är exempelvis energieffektiviseringar, analys av gödsel 
eller foder, anläggning av våtmark, skyddszon eller tvåstegsdiken och andra tids- och 
kostnadseffektiva åtgärder. Rådgivning sker en gång per år för att utvärdera hur 
åtgärderna fortskrider (Logardt, 2015a). För att få fler lantbrukare att ansluta sig skickas 
mail ut till lantbrukare som inte ännu har anslutit sig, därefter kontaktas de via telefon. 
Greppa genomför också temadagar där lantbrukare träffas för att informeras om hur 
projektet fungerar (Logardt, 2015a). 
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2.2 Tidigare forskning 
En översikt av tidigare forskning har genomförts vid utformningen av denna studie för att 
få en förståelse för det aktuella forskningsläget och för att kunna identifiera 
kunskapsluckan som finns inom det vetenskapliga området. Kunskapsluckan som har 
identifierats är bristen på forskning som beskriver vad det är som ligger till grund för att 
lantbrukare inte ansluter sig till miljöförbättrande program. Den tidigare forskningen har 
legat som grund vid utformningen av intervjuguiden samt vid intervjuer, analys och 
diskussion för att utveckla och jämföra med de resultat som denna studie har 
åstadkommit. Det aktuella ämnesområdet inom den tidigare forskningen behandlar 
interaktionen mellan individ och miljö, individens attityd gentemot hållbart lantbruk vilket 
återspeglar utgångspunkten i denna studie. Den tidigare forskningen berör attityder hos 
lantbrukare och deras vilja att; förändra (se Jonsson m.fl., 2011 & Marques m.fl., 2015), 
anpassa (se Dang m.fl., 2014 & Greiner, 2015) medverka (se Page & Bellotti 2015; Deng 
m.fl., 2016; Franzén, 2015 & Lastra-Bravo m.fl., 2015). Däremot skiljer sig syfte och vald 
metodik i vissa fall i jämförelse med denna studie då den tidigare forskningen mestadels 
fokuserat på att ta fram vilka faktorer som ligger till grund för att lantbrukare ansluter sig 
till olika typer av miljöförbättrande program. Denna studie fokuserar istället på att få fram 
faktorer och bakomliggande aspekter som ligger till grund för varför lantbrukare inte 
ansluter sig. Metoderna som används i artiklarna är enkätmetodik, intervjumetodik samt 
fokusgrupper. Artiklarna har även utgått från styrda enkäter och intervjuer där 
svarsalternativen redan varit givna, i jämförelse från denna studie som utgått från en 
semistrukturerad metod. En kunskapslucka anses därför finnas eftersom de 
bakomliggande aspekterna till faktorerna inte går att identifiera med de kvantitativa 
metoder som har använts i den tidigare forskningen. Även om studierna skiljer sig 
sinsemellan i både syfte och metod är de dock snarlika denna studies ämnesområde, att 
försöka förstå varför lantbrukare gör ett visst val. Här nedan följer en beskrivning av de 
valda artiklarna. 
 
Jonsson m.fl. (2011) har, i ljuset av EU och Sveriges arbete med att öka produktionen av 
energigrödor, identifierat barriärer och drivkrafter hos svenska lantbrukare för att ställa 
om till energigrödor från matproduktion. Förståelsen för de faktorer som motiverar 
lantbrukarna att ställa om är en viktig grund för att dessa politiska processer ska fungera. 
Författarna har i denna studie valt att använda sig av fokusgrupper som metod. De faktorer 
(barriärer och drivkrafter) som identifierats har sedan jämförts med faktorer som tagits 
fram med hjälp av tidigare forskning. Resultaten visade att faktorerna som identifierats i 
studien delvis stämmer överens med de faktorer som identifierats i tidigare forskning. 
Kunskap identifierades som en faktor och var framför allt en anledning för att inte ställa 
om till energigrödor. Artikeln beskriver hur viktigt det är att få förståelse för lantbrukarnas 
syn eftersom det är där förändringen ska ske för att kunna skapa en bättre miljö. Artikeln 
är därför intressant för denna studie eftersom det är lantbrukarnas perspektiv som är 
intressant för att få en förståelse för valet att inte ansluta sig till Greppa. Kunskap som 
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identifierades i artikeln som en anledning till att lantbrukare inte ansluter sig går att 
koppla till denna studie, där kunskap var en betydande faktor för valet att inte ansluta sig. 
 
Greiner (2015) studerar vilka faktorer som ligger till grund för valet att ansluta sig till en 
handlingsplan i syfte att effektivisera lantbruket. Studien genomfördes hos lantbrukare i 
norra Australien. Den metod som användes var enkätmetodik där lantbrukarna fick svara 
på frågor som berörde den biologiska mångfalden och de fick även använda en femgradig 
svarskala för att analysera deras motivation och attityd gentemot den biologiska 
mångfalden. Utifrån undersökningen fick man fram faktorer som är av betydelse för viljan 
att utforma ett handlingsprogram för att kunna utforma åtgärder för en 
miljöeffektivisering. De faktorer som har analyserats fram utifrån studien visar på att viljan 
att införa ett handlingsprogram ökar om lantbrukarna förstår egenvärdet av att ha 
biologisk mångfald på sin gård. Kunskap är därför en faktor som är av betydelse. Ekonomi 
var även en faktor som var av betydelse. Det som är intressant med denna artikel är att den 
grundar sig i att få fram drivkrafter som ska resultera i att fler vill ansluta sig till 
handlingsprogrammet och vilka faktorer som ligger till grund för att kunna uppnå syftet 
med studien. För att kunna få fram drivkrafterna har de indirekt arbetat med att analysera 
barriärerna vilket är relevant vid utformning och analys i denna studie om Greppa. 
 
Deng m.fl. (2016) har studerat lantbrukares underliggande psykologiska faktorer som 
bidrar till att lantbrukare, på Loess Plateau i Kina, väljer att ansluta sig i program för att 
förbättra miljön. Författarna anser att tidigare studier för det mesta analyserar 
individuella och socio-ekonomiska egenskaper hos lantbrukare och anser att det krävs en 
djupare analys för att förstå intentionen bakom de val lantbrukare gör. Studien använder 
sig av teorin om planerat beteende för att identifiera faktorer inom de tre ramarna för 
teorin; attityd, subjektiv norm samt upplevd kontroll. Med hjälp av teorin har 
strukturerade enkäter utformats (1004 enkäter). Enkäterna har identifierat faktorer som 
kunskap (förståelse för miljöeffekter), förtroende (lantbrukarnas förtroende för 
programmet) samt påverkan utifrån (grannarnas/familjens/samhällets påverkan på att 
miljöförbättra). De faktorer som har identifierats som betydande i artikeln har används vid 
jämförelse av betydande faktorer i denna studie. Faktorerna har varit till hjälp vid 
utformningen av intervjuguiden i denna studie.  
 
Dang m.fl. (2014) beskriver attityder och beteenden hos lantbrukare gentemot framtida 
klimatförändringar. Studien genomfördes hos lantbrukare i Vietnam, och metoden som 
användes var strukturerade intervjuer för att kunna identifiera faktorer som ligger till 
grund för barriärer och drivkrafter. Intervjuerna var utformade med fasta svarsalternativ, 
där frågor och svarsalternativ grundade sig i tidigare forskning. Artikeln är intressant 
eftersom val av genomförande, att jämföra lantbrukarnas svar med faktorer från tidigare 
forskning, går att jämföra med denna studie även om metodvalen skiljer sig åt. Resultaten 
tyder på att lantbrukare är mer benägna att ha en vilja att förändra när de uppfattar högre 
risker för klimatförändringar. Lantbrukarnas attityd är även beroende av ekonomiska 
aspekter vilket gör att lantbrukarnas resurstillgänglighet är av betydelse. Därför är 
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ekonomi och kunskap betydande faktorer som påverkar viljan att effektivisera sin mark för 
en bättre miljö. En annan betydande faktor är påverkan utifrån eftersom viljan att förändra 
ökar när lantbrukarna upplever större påverkan från andra människor att genomföra 
anpassningsåtgärder. Artikeln är även relevant eftersom den identifierar barriärer och 
flertal faktorer som går att koppla med faktorer som är av betydelse i denna studie. Det går 
att se liknande samband mellan viljan att ansluta sig och lantbrukarens upplevda 
resurstillgänglighet.  
 
Page & Bellotti (2015) menar att marknadsbaserade verktyg är ett effektivt sätt att 
förbättra miljön. Studien genomfördes hos lantbrukare i China. Ett av dessa verktyg är 
”Payment for ecosystem services” (PES) med frivilliga åtgärder för ekosystemtjänster som 
ett sätt att förbättra miljön. Med hjälp av deduktiva online-enkäter har respondenterna 
svarat på vilka faktorer som ligger bakom deras val, faktorer som har identifierats med 
hjälp av tidigare forskning. Resultaten visar på att kunskap är en viktig bakomliggande 
faktor där medvetenhet om konsekvenser och tillräcklig information är framträdande. 
Andra aspekter inom faktorn kunskap är tron om att forskningen inte är fullständig, samt 
en tro på att lantbrukare redan gör det bästa för miljön. Resultatet visade också på att det 
finns ekonomiska faktorer som låga återbetalningar och höga kostnader. Slutligen 
identifierades aspekter som brist på tid, för mycket pappersarbete och långa 
kontraktsperioder. Page & Bellotti (2015) identifierar faktorer på ett liknande sätt som 
denna studie om Greppa gör. De skiljer sig dock från varandra med hänsyn till 
datainsamling. Page & Bellotti (2015) använder sig av enkäter med fasta svar och ett 
deduktivt förhållningssätt då respondenterna får välja mellan faktorer som redan 
identifierats i tidigare forskning. Denna studie om Greppa har istället ett induktivt 
förhållningssätt där respondenten själv beskriver faktorer som ligger bakom deras val. 
Dessutom använder sig denna studie om Greppa av kvalitativa intervjuer istället för 
enkäter för att få en djupare förståelse av de bakomliggande aspekterna. 
 
Studien av Franzén (2015) beskriver svenska lantbrukares vilja att delta i genomförande 
av åtgärder för att minska näringsläckage för ett förbättrande av vattenkvalitén. Det som 
är intressant med denna artikel är att den fokuserar på samma ämnesproblematik som i 
denna studie om Greppa. Artikeln studerar både barriärer och drivkrafter. Resultaten 
bygger på fallstudiemetodik, intervjuer, enkäter samt officiella dokument för data- 
insamling. Aspekter så som ekonomiskt stöd för våtmarksanläggning och tillgänglighet för 
information utgjorde grunden till de faktorer som var av betydelse. De faktorer som kunde 
analyseras utifrån studien och som var av betydelse för viljan att delta var kunskap och 
ekonomi. Artikeln beskriver även att viljan från ett lokalt deltagande är meningsfullt, samt 
att det är viktigt att ha en tydlig målsättning. Studien visar att lokalt deltagande kan leda 
till genomförda åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten. Det går därför att tyda faktorer 
så som att påverkan utifrån är av betydelse. 
 
För att öka förståelsen om varför lantbrukare väljer att ansluta sig i miljörelaterade 
jordbruksprogram har Lastra-Bravo m.fl. (2015) undersökt vilka faktorer som ligger 
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bakom lantbrukarens val att gå med i program. Syftet med dessa program är att 
uppmuntra lantbrukare till att introducera eller fortsätta med jordbruksmetoder som 
skyddar och förbättrar miljön. Författarna har genomfört en meta-analys av tio artiklar 
från peer-reviewed tidskrifter mellan 2000 och 2013 för att identifiera faktorer som 
påverkar lantbrukarens val. Efter analysen av artiklarna har författarna kategoriserat upp 
faktorerna i övergripande faktorer; ekonomi, fakta om lantbruket, fakta om lantbrukaren, 
attityd mot jordbruksprogram för miljön samt socialt kapital. De nyckelfaktorer som har 
kunnat identifieras är framförallt ekonomi, där lantbrukare som är väldigt beroende av 
inkomsten för gården samt har en hög andel familjemedlemmar i lantbruket (inga andra 
inkomster) är mindre benägna att gå med i jordbruksprogram för miljön. Det går att tyda 
att lantbrukarens resurstillgänglighet påverkar synen för att ansluta sig till ett 
åtgärdsprogram vilket även går att se i denna studie. Liknande faktorer så som attityd mot 
jordbruksprogram och påverkan från det lokala samhället har också kunnat identifieras i 
denna studie.  
Artikeln av Marques m.fl. (2015) beskriver lantbrukares vilja att förändra sitt lantbruk 
utifrån olika aspekter så som ekonomiska och miljömässiga behov som är av relevans för 
det aktuella studieområdet i centrala Spanien. Utifrån en EU- strategi för 
landsbygdsutveckling har en analys av attityd och beteende om miljövänligt jordbruk 
genomförts. Syftet med studien var att studera varför inte verktyg för en hållbarare 
markförvaltning används oftare. Något som är intressant eftersom samma utgångspunkt 
kan kopplas till denna studie. Metoden som har använts är enkäter men för att identifiera 
möjlig utformning av enkäterna har öppna intervjuer med lantbrukare genomförts. Studien 
kommer fram till att det är en låg procentuell andel lantbrukare som skulle kunna tänka sig 
att använda det politiska verktyget kring effektivisering av markanvändning för att 
förbättra sin egen gård. Artikeln kommer även fram till ett antal olika faktorer som skulle 
kunna ligga till grund för att inte fler lantbrukare går med i program för effektivisering. De 
beskriver att lantbrukarna inte var medvetna om de negativa effekter som uppstår av 
exempelvis jordbearbetningen inom verksamheten. De verkar inte heller vara medvetna 
om vad som skulle kunna effektiviseras för att skapa en hållbarare miljö på gården. Detta 
tyder på att kunskap är en faktor som är av betydelse. En annan faktor som är av betydelse 
är ekonomi. Lantbrukarna menade på att en effektivisering av gården måste resultera i en 
personlig vinning. Studien visade även på att det fanns en motgång mellan personliga 
vinster och allmänna fördelar. Utifrån de barriärer som har analyserats i studien beskriver 
de även vilka drivkrafter som skulle kunna skapa möjlighet för att lantbrukare ansluter sig 
till det politiska programmet. 
 
Gemensamt för dessa åtta artiklar som närmare beskrivits ovan är att de fokuserar på att 
identifiera faktorer som gör att lantbrukare väljer att gå med i olika jordbruksprogram för 
att förbättra miljön. Framförallt handlar det om att identifiera dessa faktorer så att 
befintliga och framtida program kan utvecklas och bli mer attraktivt.  Vissa av artiklarna 
har också identifierat faktorer som gör att lantbrukare inte väljer att gå med i olika 
program. Denna studie om Greppa handlar om att identifiera faktorer som bidrar till att 
lantbrukare väljer att inte ansluta sig. De identifierade faktorerna i artiklarna kan med 
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andra ord jämföras med identifierade faktorer i denna studie om Greppa. Vidare har 
artiklarna framförallt använts sig av ett deduktivt förhållningssätt vilket medför att 
respondenterna i exempelvis enkäter snarare rangordnar bidragande faktorer istället för 
att beskriva vilka faktorer som bidrar till deras val. På grund av detta skapas en 
kunskapslucka eftersom de bakomliggande aspekterna inte kan identifieras. Därför behövs 
ett induktivt förhållningssätt för att kunna fylla kunskapsluckan.  

3 Metod 
3.1 Val av metod 
Valet av metod har utgått från studiens syfte om att få en ökad förståelse för varför 
lantbrukare inte väljer att ansluta sig till Greppa. Reliabilitet och validitet har behandlats 
under studiens gång för att öka trovärdigheten. Reliabilitet avser tillförlitligheten vid en 
mätning och validiteten avser att mäta det som studien syftar till att mäta (Kvale och 
Brinkmann 2014). Kvale och Brinkmann (2014) beskriver också betydelsen av reliabilitet 
och validitet i förhållande till intervjumetodik vilket kommer att förklaras i metod- delen 
för att visa på hur dessa aspekter är kopplade till studien. 
 
Metodvalet för denna studie har varit kvalitativ metod med fokus på semi- strukturerade 
intervjuer. Utgångspunkten för studien har varit att analysera fram faktorer som ligger till 
grund för en viss typ av attityd som i sin tur resulterar i en viss typ av beteende. Detta har 
resulterat i att kunna uppnå studiens syfte, att få en förståelse för vilka faktorer och 
aspekter som ligger till grund för att lantbrukarna inte ansluter sig till Greppa. För att 
kunna analysera interaktionen mellan individ och miljö har en kvalitativ metod därför 
varit användbar. Kvalitativa metoder används för att kunna få en djupare förståelse för 
olika fenomen och för att kunna finna samband mellan dessa. Kvalitativ metod öppnar 
även upp för tolkning av nyanser. Dessa nyanser visar på lantbrukarnas verklighet och 
deras syn, motiv och tankesätt. För att få fram en fördjupad förståelse av lantbrukarnas 
egna perspektiv har semi- strukturerade intervjuer genomförts. Detta har valts utifrån 
studiens utgångspunkt, att lantbrukaren själv ska få chans att förklara bakgrunden till 
varför de inte väljer att ansluta sig. Reliabiliteten inför detta moment är viktig att ta hänsyn 
till så att intervjupersonen svarar på liknande sätt oberoende av den som intervjuar (Kvale 
och Brinkmann, 2014).  
 
Metoden kan även anpassas under tiden intervjun genomförs och öppna upp för nya frågor 
och svar som inte kan förutspås, vilket skapar förutsättningar till analys av nyanser i 
materialet. Om en strukturerad metod hade valts finns risk att svarsalternativen känts 
förutbestämda och skulle kunna påverka lantbrukarens svar. Detta kan även leda till att 
nya faktorer inte berörs. Av samma anledningar som ovan har ett förutbestämt teoretiskt 
ramverk inte varit aktuellt för denna studie om Greppa. Som Bryman (1997 & 2011) 
förklarar det, tappar en kvalitativ forskare sitt öppna förhållningssätt till respondenternas 
svar ifall ett teoretiskt ramverk appliceras på studien.  
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Det går att problematisera vidare varför en kvalitativ metod har valts i denna studie. Här är 
validiteten av betydelse eftersom det är viktigt att valet av metod stämmer överens med 
studiens syfte (Kvale och Brinkmann, 2014). Kvantitativ metod, så som enkäter, skulle inte 
kunna använts i studien eftersom metoden inte besvarat studiens syfte, att få en förståelse 
för lantbrukarens perspektiv och syn på valet att inte ansluta sig. De bakomliggande 
aspekter som ligger till grund för de faktorer som är av betydelse kan inte identifierats 
med hjälp av enkäter. Kvalitativ metod kan dock vara riskfylld eftersom svaren från 
lantbrukarna tolkas av intervjuaren vilket gör att resultatet inte representerar 
verkligheten till fullo.    
3.2 Avgränsning 
3.2.1 Val av geografiskt område  
Östergötland är präglat av varierande jordbruksområden och är enligt Jordbruksverket 
(2015) ett betydande jordbrukslän, vilket gör det till ett intressant område att studera. 
Lantbruksföretagen som finns i länet brukar cirka 8% av landets åkermark och 9% av 
landets betesmark vilket gör att lantbruksföretagen är större än genomsnittet i landet 
(Jordbruksverket, 2015). Valet att genomföra fallstudien i Östergötland grundar sig också 
på att kunna få tillgång till lantbrukarnas perspektiv vilket leder till att studien kräver att 
det är möjligt att besöka lantbrukarna. Detta baseras på Trost (2010) och Dalen (2015) 
tankar om att genomföra intervjuer på plats hemma hos respondenterna. För att få en 
djupare förståelse menar författarna att det krävs ostörda miljöer där respondenten 
känner sig trygg. En kvalitativ intervju via telefonsamtal uppnår inte ett likvärdigt djup i 
diskussionerna som när intervjuer genomförs ansikte mot ansikte (Dalen, 2015). 
Intervjuerna har därför genomförts ansikte mot ansikte med lantbrukare och 
telefonintervjuer har valts bort vilket, enligt Kvale och Brinkmann (2014) ökar validiteten. 
3.2.2 Val av respondenter 
Enligt Trost (2010) skiljer sig urvalsmetoden mellan kvalitativa och kvantitativa metoder. 
Vid kvantitativa studier är det intressant med ett urval som är statistiskt representativt, 
urvalet ska helst vara så homogent som möjligt. Vid kvalitativa studier ser urvalet lite 
annorlunda ut. Här är det istället intressant med skillnader i urvalet, detta för att 
undkomma ett urval som är allt för “statiskt”. Respondenterna får dock inte skilja sig så att 
det uppstår avvikelser eller att någon är för extrem då detta kan minska validiteten och 
reliabiliteten av undersökningen (Kvale och Brinkmann, 2014). Trost (2010) benämner 
urvalet som “heterogent inom den givna homogeniteten”.  
 
I denna studie har homogenitet hos respondenterna uppnåtts genom att endast intervjua 
lantbrukare. Andra möjliga respondenter skulle kunna vara en blandning av personer från 
Länsstyrelsen, Lantbrukarnas Riksförbund och Greppa. Dock handlar denna studie om 
lantbrukarnas perspektiv och andra möjliga respondenter har därför valts bort. 



9 
 

Heterogenitet i urvalet har uppnåtts genom att inte ta hänsyn till typ av verksamhet, ålder, 
kön, geografisk lokalisering (inom avgränsningen) eller personliga egenskaper, exempelvis 
starka åsikter. Det sistnämnda kan dock spela en roll när respondenterna ska kontaktas (se 
mer om detta i 3.2.3 ”Kontaktmetod för val av respondenter”)  
 
Vidare har en avgränsning av lantbrukare också genomförts. För att få ansluta sig till 
Greppa finns det krav på verksamheten som kan skilja sig mellan olika län. För 
Östergötlands län har Greppa satt ett minimikrav på att verksamheten ska ha fler än 25 
djurenheter och/eller bruka mer än 50 hektar åker (Logardt, 2016). Därför har 
lantbrukare som uppfyller dessa kriterier valts ut.  
 
För denna studie har fem stycken lantbrukare intervjuats vilket inte behöver vara ett 
representativt urval. För att ta reda på detta krävs information om antalet lantbrukare som 
inte är anslutna till Greppa i Östergötland. Denna information är tyvärr inte tillgänglig.  
 
De intervjuade lantbrukarna presenteras nedan i tabell 1. Kolumnen ID är endast till för att 
skilja på lantbrukarna. ID går inte att koppla till L1- L5 i analysen.  
 
Tabell 1. Översikt av lantbrukarnas verksamhet. 
ID Typ av verksamhet Antal djurenheter Gårdsstorlek, ha Certifiering 

A Växtodling  Mjölk 700 800 Arla-gård 

B Djurhållning  Skogsbruk 200 330 - 

C Djurhållning 50 180 KRAV 
D Växtodling Mjölk 320 140 - 

E Växtodling Vindkraft - 600 - 
 
3.2.3 Kontaktmetod för val av respondenter 
För att kontakta intervjupersoner finns det flera olika metoder. Trost (2010) använder sig 
av ett strategiskt urval, vilket är ett hjälpmedel för att systematisera sitt urval och på så 
sätt uppnå största möjliga variation. I ett strategiskt urval går det att uppnå jämlikhet när 
det kommer till exempelvis kön och ålder. Detta blir dock svårt i denna studie eftersom 
syftet har varit att intervjua de lantbrukare som inte är anslutna till Greppa och 
information om vilka som är relevanta finns inte att tillgå. Om studiens syfte hade varit att 
undersöka alla lantbrukare skulle ett strategiskt urval hjälpa för att uppnå variation. Nu 
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har det istället krävts kontaktpersoner (“nyckelpersoner” eller “gate-keepers enligt Trost 
2010)” som har hjälpt till att identifiera dessa lantbrukare. Trost (2010) nämner också att 
ett strategiskt urval inte är till hjälp om det krävs att gå genom andra personer för att 
identifiera sitt urval. Trost (2010) skriver; “I stället får man nog snällt nöja sig med att ta 
emot vad man får - och sedan bara hoppas på att det blir variation”. Det finns dock risker 
med att ta hjälp av andra för att identifiera relevanta respondenter. Enligt Trost (2010) 
kan dessa nyckelpersoner bli allt för hjälpsamma och försöka styra urvalet. De kan lätt tro 
att de ska försöka identifiera de mest intressanta, de som är kunniga eller de som har de 
starkaste åsikterna. För att undvika dessa risker och för att inte äventyra validiteten och 
reliabiliteten av studien har nyckelpersonerna informerats om att de endast ska söka efter 
lantbrukare som inte är anslutna till Greppa, inte styra urvalet efter lantbrukarens 
personliga egenskaper. För att ta del av flest möjliga kontaktpersoner har alla kontakter 
tillfrågats om deras egna kontaktnät. Detta skapar en förgrening av kontaktpersoner som 
bidrar till ett stort kontaktnät. Kontaktpersonerna har tillfrågats både via mail och via 
telefon men även vid tillfällen då dessa har påträffats öga mot öga. 
3.3 Intervjuguide 
För att genomföra en semistrukturerad intervju ska enligt Dalen (2015) en intervjuguide 
utformas som handledning under själva intervjuerna. Intervjuguiden som har används som 
handledning under intervjuerna i denna studie har utformats av faktorer som analyserats 
fram från tidigare forskning, se bilaga 1. Tanken var att utforma en intervjuguide som låter 
respondenten fritt få beskriva anledningen till varför de inte har anslutit sig, och på så sätt 
undvika allt för styrande svar. 
 
Intervjuguiden inleds med ett par uppvärmningsfrågor för att skapa tillit mellan 
intervjuaren och respondenten. Därefter finns en övergripande fråga, som i sin tur leder in 
till nästa fråga beroende på hur respondentens svarar. Vid intervjuer kan respondenten 
beröra andra områden som inte har med studiens syfte att göra. Därför är det enligt Kylén 
(2004) viktigt att ha detta i åtanke för att få fram relevant material. Lyfts inte ämnet upp i 
den mån som önskat finns det därför möjlighet att be om mer exakta svar. I denna studies 
intervjuguide finns en sådan fråga i slutet för att sammanfatta vad respondenten under 
intervjun pratat om och för att undvika eventuella missförstånd. Intervjuguiden avslutas 
sedan av ett moment där respondenten själv får ta upp tankar och funderingar kring det 
diskuterade ämnet, eller om respondenten har något att tillägga utöver det som redan 
diskuterats.  
 
Intervjuguiden bör ses över vid ett tidigt stadium för att överväga om förändringar ska 
göras utifrån hur upplägget av intervjuerna fungerat och hur respondenten har reagerat på 
vissa typer av frågor (Kylén, 2004). På samma sätt har intervjuguiden i denna studie 
utvecklats och omformulerats för att skapa så pass bra intervjuklimat som möjligt. Enligt 
KyIén (2004) ska en första intervjun göras som en pilotstudie för vidare intervjuer i ett 
senare skede. Den första intervjun ska därför ligga till grund för utvecklingen av 
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intervjuguiden. Efter den första intervjun diskuterades utformningen av intervjuguiden 
men ingen ytterligare fråga lades till.  
3.4 Intervjuer 
3.4.1 Genomförande 
Innan intervjuerna genomfördes fick lantbrukarna ta del av vilket område som intervjun 
skulle beröra. Lantbrukarna fick inte ta del av hela intervjuguiden eftersom att det fanns 
risk att intervjun skulle bli för styrd. Det induktiva förhållningssättet som studiens syfte 
bygger på skulle därmed inte kunna genomföras. Samtliga intervjuer genomfördes hos 
lantbrukaren på verksamheten. Innan intervjuerna startade inleddes mötet med ett 
allmänt samtal om verksamheten och nyfikna frågor besvarades. De allmänna inledande 
samtalen varierade tidsmässigt, allt från 90 minuter till fem minuter. Därefter 
informerades lantbrukaren om studiens syfte samt att lantbrukaren erhöll information om 
etiskt hänsynstagande (se mer om detta under 3.5 Etiska riktlinjer). Intervjun började 
sedan spelas in och frågor från intervjuguiden ställdes. Då en semi-strukturerad 
intervjumetod har använts har också strukturen på intervjuerna sett olika ut. Vad som 
samtalades om bestämdes av respondenten, exempelvis om respondenten började prata 
om kunskap så ställdes följdfrågor om kunskap från intervjuguiden. I slutet av varje 
intervju sammanfattades vad som kommit fram i samtalen och respondenten gavs tillfälle 
att tillägga övriga tankar.  
 
Eftersom intervjuerna har sett olika ut har också längden på intervjuerna sett olika ut. De 
varierar från cirka 30 minuter till cirka 50 minuter. Efter intervjuerna har inspelningen 
stoppats och respondenten har meddelats att intervjun är över. Samtliga möten har slutat 
med ett avslutande samtal om allt ifrån det som samtalats om under intervjun till allmänna 
samhälls- och miljöfrågor. Dessa avslutande samtal har varierat i längd, från cirka fem 
minuter till cirka 20 minuter. Samtliga lantbrukare har avslutningsvis meddelats att en 
sammanfattning av intervjun kommer att skickas över, samt att denne har en arbetsvecka 
på sig att lämna synpunkter. Detta har gjorts för att lantbrukarna ska kunna yttra sig om 
eventuella missförstånd som kan ha skett under intervjun eller om lantbrukarna vill lägga 
till något ytterligare som kan vara av intresse för studien. Eftersom lantbrukarnas svar är 
studiens empiriska material ökar även validiteten på studien om lantbrukarna får ge sina 
synpunkter på materialet i efterhand.  
3.4.2 Bearbetning 
Bearbetning av intervjuerna har genomförts med hjälp av transkribering, sammanfattning, 
meningskoncentrering, kodning och analys av det inspelade materialet. Bearbetningen har 
genomförts utifrån Kvale & Brinkmanns (2014) steg för tolkning och analys av kvalitativ 
data. Transkriberingen syftar till att kunna återspegla den genomförda intervjun på ett så 
återskapande sätt som möjligt. De inspelade intervjuerna delades upp på två parter och 
transkriberades var för sig för att sedan lyssnas igenom av den andra parten. Detta för att 
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kontrollera så att den andra parten inte hade missat att skriva ner vissa delar från det 
inspelade materialet. Tvekan i svar, ironi, skratt, långa betänketider har inte tagits i 
beaktning vid transkriberingen. Utifrån Kyléns (2004) rekommendation genomfördes en 
sammanfattning av det färdiga transkriberade materialet för att binda ihop det mest 
väsentliga och för att få en förståelse för vad intervjupersonerna har menat i vissa 
situationer. Under intervjuerna togs mycket intressant information upp men en del av den 
informationen var inte relevant för själva studien. Fokus låg på att sammanfatta några få 
viktiga delar, de faktorer som ligger till grund till att lantbrukare inte är ansluten till 
Greppa. Den sammanfattade texten skickades sedan till respektive intervjuperson för en 
valfri granskning. Intervjupersonen hade en vecka på sig att kommentera om någonting 
saknades, skulle tas bort eller om det var något som inte stämde. Hade intervjupersonen 
några synpunkter så korrigerades intervjumaterialet utifrån dessa. Ingen av 
respondenterna hade dock gett några synpunkter på sammanfattningen de erhållits. Valet 
att skicka en sammanfattning till lantbrukarna kommer ifrån Kvale & Brinkmanns (2014) 
tankar om transkribering, “traduire traittori - att översätta är att förråda”. De menar att det 
finns risker med att översätta från muntligt språk till skriftligt språk då intervjuer är 
sociala interaktioner där kroppsuttryck är omedelbart tillgängliga för de som deltar i 
samtalet. Detta är inte tillgängligt för den som läser texten i efterhand, och även om det är 
intervjuaren som utför transkriberingen kan man inte lita helt och hållet på sitt minne, 
enligt Trost (2010).  
3.4.3 Analys 
I nästa steg genomfördes en analys av det transkriberade materialet för att få fram det 
mest relevanta kring det som intervjupersonen berörde. Detta gjordes utifrån 
meningskoncentrering där det transkriberade materialet förkortades ner till några få 
meningar som sedan benämndes som aspekter. Dessa aspekter identifierades som 
anledningar eller som förklaringar till varför lantbrukaren möjligtvis inte ansluter sig till 
Greppa. Därefter tolkades och jämfördes aspekterna och kategoriserades upp inom olika 
områden. De aspekter som tolkades tillhöra samma område kategoriserades upp 
tillsammans. Dessa områden har benämnts som faktorer. Ett exempel är då lantbrukaren 
nämner att verksamheten inte är relevant för Greppas rådgivning. Samtidigt som 
lantbrukaren menar att kunskapen om vad Greppa innebär är låg. Denna anledning 
tolkades som en anledning (aspekt) som kan ligga till grund för att detta kan kategoriseras 
upp inom området kunskap (faktor). En jämförelse mellan alla intervjuer utfördes även för 
att kunna tyda mönster mellan lantbrukarnas svar. De mest betydande aspekterna och 
faktorerna identifierades utifrån en indikation på att lantbrukarna la större vikt vid dessa 
än andra aspekter och faktorer under intervjuerna. Detta i sin tur tolkades ha en större 
påverkan på lantbrukarnas val. De mest betydande aspekterna och faktorerna har därför 
inte identifierats utifrån antalet lantbrukare som har nämnt dessa eller hur många gånger 
de nämnts. Ett exempel är att aspekten prioritering inom faktorn engagemang nämnts av 
tre lantbrukare och har tolkats som mest betydande. Samtidigt har aspekten misstro till 
myndigheter inom faktorn förtroende också nämnts av tre lantbrukare men har dock inte 
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tolkats som mest betydande. Utifrån analysen har även möjliga kopplingar mellan 
faktorerna identifieras.  
3.5 Etiska riktlinjer 
I Vetenskapsrådets publikation “God forskningssed” nämner författarna att forskningen har 
en viktig position i dagens samhälle. Det ställs stora förväntningar samtidigt som det också 
ställs höga krav på forskarna. De menar på att forskarna har ett ansvar gentemot de 
människor och djur som medverkar i forskningen, men också de som indirekt påverkas 
eller främjas av forskningsresultaten. För att tydliggöra detta har Vetenskapsrådet tagit 
fram fyra etiska ståndpunkter som forskare ska använda sig av; sekretess, tystnadsplikt, 
anonymitet samt konfidentialitet. Det betyder dock inte att all forskningen måste använda 
sig av dessa fyra begrepp utan olika regler gäller för olika forskningsområden (Hermerén, 
Gustafsson & Petterson, 2011). Denna studie har använt sig av både anonymitet och 
tystnadsplikt medan sekretess och konfidentialitet inte kommer att beaktas. Detta då 
sekretess endast gäller vid situationer som berörs av offentlighets- och sekretesslagen. 
Konfidentialitet är inte aktuellt eftersom studien kommer att spridas och vara fritt 
tillgänglig av alla som är intresserade att ta del av den. 
 
Även Trost (2010) och Dalen (2015) benämner tystnadsplikt och anonymitet som viktiga 
aspekter vid forskning. De menar att det är viktigt att den intervjuade redan från start ska 
ha fått klart för sig att tystnadsplikt råder, att den intervjuade har rätt till att när som helst 
avbryta intervjun samt att den intervjuade har rätt till att svara anonymt. Samtliga 
intervjupersoner i denna studie har frivilligt ställt upp på en intervju och samtliga har fått 
en förfrågan om de vill genomföra intervjun anonymt. För att tydliggöra syftet med 
intervjun och minimera de aspekter som nämnts ovan har en förfrågan ställts om den 
intervjuade vill ha tillgång till de ämnesområden, som intervjun handlar om, i förväg. 
 
Enligt Trost (2010) råder det oenighet om temat “känsliga frågor” men själv menar 
författaren att det inte är upp till den som intervjuar att bestämma vad som är känsliga 
frågor, det är i sådana fall upp till respondenten att avgöra detta. Författaren fortsätter att 
nämna andra orsaker som kan göra att en fråga blir känslig, exempelvis om en viss fråga 
ställs för tidigt under intervjun innan ett förtroende har hunnit skapas mellan 
respondenten och den som intervjuar. I denna studie har dessa aspekter beaktats i största 
möjliga mån genom att exempelvis börja intervjun med ett par öppningsfrågor som skapar 
ett ökat förtroende. 
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4 Analys 
I detta avsnitt redovisas resultaten av de kvalitativa intervjuerna som har genomförts. 
Resultatet visar på vilka faktorer som har identifierats och därmed kan ligga till grund för 
att lantbrukare inte väljer att ansluta sig till Greppa. Detta avsnitt och därmed 
redovisningen av resultatet är uppdelat efter faktorerna kunskap, engagemang, tid, 
förtroende, påverkan utifrån och ekonomi. 
 
I varje rubrik redovisas olika aspekter för vad lantbrukarna menar kan vara en bidragande 
orsak till att inte ansluta sig. Därefter kopplas och jämförs detta mot de identifierade 
faktorerna från den tidigare forskningen. Då lantbrukarna i denna studie är anonyma har 
de försetts med benämningarna L1, L2, L3, L4 samt L5 där “L” står för lantbrukare och 
numreringen är till för att kunna skilja dem åt. I tabellen i slutet av detta avsnitt går det att 
se vilka faktorer och bakomliggande aspekter som lantbrukarna har nämnt i sina svar, se 
tabell 2. 
4.1 Kunskap 
Det finns flera aspekter inom faktorn som indikerar på att kunskap kan vara en bidragande 
anledning till varför lantbrukarna inte väljer att ansluta sig till Greppa. Dessa aspekter 
återkommer i flera av intervjuerna och utifrån dessa kan likheter och skillnader studeras 
vilket presenteras nedan. 
 
Det går att se en tydlig aspekt som återkommer i intervjuerna hos samtliga lantbrukare och 
som kan ligga till grund för faktorn kunskap. Samtliga menar på att verksamheten inte är 
relevant för en anslutning till Greppa. Anledningen till varför L1 och L5 inte tycker att 
verksamheten är av relevans grundar sig i att de redan utför de åtgärder som Greppa gör. 
Att verksamheten bedriver vallodling var också en anledning till varför lantbrukare inte 
tyckte att verksamheten var relevant för Greppa.  L2, L3 och L4 menade på att vallodlingen 
är bättre för miljön eftersom det inte släpper ut lika mycket näring som spannmålsodling. 
Samtliga lantbrukare var tydliga med att verksamheten inte var av relevans för Greppa och 
aspekten verkade vara en ståndpunkt till varför de inte ansluter sig. Samtidigt menade 
flera lantbrukare på att de har låg kunskap om vad Greppa egentligen innebär, L1 säger sig 
dock ha mycket kunskap om vad Greppa innebär. 

”Greppa kan inte hjälpa mig något, de kan inte se till att mina jordar 
släpper ut mindre”- L2    

Aspekten att verksamheten inte är av relevans för att ansluta sig till Greppa går att tyda 
hos alla lantbrukare, anledningen till varför inte verksamheten är av relevans skiljer sig 
däremot. Lantbrukarnas förståelse för vad Greppa innebär skiljer sig även åt då L1 tycker 
sig ha förståelse för vad Greppa innebär medan de andra tycker sig ha låg kunskap.  
Lantbrukarna har därför olika anledningar till varför lantbrukarnas verksamhet inte är 
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relevant. Däremot är inställningen hos lantbrukarna densamma, att inte Greppas 
rådgivning behövs. 
 
En annan aspekt som ger indikation på att kunskap kan vara en bidragande faktor till att 
lantbrukare inte ansluter sig är bristen på information från Greppa. Både L3 och L4 känner 
att informationen från Greppa är bristfällig och tycker inte att informationen på Greppas 
sammankomster och den information som getts ut via mail är tillräcklig. En annan 
anledning är bristen på information från Greppa om vad Greppa kan ge för rådgivning 
specifikt för lantbrukarens verksamhet, vilket gör att det är svårt att veta betydelsen av att 
ansluta sig. 

“Vet inte vilken hjälp jag skulle kunna få som jag inte redan genomfört?” – 
L4 

L4 förklarar att det inte är något i informationen från Greppas sammankomster som har 
gett någon uppmaning att utföra åtgärder på gården. 

”Greppa har väl hand om hantering av gödsel och åtgärder som att gräva 
diken och så, styrmedlet är till för stora bönder, de som har riktiga 
gödselproblem”.- L4 

Denna aspekt, att lantbrukarna själva tycker att de har fått för lite information för att 
kunna skapa sig en uppfattning om vad Greppa gör, bidrar till att de inte kan ta ställning till 
varför de ska ansluta sig. 
 
En annan möjlig aspekt som L4 och L5 beskriver är att verksamheten redan har medel som 
hjälper till att kunna styra verksamhet på ett effektivt sätt. L4 menar att hjälp från 
länsstyrelsen redan finns till hands och att det även finns EU-stöd som hjälper till kring 
moment som Greppa har hand om. L4 menar på att det inte finns något inom Greppa som 
skulle kunna ge någon mer information än den som lantbrukaren redan har. Båda 
lantbrukarna menar på att det bara blir dubbelt arbete av att vara med i Greppa. 

“Är ju inte bara Greppa som jobbar med sånt här, finns ju forskning och 
sånt, Greppa är inte viktig i lantbrukarens liv”.- L4 
“Jag känner att jag inte behöver Greppa när jag har LOVAN, dem kan ju det 
här. Hur vi sprider gödning och så”. - L5 

4.1.1 Jämförelse med tidigare forskning  
Utifrån intervjuerna med lantbrukarna går det att tyda att kunskap kan vara en betydande 
faktor som påverkar valet att ansluta sig. Liknande koppling finns inom den tidigare 
forskningen där Greiner (2015) beskriver att bristen på kunskap är en faktor som 
påverkar lantbrukarens val. Det finns även flera aspekter inom kunskapsfaktorn som går 
att koppla till tidigare forskning som på så sätt stärker de påståenden som tas upp i 
analysen. De flesta lantbrukarna beskriver att verksamheten inte är av relevans för att låta 
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Greppa rådgiva om åtgärder för effektivisering vilket även kan vara en bidragande aspekt 
för att inte ansluta sig. Lantbrukarna menar på att de har vetskap om omfattningen på 
verksamheten och vilka utsläpp verksamheten har. L2, L3 och L4 nämner odling av vall 
som exempel på att verksamheten inte medför negativ effekt på naturen i jämförelse med 
andra odlingsväxter. Däremot verkar de inte ha förståelse för vilka effekter andra delar 
från verksamheten har på miljön och vad inom verksamheten som skulle kunna 
effektiviseras ytterligare. Detta påstående går även att se hos Jonsson m.fl. (2011) och 
Marques m.fl. (2015) studier som visar på att bristen på kunskap av effekterna av en viss 
handling skapar en barriär för att ansluta sig till effektiviseringsprogram. Finns det ingen 
kunskap om de negativa effekterna från verksamheten och vad de kan medföra för 
problem skapas en tro om att verksamheten inte medför någon negativ effekt på miljön. På 
så sätt kan detta skapa en barriär istället för en drivkraft att ansluta sig. Deng m.fl. (2016) 
och Franzén (2015) visar på samma problematik kring hur viktigt det är att vara medveten 
om miljöeffekterna för att förstå att lantbrukaren kan göra skillnad inom sin egen 
verksamhet. Finns det ingen kunskap om vad som kan effektiviseras är det svårt att veta 
hur lantbrukaren ska kunna agera för att minska effekterna. Detta påstående kan även 
kopplas till Dang m.fl. (2014) som beskriver betydelsen av att lantbrukarna har förståelse 
för riskerna vid uteblivna åtgärder. 
 
En annan möjlig aspekt som nämndes inom kunskapsfaktorn var bristen på information 
från Greppa. L3 och L4 nämnde att de har fått för lite information från Greppa om vilka 
medel Greppa har för att kunna hjälpa till att effektivisera verksamheten. Liknande skäl 
har identifierats hos Page & Bellotti (2015) och Lastra-Bravo m.fl. (2015) som nämner att 
bristen på tillräcklig information kan vara en bidragande anledning till varför inte 
lantbrukare ansluter sig till effektiviseringsprogram. 
4.2 Engagemang 
Från lantbrukarnas svar går det att urskilja flera olika aspekter som kan bidra till ett 
bristande engagemang. De aspekter som berörs är brist på intresse att förändra, 
prioritering, att lantbrukarna inte är mottagliga för informationen från Greppa och att 
ärendet har runnit ut i sanden. Lantbrukarna beskriver olika aspekter inom faktorn 
engagemang, dock finns ingen aspekt som nämns av samtliga lantbrukare.  
 
L1 och L3 nämner samma aspekt som ger indikation på att engagemang kan vara 
bidragande faktor till varför de inte har anslutit sig. Aspekten som de nämner är att det har 
runnit ut i sanden. Hos L1 och L3 ser det inte ut som att intresset sviktar utan att det 
snarare handlar om glömska och slarv. Lantbrukarna medger att de skulle kunna tänka sig 
att ansluta sig men att ärendet rinner ut i sanden. 
 
En annan aspekt som kan tydas är engagemang för att vilja förändra. L2 nämner att det 
krävs engagemang för att ta steget. Alltså, att det krävs ett intresse för att vilja förändra 
och förbättra miljön på sin gård och runt omkring. Om inte detta intresse finns hos 
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lantbrukaren kommer inte engagemanget att finnas där, L2 menar på att intresset för att 
vilja förändra inte riktigt finns där. 

”...men det krävs ju att man ska ta ett steg för att lyfta telefon och ringa eller 
nu ska jag åka på det där mötet…” – L2 

Enligt L4 handlar bristen på intresset om brist på engagemang för miljön och åtgärder som 
ska förbättra miljön. L4 söker kontinuerligt efter de mest optimala förutsättningarna för 
verksamheten. L4 förklaring är alltså att det inte är vad som är bäst för miljön som styr 
utan snarare marknaden som styr, vänder kappan efter vinden. 

”...och är det nånting som lönar sig bättre som ger mer stöd och är 
fortfarande lönsamt, ja då växlar ju folk. Så är det ju. Det är ju bara så” – L4 

Det går även att se svaren hos L1, L2 och L3 som en prioriteringsfråga. Denna aspekt dyker 
upp i ett annat avsnitt som handlar om tid som en möjlig faktor men det går även att 
koppla detta till engagemang. Dels går det att se prioritering som en möjlig aspekt ur de 
svar som diskuterats ovan. När L1 och L3 nämner att det helt enkelt inte blivit av så 
handlar det om prioritering, om annat prioriteras högre kommer de inte att ansluta sig till 
Greppa. I citatet ovan från L2 går det att se att lantbrukaren prioriterar annat än att åka på 
möten om Greppa. Dessutom finns det ytterligare anledningar som ligger till grund för att 
det är en prioriteringsfråga. I svaren hos L3 går det att urskilja prioriteringsfrågan tydligt. 
L3 nämner att det säkert skulle finnas mer tid till att ansluta sig till Greppa om de 
prioriterat annorlunda. L3 pratar om detta i förhållande till sin fritid, att det är fritiden som 
påverkas om det ska läggas mer tid på Greppa. L3 säger att det inte är så roligt att lägga tid 
på Greppa efter en lång och tröttsam arbetsdag, att det istället finns andra saker att göra. 

”...och man slutar vid sju eller något och (...) då ska man iväg och det är 
skönt att vara hemma” – L3 
”…då är det på Vreta och då ska man åka till Linköping alltså det är nae jag 
skiter i det, då kollar man på tidningen istället vad som har hänt sen efter” – 
L3 
”…visst vi kanske går upp lite försent och inte kommer igång så tidigt” – L3 

Även L2 är inne på samma spår som L3 att prioriteringen kan vara en betydande aspekt. L2 
nämner att de får utskick om möten och träffar men att viljan och orken inte riktigt finns 
där. 

”...det är så mycket ändå hela tiden med träffar och möten man ska på det 
är det ena med det andra, och då skulle det här bli ytterligare grej då…” – 
L2 

En annan aspekt som kan ligga till grund för engagemang som en faktor är det att 
lantbrukarna inte tar till sig den information som finns om Greppa. L1, L3 och L4 nämner 
alla att de har fått information eller att det finns information om Greppa men på grund av 
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olika anledningar har de inte tagit till sig den informationen. L1 och L3 säger att 
informationen finns där både för att informera om vad Greppa innebär samt hur 
lantbrukaren ska gå tillväga för att ansluta sig. Nu fattas bara viljan att ta till sig av den 
informationen. 

”De informationsträffar som är, de ger en bra bild av vilka fördelar och så 
det är med Greppa, det är bra. Jag vet egentligen inte hur man från Greppas 
sida skulle gjort det annorlunda och bättre för att jag skulle ha anmält 
mig…” – L1 

L4 är också inne på att det finns information att tillgå men att L4 inte har den riktiga viljan 
att själv ta till sig informationen. L4 nämner att Greppa har varit i telefonkontakt med L4 
flera gånger men avfärdat samtalet med att be dem ringa upp en annan gång eller planera 
in något möte ett senare tillfälle. 

”Man får ju skitdåligt samvete faktiskt” – L4 
L4 medger också att Greppa har försökt att förklara vad som innebär att vara med i Greppa 
men att L4 inte har haft engagemang nog att ta till sig detta. 

”Dom har försökt men det ligger lite på mig kan jag säga”- L4 
4.2.1 Jämförelse med tidigare forskning 
Av de utvalda artiklarna i den tidigare forskning är det ingen som har nämnt engagemang 
som en faktor. I motsats till detta har de flesta lantbrukare nämnt engagemang som en 
möjlig faktor i denna studie. Detta kommer att diskuteras senare under 5.1 Koppling till 
tidigare forskning.  
4.3 Tid 
Tid är en faktor som har nämnts av samtliga lantbrukare. Dessutom är tid en faktor som 
nämns på liknande sätt av lantbrukarna, då alla är överens om att det krävs tid till att 
ansluta sig till Greppa och att de har för mycket att göra i verksamheten. De aspekter som 
ligger till grund för faktorn tid är; att lantbrukarna har prioriterat annat, att det inte finns 
tid för administrativa extra-arbeten samt att lantbrukaren inte ser någon vinst med att 
lägga tid på Greppa. 
 
Prioritering är en möjlig aspekt som har kunnat identifieras utifrån L1, L2 och L4 svar. 
Lantbrukarna prioriterar annat istället för att lägga tid på att ansluta sig till Greppa. L1 
menar på att det är fullt upp på gården med annat och att det är svårt att hinna med allt. 

”Det är tidsmässigt. Det har varit sjukt mycket vi har grejat med” – L1 
Samtidigt ger L1 en indikation på att tiden är en bortförklaring för att slippa ta tag i 
problemet. Här ger L1 en indikation på att prioritering kan vara en aspekt. L1 fortsätter 
från föregående citat med att förklara; 
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”Samtidigt som, hade man bara, det är ju så där med prioriteringar, hade 
man prioriterat att ta tag i det här, vilket tar väldigt lite tid så hade man ju 
fått hjälp med mycket saker som i slutändan hade sparat tid för oss” - L1  

Även L4 säger att tiden är en faktor till att L4 inte har anslutit sig till Greppa, L4 menar på 
att det är så mycket att stå i att L4 inte hinner prioritera. 

”Såhär känner jag egentligen, framförallt är det inte för att jag är super 
ointresserad men jag har inte prioriterat det, jag känner i den tiden man 
har så jag tänkte att jag skiter i det. För det känns inte som att det är 
jätteaktuellt” – L4 

L2 nämner också prioritering som en bidragande aspekt då det finns så mycket annat inom 
verksamheten att ta tag i och som gör att Greppa inte prioriteras. L2 menar på att det blir 
svårt som företagare att hinna med att åka iväg på möten och Greppa träffar. Det går inte 
att vara med i allt. 
 
En annan aspekt som tas upp är det administrativa extra- arbetet som kan uppstå när 
myndigheter är inblandade. L2, L3 och L5 nämner denna aspekt som bidragande. 
Lantbrukarna menar på att de varit med i olika certifieringar tidigare men valt att gå ur 
eftersom det bara resulterade i extra pappersarbete som inte gynnade företaget. 

”Det var skillnad i början, hade det varit idag så är jag inte helt hundra på 
att jag hade gått med i KRAV alltså när jag har den här verksamheten” – L2 

L2 menar på att det fanns mer tid förr att lägga på KRAV men att tiden inte finns till idag. 
”Då hade man tiden att hålla på med det lite. Men idag är jag inte lika 
säker” – L2 

En annan aspekt som är av betydelse inom tidsfaktorn är att lantbrukaren inte ser vinsten 
med att lägga tid på att vara ansluten till Greppa. L3 nämner att det är meningslöst att åka 
på träffar eftersom verksamheten bedrivs på ett sätt som inte är aktuellt för Greppa. L3 
menar på att det inte finns någon vinst med att lägga tid på möten och träffar med Greppa. 
Enligt L3 är det möjligt att det skulle se annorlunda ut om någon från Greppa kom ut till 
gården. 

”Det kanske skulle kunna funka om någon kom hit, det är möjligt då” – L3 
4.3.1 Jämförelse med tidigare forskning 
En av aspekter som har legat till grund för att tid kan vara en faktor är prioriteringen hos 
lantbrukarna. L1 och L4 är inne på att de har prioriterat annat när de har så mycket att 
göra på gården. Även L2 nämner att det finns för mycket att göra på gården och att detta 
skulle bli ytterligare en sak att ta tag i. Denna aspekt kan styrkas av Page & Bellotti (2015) 
artikel som kommit fram till liknande aspekt i sin studie. De nämner att lantbrukarna inte 
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har tillräckligt med tid för att engagera sig i olika frivilliga förbättringsprogram för miljön, 
det finns helt enkelt för mycket annat att göra för lantbrukarna. 
 
Vidare har Page & Bellotti (2015) identifierat en annan aspekt inom tid, nämligen att det 
skapas en hel del extra administrativa arbeten när lantbrukare går med i frivilliga program. 
I deras studie svarade 84% av de tillfrågade att det skulle innebära för mycket 
pappersarbete/allmänt krångel om de gick med i frivilliga program. Detta är en aspekt som 
också L2, L3 och L5 nämner i sina svar. L2, L3 och L5 säger att frivilliga program och olika 
typer av certifieringar kräver mer pappersarbete vilket tar tid. 
4.4 Förtroende 
Det går att tyda flera olika aspekter som indikerar på att det finns brist i förtroende för 
styrmedlet Greppa som gör att lantbrukare inte ansluter sig. En aspekt som är av betydelse 
för förtroendet för styrmedlet är osäkerheten för om Greppa kan se vem som är källan till 
problemet som gör att åtgärder behöver implementeras. L1 menar på att det kan vara 
svårt att tyda verksamhetens påverkan på miljön gentemot andra källor som släpper ut 
och påverkar miljön negativt. Det kan vara svårt att veta vilken källa som är 
ursprungskällan till läckage och det kan vara lätt att få skulden fast det inte är 
verksamheten som är den egentliga ursprungskällan. L1 menar på att det kan vara svårt 
för Greppa att veta vem som är boven i dramat eftersom det finns många naturliga källor 
som läcker ut näringsämnen i marken. L1 menar samtidigt på att det inte är den 
ekonomiska biten som är en avgörande roll vad gäller att stå för kostnader vid eventuella 
åtgärder. L1 menar på att det är viktigt att rätt personer betalar för de kostnader som 
uppstår, men att det kan vara svårt för Greppa att veta vem som ska stå för kostnaderna. 

”...så att vi inte får fixa massa åtgärder fast det inte är, alltså vi har en liten 
del i det men får ta en väldigt stor del av kostnaden” - L1 

En annan aspekt som påverkar L3, L4 och L5 förtroende för styrmedlet är den irritation 
som skapas gentemot synen på myndigheter. L3 och L5 menar på att det krävs mycket 
dokumentation och pappersarbete att vara ansluten i olika program vilket tar mycket tid 
från verksamheten. L3 och L5 säger att det inte finns någon förståelse för varför det behövs 
så mycket dokumentation när det inte märks av någon skillnad inom verksamheten. L3 
menar att myndigheter generellt ställer till problem för verksamheten och att det är 
onödigt mycket som ska göras när verksamheten ska tittas till vid inspektioner. L3 menar 
på att Greppa bara skulle komma ut till verksamheten och störa i det vardagliga arbetet 
som redan är stressigt. L3 är osäker på om Greppa skulle kunna ge någon effektiv 
rådgivning eller om de bara skulle sätta käppar i hjulet. 
 
L4 menar på att myndigheter är strikta med hur nötkreatur hanteras inom svenskt 
lantbruk men att de sedan privat går till mataffären och köper utländskt kött. L4 menar på 
att de inte lever som de lär vilket skapar misstro. L4 menar även på att Greppa säger en sak 
men gör något helt annat vilket gör att man inte får förtroende för styrmedlet. L4 säger att 
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Greppa handlar om, mycket snack men lite verkstad. Misstron till myndigheter gör att 
förtroendet för styrmedlet Greppa minskar. 
 
Det går även att tyda en annan aspekt som L3 och L4 tar upp som är kopplat till förtroende 
för programmet. L3 och L4 menar på att de åtgärder som ges som exempel för att 
effektivisera verksamheten inte är bra. L4 ger ett exempel på ett dagsmöte med Greppa där 
lantbrukarna fick studera en våtmark. L4 kände dock att mötet inte gav någonting som 
kunde vara till hjälp för den verksamheten som L4 bedriver. L4 menar även på att Greppa 
ger förslag på åtgärder som inte är av relevans för verksamheten. L4 ger exempel på en 
åtgärd som behandlar stillastående vatten men menar på att den är svår att utföra 
eftersom det blir problem med mygg.  
L3 menar på att det skulle behövas att Greppa kommer ut till gården för att ge tips specifikt 
för verksamheten för att känna att de verkligen ger tips på åtgärder som går att använda 
sig av. 
4.4.1 Jämförelse med tidigare forskning 
Förtroende för Greppa är en faktor till varför lantbrukare inte väljer att ansluta sig. Denna 
faktor går även att tyda i Deng m.fl. (2016) studie som skriver om att förtroende för 
programmet är en betydande faktor vid lantbrukarnas val att ansluta sig till olika 
styrmedel. Det går att tyda att misstron till myndigheter resulterar i att förtroendet till 
Greppa minskar, då lantbrukarna menar på att Greppa som myndighet inte lever som de 
lär. Liknande skäl har identifierats hos Page & Bellotti (2015) och Lastra-Bravo m.fl. (2015) 
artikel som beskriver misstro till myndigheter som en faktor till varför inte lantbrukare 
väljer att ansluta sig. Har lantbrukaren generellt en misstro till myndigheter så resulterar 
det i att förtroendet för styrmedlet minskar. 
4.5 Påverkan utifrån 
Påverkan utifrån är en faktor som inte nämns i lika stor utsträckning som de andra 
faktorerna men som ändå går att tyda hos en lantbrukare. L3 menar på att det finns en viss 
påverkan utifrån som har en viss betydelse för att inte ha anslutit sig. L3 har kontinuerlig 
kontakt med lantbrukarna i grannskapet och blir påverkad av deras åsikter. L3 menar på 
att det finns en viss påverkan om det är någon som har något negativt att säga om Greppa. 

“Jag känner egentligen inte någon direkt press utan man sköter sig själv 
men samtidigt så påverkas man ju av vad de andra tycker, så är det ju” - L3 

4.5.1 Jämförelse med tidigare forskning 
Denna faktor kan kopplas till tidigare forskning som beskriver hur lantbrukare påverkas 
kring valet att ansluta sig om samhället pressar på utifrån. Både Jonsson m.fl. (2011), Deng 
m.fl. (2016) och Dang m.fl. (2014) beskriver alla olika grupper i samhället som kan tänkas 
påverka lantbrukare att göra vissa val. Lantbrukarens syn går att koppla till Deng m.fl. 
(2016) som beskriver pressen från grannskapet och dess påverkan på lantbrukaren. 
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4.6 Ekonomi 
Ekonomi som en faktor till att lantbrukaren inte har anslutit sig till Greppa har endast 
berörts av en lantbrukare. Även om ekonomi har tagits upp av samtliga lantbrukare inom 
andra aspekter är det som sagt endast en lantbrukare som har nämnt ekonomi som en 
faktor. Det ska också nämnas att lantbrukaren inte direkt kopplar ekonomin som en 
enskild faktor till att inte ansluta sig utan nämner ekonomi i kombination med faktorn tid. 
 
Det L3 nämner är att ekonomin är tuff hos en lantbrukare och att de idag har problem att 
hinna med allt inom verksamheten. 

”Man ska ju liksom vara överallt och så man räcker inte till” – L3 
L3 fortsätter och förklarar att det är svårt att ta tag i saker när ekonomin inte räcker till. 

”…i och med att vi inte kan ha folk så att det räcker, man skulle ju ha en till 
alltså men det har vi inte pengar till” – L3 

4.6.1 Jämförelse med tidigare forskning 
Ekonomi som en faktor har också identifierats i den tidigare forskningen. Där nämns 
aspekter som att lantbrukarna kräver mer pengar för att införa dyra åtgärder (Greiner 
2015, Franzén 2015, Page & Bellotti 2015, Lastra-Bravo m.fl. 2015, Marques m.fl. 2015). 
Andra aspekter som nämns är dålig flexibilitet (Jonsson m.fl., 2011) och förståelse av ökade 
kostnader vid uteblivna åtgärder (Dang m.fl., 2014). Även om L3 är inne på att ekonomi är 
en faktor så är den bakomliggande orsaken en annan än vad som har identifierats i den 
tidigare forskningen. Det L3 nämner som en aspekt är att det krävs mer pengar för att 
kunna anställa fler personer vilket leder till mer tid för att ta tag i saken att ansluta sig. 
Detta nämns inte i någon av artiklarna från den tidigare forskningen. 
 
  



23 
 

Tabell 2. Faktorer och aspekter samt vilka lantbrukare som har nämnt dessa aspekter. 
FAKTORER & ASPEKTER  LANTBRUKARE 
KUNSKAP  
Verksamheten är inte relevant för Greppa L1, L2, L3, L4, L5 
Brist på information L3, L4 
Får redan hjälp från annat håll L4, L5 
ENGAGEMANG  
Prioritering L1, L2, L3 
Inte mottaglig för information från Greppa L1, L3, L4 
Rinner ut i sanden L1,  L3 
Brist på intresse att förändra L2, L4 
TID  
Prioritering L1, L2, L4 
Administrativt extra-arbete L2, L3, L5 
Ser ingen vinst med att lägga tid på åtgärder L3 
FÖRTROENDE  
Misstro till myndigheter L3, L4, L5 
Åtgärderna inom Greppa är inte bra L3, L4 
Är rädd för kostnader som lantbrukaren inte är skyldig till L1 
PÅVERKAN UTIFRÅN  
Påverkas av vad andra tycker och tänker L3 
EKONOMI  
Behöver fler anställda – räcker inte till L3 
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5  Diskussion 
5.1 Koppling till tidigare forskning 
Ett bristande engagemang har inte identifierats som en faktor i någon av de artiklar som 
denna studie har använts sig av som tidigare forskning. Det intressanta med detta är att ett 
bristande engagemang är en viktig faktor i denna studie. Detta kan bero på hur en del 
väljer att kategorisera de aspekter som nämns av intervjupersonerna. Vissa aspekter som 
handlar om ett bristande engagemang i den tidigare forskningen har möjligen 
kategoriserats som en tidsfaktor eller kunskapsfaktor. I denna studie nämns också flera 
aspekter, inom faktorn engagemang, som skulle kunna kopplas till andra faktorer, 
framförallt tid och kunskap. I denna studie har det diskuterats till vilken faktor dessa 
aspekter hör. Även då aspekterna kan kopplas till andra faktorer har det varit tydligt att 
det handlar om engagemang när lantbrukarna diskuterar orsakerna till att inte ansluta sig. 
Då idén med en kvalitativ studie är att få en fördjupad förståelse har denna studie också 
valt att försöka identifiera på djupet vad det är som ligger bakom lantbrukarnas val. 
 
Ekonomi har varit en faktor som lantbrukarna inte nämnt lika frekvent som i tidigare 
forskning. Det är endast en lantbrukare som har varit inne på att ekonomi har påverkat 
lantbrukarens val. Även här går det att diskutera kategorisering av aspekter. Lantbrukaren 
nämner att ekonomin spelar in då verksamheten inte har resurser att anställa fler 
personer. Det behövs fler personer för att verksamheten ska kunna lägga tid på Greppa. Är 
detta då en aspekt inom ekonomi eller tid? Den direkta kopplingen är att brist på tid 
resulterar i att lantbrukaren inte har anslutit sig. Dock är den bakomliggande aspekten att 
resurserna inte finns till att anställa fler personer. Därför kategoriseras lantbrukarens svar 
som en ekonomisk faktor i denna studie om Greppa. Liknande diskussion går att se i den 
tidigare forskningen där ekonomiska aspekter går att tolka på olika sätt. Exempelvis 
diskuterar Dang m.fl. (2014) de konsekvenser som uppstår om lantbrukarna undviker att 
implementera åtgärder. Författarna nämner att om lantbrukarna inte har kunskap om 
dessa konsekvenser medför det dyra kostnader för uteblivna åtgärder. Författarna har 
kategoriserat detta som en ekonomisk faktor men skulle också kunna kategoriseras som en 
kunskapsfaktor. I motsats till Dang m.fl. (2014) skulle denna studie kunna ha kategoriserat 
denna aspekt som en kunskapsfaktor. Förklaringen till denna skillnad ligger troligtvis i de 
metodval som skiljer sig. Dang m.fl. (2014) har använt sig av strukturerade intervjuer som 
ger ytliga och korta svar samtidigt som denna studie använder sig av fördjupande 
kvalitativa intervjuer. Detta kan också gälla de andra artiklarna i tidigare forskning. 
Samtliga har använts sig av kvantitativa metoder och kan endast identifiera ytliga korta 
svar. Då kan det lätt bli att svaren misstolkas och kategoriseras fel då bakomliggande 
aspekter kan handla om annat än ekonomi. I denna studie har istället de bakomliggande 
aspekterna lyfts fram och kan vara en förklaring till varför ekonomi knappt nämns i denna 
studie men är en betydande faktor i tidigare forskning. Ett exempel på detta är då L4 
nämner att det är marknaden som bestämmer, de grödor som ger bäst betalt bestämmer 
inriktning på verksamheten. Här kan en ekonomisk faktor tydas men då L4 vidareutvecklar 
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sitt resonemang är det tydligt att det brister i engagemanget att vilja förändra för miljöns 
skull. 
5.2 Betydande faktorer och aspekter 
Med hjälp av analysen har det varit möjligt att urskilja vilka faktorer som är av mest 
betydelse för att lantbrukare inte ansluter sig till Greppa. Dessa faktorer är kunskap, 
engagemang och tid. Det går även att urskilja vilka bakomliggande aspekter som är av mest 
betydelse, dessa nämns under respektive faktor. Metoden för att identifiera vilka faktorer 
och aspekter som är betydande är inte beroende av hur många lantbrukare som har nämnt 
dessa. Valet grundar sig istället på hur lantbrukaren nämner faktorerna och aspekterna 
och vid vilken vikt som läggs vid dessa.  
 
Kunskap har visat sig vara den mest bidragande faktorn till att lantbrukarna inte väljer att 
ansluta sig till Greppa. Framför allt handlar det om aspekten att lantbrukarna inte tror att 
deras verksamhet är relevant för Greppa. Detta kan grunda sig i att lantbrukarna anser att 
de redan utför de åtgärder som finns inom Greppa samt att de mest odlar vall och inte 
anser att de har något näringsläckage. Detta kan visa på en bristande kunskap om Greppa 
då åtgärderna inom programmet handlar om allt från foderoptimering till 
energieffektivisering. I lantbrukarnas svar går det också se en viss osäkerhet kring deras 
kunskap då en del nämner att de inte är helt införstådda med vad Greppa gör. Trots detta 
anser de att verksamheten inte är relevant eftersom de redan utför liknande åtgärder som 
Greppa eller att verksamheten inte har något näringsläckage. Denna faktor har nämnts av 
samtliga lantbrukare och analysen visar på att bristen på kunskap om Greppa kan vara av 
betydelse för att lantbrukarna inte väljer att ansluta sig.  
 
En annan faktor som kan vara av betydelse för lantbrukarnas val är engagemang. Det kan 
grunda sig i att lantbrukarna inte engagerar sig att ta till sig den information som finns om 
Greppa. De flesta lantbrukare erkände att Greppa var duktiga på att informera om åtgärder 
och liknande men att de själva var dåliga på att ta till sig den informationen. Det blir då 
svårt för Greppa att få ut informationen om lantbrukarna inte är intresserade av att ta till 
sig den. Detta kan därför resultera i att kunskapen om Greppa hos lantbrukarna brister. 
Prioritering är en annan aspekt som kan vara av betydelse för att engagemanget brister. 
Vissa lantbrukare menade på att de istället valde sin fritid före att vara med i Greppa. 
 
En tredje och sista faktor som har visat sig kan vara av betydelse är tid. Det kan handla om 
att lantbrukarna anser att det inte finns tillräckligt med tid att lägga på Greppa. De nämner 
att det är så mycket annat att göra inom verksamheten att det inte finns tid till ytterligare 
arbete. Flera lantbrukare har varit inne på att aspekten prioritering kan vara av betydelse 
för faktorn tid, de prioriterar annat före Greppa. 
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5.3 Koppling mellan faktorer 
Vidare kan de faktorer och aspekter som anses som mest betydelsefulla, jämföras och 
kopplas samman till en figur, se figur 1 som visar på hur de påverkar varandra. Utifrån 
varje lantbrukares svar kunde ett flertal faktorer och bakomliggande aspekter identifieras 
som kan vara av betydelse för att lantbrukarna inte väljer att ansluta sig till Greppa. 
Analysen visar en uppdelning av de faktorer som ger indikation på vad som är mest 
betydande, dessa faktorer beror dock av varandra och kan kopplas ihop för att skapa en 
större förståelse för varför lantbrukarna inte väljer att ansluta sig. De faktorer som har 
identifierats som mest betydande och hur de är kopplade till varandra har formats till en 
figur som presenteras och förklaras nedan. Figuren visar en generell bild av hur faktorerna 
är kopplade till varandra eftersom varje intervju är unik. Figuren visar på mönster som har 
analyserats fram utifrån jämförelser mellan alla intervjuer. Det ska dock påpekas att detta 
är en generell modell som inte förklarar hur verkligheten ser ut.  
 
Analysen visar på att kunskapen om vad Greppa innebär är en bidragande orsak till att 
flera faktorer blir av betydelse för valet att inte ansluta sig. Samtliga lantbrukares 
uppfattning om vad de tror sig veta om Greppa gör att andra faktorer blir en förklaring till 
varför man inte ansluter sig. Lantbrukarna verkar inte ha vetskap om att Greppa kan ge 
rådgivning inom flera olika områden och inte bara inom gödselområdet. Detta ger en 
indikation på att de inte har den rätta bilden av vad Greppa egentligen innebär. I sin tur 
kan detta leda till att andra faktorer blir en anledning till att inte ansluta sig. Det handlar 
om vad lantbrukarna själva tror sig veta om Greppa, detta ser olika ut beroende av på 
vilket sätt kunskapen (informationen) nås ut till lantbrukarna. Det har visat sig i sin tur 
påverka engagemanget till att ansluta sig, engagemanget till att vilja ansluta sig finns inte. 
 
Engagemang är en möjlig faktor som kan påverka lantbrukaren att utföra en viss handling. 
För att kunna öka engagemanget behöver lantbrukarens kunskap öka. Engagemanget kan 
även ligga till grund för att lantbrukaren inte lägger ner någon tid åt Greppa. Faktorn tid 
kan därför vara ett resultat av brist på engagemang då lantbrukare inte tar sig tid till att 
ansluta sig. 
 
I lantbrukarnas svar går det även att tyda att det kan vara bristen på engagemang som gör 
att lantbrukaren inte lägger ner den tid som behövs för att ta reda på vad Greppa innebär. 
Ju mindre tid lantbrukaren lägger på att ta reda på vad Greppa innebär desto mindre 
kunskap har lantbrukaren, som resulterar i att engagemanget minskar och så vidare. 
Figuren som beskriver detta kan ses nedan. 
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 Figur 1. En beskrivning av hur faktorerna påverkar varandra. 
5.4 Reliabiliteten i lantbrukarnas svar  
Det går att diskutera reliabiliteten i lantbrukarnas svar. Det finns en risk att lantbrukarna 
svarar svepande, exempelvis att brist på engagemang är orsaken till allt. Med hjälp av en 
kvalitativ metod kan detta till stor del undvikas. Detta eftersom att följdfrågor och 
bakomliggande anledningar har tagits upp under intervjuerna vilket har gjort att 
lantbrukarna behöver utveckla sina svepande svar.   
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6 Slutsats 
Denna studie har haft som syfte att identifiera vilka faktorer och bakomliggande aspekter 
som kan ligga till grund för att lantbrukare inte väljer att ansluta sig till Greppa. Studien 
har även haft som syfte att identifiera de faktorer och aspekter som kan vara av betydelse 
för lantbrukarnas val. Samt om faktorerna som identifieras kan kopplas till varandra. Syftet 
har även varit att jämföra de faktorer som identifierats i denna studie med faktorer som 
tagits fram i tidigare forskning.  
 
De identifierade faktorerna och aspekterna som kan ligga till grund för varför lantbrukare 
inte väljer att ansluta sig till Greppa presenteras nedan. De faktorer och aspekter som kan 
vara av betydelse har markerats med rött.  
 Kunskap 

 Verksamheten är inte relevant för Greppa Näringen 
 Brist på information 
 Får redan hjälp från annat håll 

Engagemang  
 Prioritering 
 Inte mottaglig för information från Greppa 
 Rinner ut i sanden  
 Brist på intresse att förändra   Ekonomi  
 Behöver fler anställda – räcker inte till 

Tid 
 Prioritering 
 Administrativt extra-arbete  
 Ser ingen vinst med att lägga tid på åtgärder    Förtroende  
 Misstro till myndigheter  
 Åtgärderna inom Greppa är inte bra 
 Är rädd för kostnader som lantbrukaren inte är skyldig till 

Påverkan utifrån 
 Påverkas av vad andra tycker och tänker 

 
Studien har visat att faktorerna kunskap, engagemang och tid kan kopplas till varandra då 
den ena faktorn leder till den andra. Vidare har faktorer från tidigare forskning kunnat 
jämföras med de identifierade faktorerna i denna studie. Faktorn engagemang har visat sig 
vara betydande samtidigt som faktorn inte nämns i tidigare forskning. Den ekonomiska 
faktorn har endast nämnts av en lantbrukare i denna studie men har varit en betydande 
faktor i den tidigare forskningen. Dessa två iakttagelser beror troligtvis på skillnader i 
metodval vid datainsamling.   
Denna studie har endast analyserat vad det är som skulle kunna bidra till att lantbrukare 
inte ansluter dig till Greppa. Något som skulle kunna vara ett intressant ämne för vidare 
forskning är att identifiera vad som skulle kunna få lantbrukare att ansluta sig, även kallat 
att vända barriärer till drivkrafter.  



29 
 

7 Referenser 
Bryman, A. (1997). Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning. Lund: 
Studentlitteratur 
 
Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2. uppl. Malmö: Liber 
 
Dalen, M. (2015). Intervju som metod. 2. uppl. Malmö: Gleerups 
 
Dang, H., Li, E., Nuberg, I. & Bruwer, J. (2014). Understanding farmers’ adaptation intention 
to climate change: A structural equation modelling study in the Mekong Delta, Vietnam. 
Environmental Science & Policy, 41(1):11-22 
 
Deng, J., Sun, P., Zhao, F., Han, X., Yang, G. & Feng, Y. (2016). Analysis of the ecological 
conservation behavior of farmers in payment for ecosystem service programs in eco-
environmentally fragile areas using social psychology models. Science of the Total 
Environment, 550(1):382-390 
 
Franzén, F. (2015). From Words to Action - Lessons from Active Stakeholder Participation 
in Water Management. TRITA LWR Phd 15:01 
 
Greiner, R. 2015, "Motivations and attitudes influence farmers' willingness to participate in 
biodiversity conservation contracts", Agricultural Systems, vol. 137, pp. 154-165. 
 
Hermerén, G., Gustafsson, B. & Petterson, B. (2011). God forskningssed. Stockholm: 
Vetenskapsrådet 
 
Hoffmann, M., Olofsson, S., Nilsson, H. (2011). Ett decennium av råd – som både lantbruket 
och miljön tjänar på. Rapport 1. uppl. Skåne: Elanders AB 
 
Jonsson, A., Ostwald, M., Asplund, T. & Wibeck, V. (2011). Barriers to and Drivers of the 
Adoption of Energy Crops by Swedish Farmers: An Empirical Study. World Renewable 
Energy Congress 2011 - Sweden. 
 
Jordbruksverket. (2015). Basfakta: Jordbruket i Östergötlands län. Jordbruket i siffror. 
https://jordbruketisiffror.wordpress.com/2015/10/06/basfakta-jordbruket-i-
ostergotlands-lan/ Uppdaterad 2015-10-06 [2016-04-24]  
 
Kvale, S., Brinkmann B. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. 3.uppl. Lund: 
Studentlitteratur 
 
Kylén, J-A,. (2004). Att få svar- Intervju, Enkät, Observation. Stockholm: Bonnier utbildning 
 



30 
 

Lastra-Bravo, X., Hubbard, C., Garrod, G. & Tolón-Becerra, A. 2015, "What drives farmers’ 
participation in EU agri-environmental schemes? Results from a qualitative meta-analysis", 
Environmental Science and Policy, 54(1):1-9 
 
Logardt, S. (2015a). Om greppa - om projektet - Bakgrund. http://greppa.nu/om-
greppa/om-projektet/bakgrund.html uppdaterad 2015-02-25 [2016-03-15] 
 
Logardt, S. (2015b). Regioner inom Skåne. Resultat av rådgivningen. Greppa. 
http://www.greppa.nu/download/18.555599214bd6ef13fbaf387/1425287395507/Regio
n+Sydv%C3%A4st_2013.pdf uppdaterad 2015-04-25 [2015-12-17] 
 
Logardt, S. (2016). Om greppa - regionalt - Östergötlands län. http://greppa.nu/om-
greppa/regionalt/ostergotland.html uppdaterad 2016-02-05 [2016-03-11] 
 
Marques, M., Bienes, R., Cuadrado, J., Ruiz-Colmenero, M., Barbero-Sierra, C. & Velasco, A. 
(2015). Analysing Perceptions Attitudes and Responses of Winegrowers About Sustainable 
Land Management in Central Spain. Land Degradation & Development, 26(1):458-467 
 
Miljomal.se (2013) Miljömål- ingen övergödning, http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/, 
uppdaterad 2013-07-01 [hämtad 2015-12-17] 
 
Page, G. & Bellotti, B. (2015). Farmers value on-farm ecosystem services as important, but 
what are the impediments to participation in PES schemes? Science of the Total 
Environment, 515-516 (1):12-19 
 
Rabalais, N., Turner, R., Díaz, R. & Justić, D. (2009). Global Change and Eutrophication of 
Coastal Waters. ICES Journal of Marine Science, 66 (7):1528-1537. 
 
Trost, J. (2010). Kvalitativa Intervjuer. Lund: Studentlitteratur 
 
Withers, P., Neal, C., Jarvie, H.P. & Doody, D.G. (2014), Agriculture and Eutrophication: 
Where Do We Go from Here? Sustainability, 6(1):5853-5875  



31 
 

8 Bilagor 
8.1 Intervjuguide 
Uppvärmningsfrågor 

1. Vilken typ av verksamhet bedrivs på gården? (växtodling/mjölk-nötkött/gris) 
2. Gårdsstorlek? (areal, åkermark/antal djur) 
3. Omfattning av verksamhet över tid? (ökning/minskning) 
4. Är verksamheten ansluten till någon certifiering/märkning?  (KRAV, Östgötamat, 

EU-eco label, Svenskt kött) 
5. Ålder, Kön? 

 
Öppningsfråga 

6. Vad tänker du om Greppa? 
 
Kunskap 

7. Hur har ni fått vetskap om Greppa? (bekanta som är anslutna) 
8. Har verksamheten haft kontakt med representanter från Greppa? Hur tycker ni att 

den kommunikationen har fungerat? (kontaktmetod, attityd) 
9. Vad anser du om den information som du har om Greppa? Känner du att den är 

tillräcklig för att göra ett val? Vilka faktorer ligger till grund för svaren? 
10. Utifrån den information du har fått, känner du att den är tillräcklig för att förstå 

miljöeffekterna av åtgärderna? 
Tid 

11. På vilket sätt påverkar tiden din syn på Greppa? 
 
Påverkan utifrån 

12. Hur är kommunikationen mellan andra lantbrukare? (grupptryck) 
 
Förtroende 

13. Hur ser ni på styrmedel som ett verktyg för att förbättra miljön? 
14. Hur ser synen ut på myndigheter? (Svenska myndigheter och EU) 

 
Ekonomi 

15. Vad är det som gör att du tycker att just den ekonomiska aspekten är viktig? 
16. Finns det andra ekonomiska skäl till dina val? (knappa resurser, lång-/kortsiktig 

lönsamhet) 
17. Ser du kopplingar mellan ekonomi och miljö på din gård? Vad tänker du om det? 

(ligger det till grund för dina framtida val?) 
 
Anpassning 

18. Känner du att Greppa har förståelse för lantbrukarens olika förutsättningar? 
19. Anser du att du har möjlighet att påverka/få din röst? 
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Avslutning 

20. De faktorer som har nämnts tidigare, skulle du säga att det är dessa som gör att du 
inte ansluter dig till Greppa? Eller är det fler faktorer som du tycker ligger till grund 
för att du inte har anslutit dig? I så fall, vilka? 

21. Här finns utrymme för oss att möjligen ta upp de faktorer som inte nämnts tidigare 
under intervjun. 

22. Vilken faktor bidrar mest till att du inte ansluter dig till Greppa? 
 

23. Något övrigt som du vill ta upp? 
24. Är det något i dina tidigare svar som du vill utveckla/ändra? 


