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ABSTRACT 

 

Glaumann Andersson, Karin (2010). KRAV-certifiering- en möjlighet till förändring inom 

lantbruket? - en studie av svenska mjölkgårdar i Hallands län.  

Kulturgeografiska institutionen, avancerad nivå, masteruppsats för masterexamen in 

kulturgeografi, 30 poäng. 

Handledare: Peter Kinlund 

 

Denna uppsats undersöker KRAVs möjlighet att förändra jordbruket i mer hållbar riktning 

genom att studera mjölkbönders inställning till ekologisk produktion i Halland. Både 

ekologiska och konventionella bönders syn på ekologisk produktion beaktas. Genom att 

jämföra KRAVs arbete med de av mjölkbönderna upplevda hindrena för omställning syftar 

denna studie att ge klarhet i certifieringssystemens effektivitet som politiskt styrmedel. 

Resultaten visade att de av bönderna upplevda hindren för omställning till ekologisk 

produktion till stor del grundade sig i fördomar och feluppfattningar. Undantaget var 

markbrist, vilket av båda grupper identifierades som det största omställningshindret. Det 

faktum att 11 av 12 problemfaktorer var relaterade till bristande kunskap och fördomar tyder 

på att många producenter kan vinnas över till ekologisk produktion om man jobbar på bred 

front och långsiktigt. Sådana insatser saknas till stor del idag.  

 

Nyckelord: mjölkproduktion, KRAV, ekologisk produktion, konventionell produktion, 

problemfaktorer, certifieringssystem, Halland.  
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1 Introduktion 

1.1 Inledning  
Klimatförändringens konsekvenser blir allt synligare runtom i världen och det står klart att 

växthusgasutsläppen måste minska. Jordbruket står för en stor del av utsläppen och det är de 

industrialiserade ländernas högteknologiska jordbruk som genererar den största andelen 

utsläpp globalt sätt. I Sverige står jordbruket för 20 procent av landets totala 

växthusgasutsläpp (Jordbruksverket 2010, A). Jordbruket är beroende av stora mängder 

fossila bränslen och el vilket har negativa effekter på både klimatet och våra ekosystem 

(Naturskyddsföreningen 2010, internet). Det har även synliga effekter på den biologiska 

mångfalden och bidrar till jorderosion, kontaminerat yt- och grundvatten samt ökad 

motståndskraft hos skadedjur (Badgley et al., 2007).  

Problemen med konventionellt jordbruk har öppnat upp för andra alternativa odlingssystem 

där ekologiskt jordbruk (för definition av ekologiskt jordbruk se regeringens dokument 

”Ekologisk produktion och konsumtion - mål och inriktning till 2010”) tagit allt större 

marknadsandelar (Regeringen 2010, internet). För fem år sedan satte regeringen upp ett mål 

för den ekologiska produktionen. Till år 2010 skulle 20 procent av all svensk jordbruksmark 

vara ekologiskt certifierad (Regeringen 2010, internet). Målet har inte uppnåtts och även om 

omställning till ekologisk produktion sker på vissa håll är det fortfarande endast en mindre del 

av landets gårdar som är certifierade. För att nå de uppsatta politiska målen för ekologisk 

produktion samt fortsätta driva utvecklingen i mer hållbar riktning måste efterfrågan på 

ekologiska produkter hålla i sig men även producenter vara villiga att ställa om sin egen 

produktion.  

Ett allt större ansvar för att möta de växande miljöproblemen har tilldelats frivilliga 

certifieringssystem vilka under de senaste åren ökat i inflytande i och med minskad statlig 

reglering. Dessa certifieringssystem finns inom flera olika sektorer men har varit som mest 

framgångsrika inom jordbrukssektorn (Raynolds et al., 2007). På grund av deras allt viktigare 

roll som politiskt styrmedel är det relevant att undersöka deras potential i att driva på 

jordbruket i mer hållbar riktning. Det finns flera miljömärkningar lantbrukare kan ansluta till 

idag men den mest välkända, med flest anslutna, är kontrollföreningen för alternativ odling 

(KRAV) (Dirke, 1998). Denna rapport kommer därför undersöka de problem bönder 

associerar med en omställning till ekologisk produktion samt hur KRAV jobbar för att 

minimera dessa. Studiens fokus ligger på mjölkproduktion eftersom det är en av de produkter 

i det ekologiska sortimentet som sålt bäst samt för att denna produktion är den enklaste att 

ställa om. Analysen baseras på intervjuer med både KRAV-anslutna och konventionella 

mjölkbönder i Hallands län samt på intervjuer med organisationen KRAV, Arla och 

Jordbruksdepartementet. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Tidigare forskning har till stor del antingen fokuserat på att undersöka varför bönder valt eller 

inte valt att ställa om sin produktion till ekologisk eller certifieringssystemens funktion som 

politiskt styrmedel.  Få studier har undersökt samspelet däremellan. Syftet med denna uppsats 

är att utifrån KRAVs exempel undersöka hur samspelet ser ut mellan mjölkbönder och 

certifieringssystem samt hur effektivt det är. Effektiviteten kommer att värderas utifrån hur 

väl KRAVs arbete möter böndernas förutsättningar, åsikter och önskemål när det gäller att 

ställa om till ekologisk produktion. För att uppnå syftet har följande frågeställning 

formulerats: 
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- I vilken utsträckning har KRAV systemet möjlighet att förändra mjölkproduktionen 

i mer hållbar riktning? 

Vidare har denna frågeställning brutits ner i några mindre undersökningsfrågor vilka kommer 

att guida den empiriska undersökningen. Dessa är; 

- Arbetar KRAV med att öka antalet anslutna KRAV bönder och i så fall hur?  

- På vilket sätt kan KRAV effektivisera detta arbete? 

- Vilka mentala och praktiska hinder upplever bönder med en omställning? 

2 Bakgrund 

2.1 Certifiering  
Certifiering och märkningssystem har blivit allt vanligare inom många områden men det är 

inom den globala livsmedelssektorn som de vuxit som mest (Raynolds et al., 2007). Till 

skillnad från konventionella marknadsstandarder som syftar till att påverka slutproduktens 

kvalité, fokuserar märkningssystem på hur tillvekningsprocessen sett ut. Både de 

miljömässiga och sociala förhållandena under tillverkningen beaktas (Raynolds et al., 2007). 

Certifieringssystem ökade mycket i popularitet i och med FN:s konferens om miljö och 

utveckling i Rio de Janeiro 1992. I Agenda 21 rekommenderas att nationella riktlinjer 

utvecklas för att minska överkonsumtion och främja hållbara tillverkningsprocesser. 

Miljömärkning ses här som ett verktyg för att främja dessa mål eftersom de dels kan öka 

miljömedvetenheten hos allmänheten samt skapa incitament för industrin att förbättra sin 

miljöprestanda. Kriterier och metoder ska utvecklas med hänsyn till produktens hela livscykel 

och dessa resultat ska sedan omvandlas till tydliga indikatorer vilka ska vägleda konsumenter 

och beslutsfattare i sina val och beslut (Erskine och Collins, 1997). Det finns olika typer av 

certifiering. Företag kan själva kontrollera att de uppfyller uppsatta kriterier (självcertifiering) 

eller samarbeta med andra företag inom samma sektor för att utveckla gemensamma 

standarder. Det senare kallas andrahandscertifiering och bygger på att de samarbetande 

företagen kontrollerar varandra för att se till att standarderna följs. Certifieringssystem kan 

även samordnas av staten. Gemensamt för alla certifieringssystem är att anslutning sker på 

frivillig basis. Det system som har störst legitimitet är tredjepartscertifiering där standarder 

ofta utvecklats och kontrolleras av frivilligorganisationer. Att dessa certifieringssystem ofta 

har en stark NGO bas och är mer fria från inflytande från industrin har bidragit till deras 

starka marknadsposition (Raynolds et al., 2007). Det är denna typ av certifiering som 

förespråkas genom Agenda 21 (Erskine och Collins, 1997). Medlemssamansättningen hos 

tredjepartscertifiering kan se olika ut, ofta med olika stor inblandning av industrin. KRAV är 

ett exempel på tredjepartscertifiering och deras organisation och verksamhet beskrivs nedan.  

2.2 KRAV  
KRAV bildades 1986 mycket som ett resultat av ett ökat intresse och behov av en enhetlig 

märkning för ekologiska varor på marknaden. Initiativet drevs igenom av fyra organisationer 

som alla jobbade för alternativa odlingsformer. Dessa var Biodynamiska föreningen, 

Förbundet Naturenlig odling, Förbundet Organisk Biologisk Odling och Alternativodlarnas 

Riksförbund. Man tog tidigt kontakt med lantbruksorganisationer, livsmedelskedjor och 

distributörer eftersom man ville skapa en bred verksamhet som kunde nå ut till många 

konsumenter. Från början var verksamheten inriktad på djurhållning men har vidgats med 

åren och idag kan t.o.m. restauranger och matbutiker certifieras av KRAV. Från att ha varit en 

ideell förening omvandlades KRAV till en ekonomisk förening 1991 som ägs av sina 
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medlemmar. Idag har man 26 medlemmar och bland dessa ingår representanter från ideella 

föreningar, företag och lantbruket. Detta påverkade sammansättningen av medlemmar där 

andelen medlemmar från förädlingsindustrin och handeln hela tiden ökat.  Sedan 90-talet har 

KRAV fler medlemmar från förädlingsindustrin än från ideella organisationer. KRAV är med 

andra ord idag en förening som främjar sina medlemmars ekonomiska intressen (Wivstad et 

al., 2004). Inte bara medlemssammansättningen har förändrats med åren utan även antalet 

medlemmar. Antalet anslutna lantbrukare med djurhållning ökade med 65 procent mellan år 

2006 och 2009. Ökningen under samma period för växtodlare var 28 procent (KRAV 2010, 

A). 

KRAVs vision är att all produktion och konsumtion av jordbruksprodukter ska vara hållbar 

och komma från en frisk jord. Detta vill man uppnå genom att via KRAV-märkningen jobba 

för en ökad produktion och konsumtion av ekologiska livsmedel och råvaror från ett 

ekologiskt jordbruk (KRAV 2010, B). Märkningen ska garantera att produktionen har skett 

utan att kompromissa med en god miljö och djuromsorg eller lantbrukarens arbetsvillkor. 

Genom en god miljö främjar man även människors goda hälsa eftersom miljöbelastningen 

från det ekologiska jordbruket är mindre. Vidare menar man att lantbrukarens hälsa även 

gynnas då denne slipper hantera kemiska bekämpningsmedel. En hållbar produktion vill 

KRAV uppnå genom att utesluta användning av kemiska bekämpningsmedel, handelsgödsel 

och genmodifierade organismer. På KRAV har man ett kretsloppstänkande där fodret i största 

möjligaste mån ska produceras på den egna gården och djurens gödsel ska tas tillvara och 

spridas (KRAV 2010, C). 

I KRAV-märkt produktion äter korna grovfoder (gräs) istället för kraftfoder som tillverkas av 

spannmål. Målet är att fodret skall produceras på den egna gården även om KRAVs regler 

endast kräver att 50 procent av grovfodret gör det. Allt foder måste vara KRAV-godkänt. 

Djuren skall hållas i lösdrift med undantag för stallar byggda före 2000 med minst 45 

uppbundna kor. Dessa kan nämligen få dispens om utevistelseperioden är förlängd (gäller till 

2013) eller om de rastas minst två gånger i veckan (KRAV 2010, D). Enligt KRAVs regler 

skall korna gå ute hela sommarhalvåret. Till skillnad från konventionell produktion får 

kalvarna i den ekologiska produktionen dia sin mamma de fyra första dygnen. Efter det 

fortsätter de att dricka råmjölk i tolv veckor istället för att ges pulvermjölk som 

konventionella kalvar får. De ekologiska kalvarna lever även i grupp och slipper därmed stå 

själva efter första veckan. KRAV-certifierade kor får inte stå bundna förrän vid 20 månaders 

ålder. Detta kan jämföras med sex månader för konventionella kor. En annan skillnad är att 

ingen förebyggande behandling får ges till KRAV-certifierade kor. Istället ska man som 

ekologisk bonde jobba med förebyggande hälsovård för att hålla djuren friska (ARLA 2010, 

A). 

De som är intresserade av att ställa om sin mjölkproduktion till ekologisk rekommenderas 

kontakta sin mejeriförening för att se vilka möjligheter som finns för att få leverera KRAV-

mjölk. Andra steget är att undersöka hur ens produktion behöver förändras för att uppnå de 

krav som satts för ekologisk mjölkproduktion. Sådan undersökning kan man bland annat få 

hjälp med från länsstyrelsen och hushållningssällskapet.  Om förutsättningarna för en 

omställning finns och man anpassat sin produktion till de nya reglerna kan man anmäla sin 

växtodling och djurhållning för att starta karens. Djurhållningen skall följa KRAVs regler i 

sex månader innan mjölken blir KRAV- godkänd. När det gäller marken tar det två år innan 

den blir godkänd. Hela omläggningen tar med andra ord två år. Karenstiden kan dock skifta 

lite beroende på gårdens förutsättningar. Får man EU-stöd för ekologisk produktion går 

omställningen exempelvis mycket snabbare. Certifiering utförs idag av tre olika 
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certifieringsorgan, Aranea certifiering, SMAK och HS Certifiering AB 

(hushållningssällskapet). Dessa ansvarar även för de återkommande kontrollerna (KRAV 

2010, D). Kontroller sker minst en gång per år och kan vara föranmälda eller oanmälda. Om 

det vid kontrollen hittas några större brister så mister man sin KRAV märkning och ens 

produkter dras tillbaka från marknaden (KRAV 2010, E). 

KRAV- märket sitter idag på 80 procent av alla ekologiska produkter som säljs på den 

svenska marknaden. Enligt en SIFO-undersökning känner 99 procent av Sveriges befolkning 

till KRAV-märket och 22 procent vill köpa mer KRAV-märkt än vad man gör idag (KRAV 

2010, F). Marknadsandelen för ekologiska produkter i Sverige ligger idag på 4,3 procent och 

det är ekologiska grönsaker och mejeriprodukter som säljer bäst. Det går bra för den 

ekologiska mjölken, den säljer faktiskt bäst av alla KRAV-produkter. Försäljningen har stigit 

stadigt under de senaste åren vilket och andelen ekologiskt producerat mjölk ökar i 

förhållande till den konventionella (se fig.1).  Från att försäljningen 2007 legat på ett värde av 

500 000 tkr var samma siffra 700 000 år 2009 (KRAV 2010, G).  

Fig. 1 

Ekologisk mjölk och andelen ekologisk mjölk av total mjölk 

 

Källa: KRAVs marknadsrapport 2010, sid 26 

Tidigare har den konventionella produktionen varit mer lönsam än den ekologiska på grund 

av 50 år av gynnsam prisutveckling. Priset på konstgödsel och bekämpningsmedel har hållits 

nere eller subventionerats vilket bidragit till detta. Idag är dock lönsamheten bättre hos den 

ekologiska produktionen enligt en rapport Svensk Mjölk arbetat fram tillsammans med LRF 

(Svensk Mjölk, 2008, A). Den lägre avkastningen uppvägs av högre pris och lägre kostnader 

(bonden får idag ett merpris på 1,33 kronor per liter mjölk). Andelen mark som är KRAV-

certifierad i Sverige har ökat de senaste åren (fig. 3). Under 2009 ökade den med 22 procent 

till 316 000 hektar. Antalet ekologiska, KRAV-certifierade mjölkkor har också varit på 

uppåtstigande (se fig. 2). Sedan 2005 har antalet ökat med 16 procent.  
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ökningen har bland annat kunnat ske genom att mejerierna arbetat hårt för att rekrytera fler 

ekologiska mjölkbönder. Arla ökade försäljningen av ekologiska produkter med 12 procent 

under 2009 och under 2010 planerar man att öka antalet ekoleverantörer med hela 25 procent 

(KRAV 2010, F). 

Fig. 2 

Antalet KRAV-godkända mjölkkor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: KRAVs marknadsrapport 2010, sid 27  

Fig.3 

Andelen ekologisk odling (godkänd eller under omställning) av total jordbruksproduktion 

 

Källa: KRAVs marknadsrapport 2010, sid 23 

Den streckade 

linjen visar det 

politiska målet 
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2.3 Svensk mjölkproduktion  
Av samtliga svenska mjölkföretag är idag sju procent ekologiska, vilket motsvarar 450 mjölk 

- gårdar (Svensk Mjölk 2008, A) Det finns knappt 6000 mjölkbönder i Sverige. Dessa har 

sammanlagt 357 000 mjölkkor. En svensk mjölkbonde har i genomsnitt 58 kor (Svensk Mjölk 

2010, B). Mjölkproduktionen har blivit alltmer intensiv och ett tydligt tecken på det är just 

förändringen i antalet mjölkkor. Från att det totala antalet mjölkkor 1960 var 1200 000, hade 

det minskat till strax under 400 000 år 2006. Minskningen har kompenserats av att korna ger 

en större avkastning idag än vad de gjorde förr. För 40 år sedan mjölkade en genomsnittlig ko 

10 kilo mjölk per dygn vilket stigit till 30 kilo i dagsläget (Svensk Mjölk, 2010, C).  

Den svenska mjölkproduktionen har genomgått en del förändringar genom åren. 

Mejerimarknaden har avreglerats och öppnats upp för konkurrens utifrån, mjölkgårdarna har 

blivit färre och större och handeln har fått mer makt. I och med inträdet i EU gick marknaden 

från att varit nationell till att bli alltmer beroende av vad som hände i omvärlden. Detta 

påverkade priserna på mejerivaror vilka sedan år 2000 blivit allt känsligare för förändringar i 

utbud och efterfrågan. Sverige gick från ett produktionsöverskott med relativt pressade priser 

till en prishöjning som ett resultat av stigande global efterfrågan (ARLA 2010, B). 

Enligt Lennart Holmström (2010) som arbetar på branschorganisationen Svensk Mjölk har 

mjölkböndernas, mejeriernas och handelns förhållande till varandra förändrats de senaste 

tjugo åren. Prisförhandlingarna ser exempelvis idag ser annorlunda ut vilket även avspeglar 

sig i lönsamheten. Förr sattes priset på mjölk centralt genom förhandlingar som staten 

samordande där alla berörda parter var inblandade. Parterna kom gemensamt överens om vad 

varje led i kedjan skulle få betalt och insynen var stor i hur prissättningen gick till och vad den 

resulterade i. Idag förhandlar enskilda mejeriföretag med handeln om hur stor andel av priset 

på mjölk man ska erhålla och detta är en sluten process. Detta har bidragit till ett sämre 

förhandlingsläge för mejerierna.  Idag kontrollerar mejerier inte olika geografiska områden på 

samma sätt som förr vilket inneburit att handeln kan pressa upphandlingspriserna ytterligare.  

Livsmedelskedjorna har även ökat andelen egna varor i sitt sortiment vilket även påverkar 

andelen av mjölkpriset de svenska mejeriföretagen får i slutändan. De köper in fler produkter 

från andra länder som ofta är billigare och tvingar därmed ner priset som mejerierna kan 

kräva. Det är inte enbart priset på mjölk i handeln och andelen av detta mejerierna 

tillhandahåller som påverkar deras ekonomi utan även priset på andra mejeriprodukter menar 

Holmström (2010). Sambandet kan illustreras genom följande exempel. Mellan åren 2008-

2009 tillverkades mycket ost i Holland, Danmark och Tyskland vilket landade i ett överskott. 

Detta överskott pumpades in på den svenska marknaden och såldes för ett billigt pris vilket 

resulterade i att svenska mejeriföretag fick sänka priset på sina produkter (Holmström 2010, 

intervju). Holmström menar att den ökade importen av förädlade mejeriprodukter såsom ost 

och yoghurt har pressat lönsamheten för de svenska mejerierna då mindre mjölk kan användas 

till att producera mer högförädlade produkter som ger bättre betalt än lågförädlade.  

Antalet mejeriföretag har minskat med åren och idag kontrollerar sju mejerier 99 procent av 

marknaden (Svensk Mjölk 2010, D). De senaste tre åren har dock vissa lokala mejeriföretag 

tagit små marknadsandelar. Bondens lönsamhet påverkas av dennes kostnader samt det satta 

mjölkpriset. Mejeriernas alltmer pressade lönsamhet har lämnat en mindre del av priset kvar 

till bonden och detta har drivit på en utveckling mot allt intensivare produktion. Många 

bönder har gjort stora investeringar för att ha råd med modern utrustning och skaffat fler djur. 

Det är även vanligt att bönder tagit över sin gård efter sina föräldrar vilket ofta inneburit att 

man behövt lösa ut sina syskon. Detta kan enligt Holmström (2010) förklara det faktum att 

många gårdar idag är kraftigt belånade. Att driva en mjölkgård idag är som att driva ett 
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företag. Det kräver både teknisk kompetens för att kunna hantera den moderna utrustningen 

och ett affärsmässigt tänkande. De 20 senaste åren har mjölkproduktionen i Sverige minskat 

med 15 procent och det är en stor utmaning att vända denna trend. Många ungdomar vill inte 

ta över efter sina föräldrar och en viktig förklaring till detta tror Holmström (2010) är den 

försämrade lönsamheten.  

 

2.4 Halland 
Halland är beläget på södra västkusten och gränsar i söder till Skåne, i öster till Småland, i 

nordöst och norr till Västergötland. Landskapet är 15 mil långt och som mest 5 mil brett. Ytan 

omfattar 4790 km
2
 (Stora Fokus, 1988:82). På grund av sitt kustläge är Hallands klimat milt i 

jämförelse med övriga Sverige. Skillnaderna i klimat är små i nord-sydlig riktning men större 

i öst-västlig. Detta beror på variation i höjd över havet och denna variation är som störst i öst-

västlig riktning (höjden över havet avtar mot kusten). Medeltemperaturen under februari 

månad som är den kallaste är cirka -1,5 vid kusten och ungefär en grad kallare i gränstrakterna 

mot Småland och Västergötland. I juli ligger medeltemperaturen som då är samma för hela 

landskapet mellan 16-17 grader (Clason och Granström, 1992:14–15). Nederbörden som är 

högst i augusti månad och lägst i mars, varierar mellan 700-1000 mm. Mest nederbörd faller 

över det sydsvenska höglandets sluttning medan kustområdet har betydligt lägre nederbörd 

(Clason och Granström, 1992:18–19). Med avseende på växtligheten i Halland kan lanskapet 

delas in i tre regioner med olika karaktär: kustslätten, övergångsbygden och skogsbygden. 

Kustslätten är området närmast kusten och sträcker sig från lanskapets sydligaste kustgräns 

upp till Värötrakten som ligger norr om Varberg. Jorden består främst av sandiga/moiga och 

leriga sedimentjordar och är till stor del uppodlad. De områden inom regionen som inte är 

uppodlade har stor artrikedom. De östliga delarna av landskapet omfattas av skogsbygden och 

där dominerar barrskog. Jordmånen inom denna region är relativt näringsfattig. Insprängt 

mellan skogsbygden och kustslätten ligger övergångsbygden som förutom att omfatta remsan 

mellan dessa regioner sträcker ut sig norröver. Övergångsbygden består av ungefär lika 

mycket odlat mark som skog. Största delen av Hallands lövskogar är belägna här (Stora 

Fokus, 1988:82).   

 

Under 1800-talets första hälft var skogarna skövlade och jordbruket outvecklat. Halland var 

fattigt och många utvandrade till Amerika. Kring sekelskiftet fick jord- och skogsbruk ett 

kraftigt uppsving och numera har jordbruket i Halland relativt sett större betydelse än i något 

annat svenskt fastlandskap (Stora Focus, 1988:82). Mer än en fjärdedel av landskapets yta är 

uppodlad. Av alla förvärvsarbetare jobbar 2,3 procent inom jordbruket vilket placerar Halland 

över riksgenomsnittet och på tredje plats efter Gotland (5,3 procent av förvärvsarbetare i 

jordbruk) och Kalmar (2.5) (SCB, 2010:128). Inom jordbruket har Halland även en större 

andel husdjursföretag än riksgenomsnittet (SCB och Jordbruksverket, 2010:44). Det finns 413 

mjölkföretag i Halland vilket kan jämföras med snittet för landet som är 338 (SCB och 

Jordbruksverket, 2010:109). Bland de grödor som odlas är slåtter och betesvall vanligast, 

därefter spannmål, potatis, oljeväxter, sockerbetor samt ärtor och bönor (SCB och 

Jordbruksverket, 2010:45). Andelen ekologisk odling är relativt låg. Endast 2.1 procent av 

arealen är ekologiskt odlad i jämförelse med riksgenomsnittet på nio procent (SCB och 

Jordbruksverket, 2010:153).  
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3 Teoretisk bakgrund 
Eftersom mycket befintlig forskning antingen behandlat certifiering som system eller bönders 

inställning till ekologisk produktion utan att undersöka länken däremellan har ett eget 

teoretiskt ramverk skapats för denna undersökning. I detta ingår teorier kring de två nämnda 

forskningsområdena, men även ett avsnitt om hållbart jordbruk. Detta avsnitt diskuterar 

innebörden av begreppet hållbart jordbruk. Vad står det egentligen för och hur ska det 

definieras? Kan det jämställas med ekologisk produktion? Avsnittet följs av ett annat som 

behandlar certifieringens styrkor och begränsningar som system och politiskt styrmedel. Den 

tredje delen av det teoretiska ramverket tar upp bönders olika anledningar till att ställa om 

eller inte ställa om till ekologisk produktion samt vilken betydelse olika faktorer tilldelats i 

olika undersökningar.   

3.1 Hållbar utveckling 
Att definiera vad hållbart jordbruk är och står för är långt ifrån enkelt och det har gjorts 

många försök men det finns nästintill lika många definitioner som personer som tagit sig an 

uppgiften. Ett mönster kan dock urskiljas. Hållbart jordbruk måste vara förenligt med någon 

kombination av ekonomiska, miljömässiga och samhälleliga mål (Allen et al., 1993; Van 

Calker, 2003; Boogard, 2008; Farshad och Zinck, 1993 m.fl.). Olika författare har dock lagt 

fokus på olika delar av hållbarhetsbegreppet. 

3.1.1 Ekonomiska dimensionen av hållbart jordbruk 

Detta perspektiv ser jordbrukets hållbarhet utifrån produktionsnivå och dess effekt på 

ekonomin. Eftersträvansvärt är en hög jordbruksproduktion som kräver så lite resurser som 

möjligt som har en positiv effekt på resterande delar av ekonomin (Pizzoli, 2006). Hållbarhet 

för de flesta ekonomer tolkas ofta som en perfekt balans mellan produktion och konsumtion. 

De försummar ofta faktorer så som tillgång till naturresurser och ekosystemtjänster vilka 

också påverkar produktionen, men även de miljöeffekter produktionen ger upphov till 

(Farshad och Zinck, 1993). Viktigt att poängtera är att många förespråkare av det ekonomiska 

perspektivet på hållbart jordbruk dock ofta erkänner förekomsten av miljöproblem och sociala 

problem kopplade till jordbruket. Man anser att dessa effekter är ohållbara och inte förenliga 

med bönders och jordbruksindustrins långsiktiga ekonomiska intressen och samhället i stort. 

Problemen kan dock lösas genom att ekonomiska incitament stärks vilket i sin tur kommer 

främja hållbara jordbruksmetoder (James, 2006). Man utgår från att personer är vinstsökande 

och därmed kommer sträva efter att minska produktionskostnader och effektivisera sin 

produktion genom exempelvis tekniska och organisatoriska förändringar. Producenter 

förväntas agera hållbart om äganderätter är tydliga eftersom producenter som vet att de i 

framtiden har tillgång till en resurs förväntas förvalta denna på ett hållbart, långsiktigt sätt. I 

frånvaro av äganderätter ökar risken för överexploatering. Vidare måste producenter vara fria 

att eftersträva lönsamhet utan att hindras av externt påtvingade begränsningar (James, 2006). 

Enligt Norgaard (1981) kan vi bortse från naturliga begränsningar i jordbruksutvecklig så 

länge förlorade ekosystemtjänster till följd av mänskligt aktivitet kan kompenseras av 

samhället (syntetiska gödningsmedel, ogräsbekämpning mm). Dessa kompensationer 

(arbetskraft, kunskap, förvaltningsinsatser) kostar dock pengar och detta måste beaktas 

(Norgaard, 1981). 
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3.1.2 Samhälleliga dimensionen av hållbart jordbruk 

Schreck et al. (2006) hävdar i sin artikel att arbetsmarknadsfrågor är en aspekt som fått för lite 

fokus i studier om hållbart jordbruk (Schreck et al, 2006). Enligt dem är låga löner, ingen 

anställningstrygghet, långa arbetstider, avsaknad av sjukförsäkring och folkpension samt 

undermålig arbetsmiljö en verklighet för många inom jordbrukssektorn och därför borde 

arbetsmarknadsfrågor i större utsträckning ingå i diskussioner kring hållbarhet (Schreck et al, 

2006). Hållbart jordbruk anses även ur detta perspektiv innebära sätt att förhindra 

avfolkningen av landsbygdssamhällen samt säkra överlevnaden av jordbruksfamiljer 

(Thompson, 1992). Här uttrycks ofta ett behov av att bevara små, självägda enheter. Man 

menar att trenden mot allt större jordbruksenheter inte stämmer bra överens med 

hållbarhetsbegreppet varken när det gäller upprätthållandet av ekonomiska möjligheter inom 

jordbruket eller gällande resurstillgången (Weil, 1990).  

Social rättvisa är en annan faktor starkt förknippad men detta perspektiv. Allen et al. (1991) 

menar att lika viktigt som att säkra produktionen av jordbruksvaror är att se till att dessa 

distribueras rättvist. En rättvis fördelning ska inte bara innefatta hela jordens befolkning utan 

även framtida generationer. De sociala målen är starkt kopplade till miljöaspekten. Vi 

kommer inte lyckas att förse alla människor med näringsrik mat, säkra social rättvisa och ge 

människor en rimlig livskvalité om inte jordbrukets resursbas och miljöbegränsningar beaktas 

(Allen et al., 1991). Viktigt är dock att miljömål inte eftersträvas på bekostnad av 

grundläggande mänskliga behov. Alternativa jordbruksmetoder så som ekologiskt jordbruk 

möter inte dessa sociala aspekter i tillräckligt hög grad för att betecknas som hållbara (Allen 

et al., 1991). Bevarande av traditionella jordbrukssystem och traditionell kunskap är en annan 

aspekt som ofta belyses av förespråkare av detta perspektiv på hållbarhet. Dessa traditionella 

jordbrukssystem anses inte enbart vara mera hållbara utifrån ekologiskt perspektiv utan 

förväntas även främja lokal självförsörjning och därmed skapa mindre sårbara samhällen. 

Traditionella jordbrukssystem hävdas leda både till ökad biologisk- och kulturell mångfald. 

Hållbarhet i denna mening kan delvis uppnås genom ökad delaktighet av minoriteter i 

beslutsfattande (Alteiri, 2004). 

3.1.3 Miljömässiga dimensionen av hållbart jordbruk 

Andra forskare lägger fokus på de miljömässiga effekterna av jordbruksproduktionen och 

menar att hållbart jordbruk är en produktionsform som i nutid men även på längre sikt inte 

medför negativa effekter på våra ekosystem. Olika miljöfaktorer har associerats med hållbart 

jordbruk. Några av de vanligaste är självförsörjning genom användning av lokalt tillgängliga 

resurser istället för import av externa resurser, minimerad användning av konstgödsel och 

kemiska bekämpningsmedel, växelbruk för diversifiering, markbördighet och 

skadedjursbekämpning, mer diversifierade grödor och djurraser, minskad djurtäthet, 

användning av kompostmaterial i odling (Neher, 1992). Alternativt jordbruk likställs här ofta 

med hållbart jordbruk med den underliggande uppfattningen att miljöproblemen är 

förknippade med konventionellt jordbruk. I kategorin alternativt jordbruk ingår bland annat 

begrepp som ekologiskt jordbruk, resurssnålt jordbruk, biodynamiskt jordbruk, permakultur 

och agroekologi (Hansen, 1996).  

Dahlberg menar att alternativa jordbruksmetoder möter de tre definitioner av hållbarhet som 

Douglass (1984) identifierat. Hållbarhet som långsiktig, tillräcklig livsmedelsförsörjning 

vilket kräver jordbrukssystem som är mer ekologiskt sunda och inte förstör de naturliga 
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resurser vi är beroende av. Hållbarhet som förvaltarskap, dvs. jordbrukssystem som tar 

hänsyn till framtida generationer och andra arter och hållbarhet som samhällelig gemenskap. 

Jordbrukssystem ska vara rättvisa. Hållbarhet kan inte uppnås så länge vi har ojämn 

fördelning av mark, rikedom och makt (Dahlberg, 1991).  

Hill och MacRae (1992) likställer hållbart jordbruk med ekologiskt jordbruk. Enligt dem är 

ekologiskt jordbruk både en filosofi och en jordbruksmetod som baseras på ett antal 

ekologiska och sociala värden och en nivå av självbestämmande som främjar ansvarstagande. 

Genom förvaltningsmetoder som använder sig av naturliga processer kan viktiga 

ekosystemtjänster bevaras, avfall och miljöförstöring minimeras, ekosystemens 

motståndskraft främjas samt hälsosam mat som möter det nuvarande behovet produceras. 

Vidare främjar ekologiskt jordbruk landsbygdsutveckling men även samhället i stort (Hill och 

MacRae, 1992). Slutligen kan nämnas att förespråkare av det miljömässiga perspektivet på 

hållbart jordbruk ofta ser hållbara jordbruksmetoder som något som efterhärmar naturens 

naturliga processer och som främjar en ekocentrisk etik (naturen har ett värde i sig till skillnad 

från enbart användarvärde). Med andra ord, hållbart jordbruk är ofta ett försök att efterhärma 

de viktigaste egenskaperna hos ett naturligt ekosystem (Hansen, 1996). 

3.1.4 Är ”hållbart jordbruk” ett användbart begrepp? 

Hansen (1996) ifrågasätter att begreppet ”hållbart jordbruk” ska styra förändring inom 

jordbruket speciellt i de fall det förknippas med vissa jordbruksmetoder. Han bygger sin kritik 

på ett flertal argument. För det första har metoder för att främja hållbart jordbruk främst 

utvecklats i väst som svar på de problem som finns i dessa länder. Detta innebär att dessa 

metoder inte är anpassade till de förutsättningar och problem som finns i andra delar av 

världen. Genom att sammankoppla hållbarhetsbegreppet med vissa jordbruksstrategier 

misslyckas man med att anpassa teknikval och jordbruksmetoder till olika miljöers varierande 

förutsättningar.  

Vidare anser Hansen (1996) att hållbarhetsbegreppet skapar en förvrängd bild av 

konventionellt jordbruk som det alternativ man på alla sätt ska undvika. Detta kan leda till att 

vissa jordbruksmetoder direkt utesluts utan att ha testats enbart på grund av deras association 

till konventionella jordbruksinstitutioner. Det kan även resultera i att metoder som visat sig 

vara skadliga i ett specifikt sammanhang inte utvärderas trots att dessa kunnat lämpa sig för 

andra användningsområden.  

För det tredje skapas en typ av cirkulär logik när man sammankopplar vissa strategier med 

hållbarhet. Om jordbruksmetoder klassificeras som hållbara utifrån den effekt de har på 

jordbruket, och jordbrukets hållbarhet bedöms baserat på i vilken mån hållbara 

jordbruksmetoder används, blir det logiskt omöjligt att utvärdera en metods tillskott till 

hållbarhetsdefinitionen eftersom den redan använts som ett kriterium för att utreda 

hållbarheten (Hansen, 1996).  

Sist men inte minst kommer en definition av hållbart jordbruk alltid vara subjektiv och enbart 

återspegla de värderingar och mål författaren till definitionen satt upp. Hansen menar att mål 

och strategier för ökad hållbarhet inom jordbruket ska formuleras av aktörer inom jordbruket, 

så som bönderna själva och är därför exogena (Hansen, 1996).  

Fler författare tar upp problematiken kring vem som ska definiera innebörden av hållbart 

jordbruk. Värden förändras även över tid vilket innebär att man även måste ta ställning till 
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definitionernas ålder och relevans i dagsläget (Boogard, 2008). Van Calker et al. (2003) 

baserade sin definition av hållbart jordbruk på expertutlåtanden från ett antal forskare och 

representanter från olika miljöorganisationer, fackföreningar och bondeföreningar. Även 

utlåtanden från intressenter så som politiker, konsumentföreningar och representanter från 

industrin inkluderades i framtagandet av ett antal faktorer som fick ligga som bas till 

definitionen. Intressant är att deras definition i stort överensstämde med den från Boogard et 

al. (2008) som definierade hållbarhet utifrån allmänhetens syn på natur- och kulturvärden. 

Enligt dem är hållbarhet ett sociokulturellt begrepp och detta ska avspeglas i det 

tillvägagångssätt som används för att definiera hållbart jordbruk. I sin studie undersöktes 

allmänhetens syn på hållbarhet i djuruppfödning genom att låta ett antal personer besöka olika 

mjölkgårdar i Holland och identifiera värden inom produktionen. Förutom att producera mat 

för samhället framhölls även andra värden sammankopplade till landskap, natur och kultur. 

För att ett jordbruk ska vara hållbart måste hänsyn tas till djurens naturliga beteenden, 

jordbruksinkomsterna vara goda, landskapet och naturen vårdas, samt en levande landsbygd 

främjas (Boogaard et al., 2008). Dessa faktorer överensstämmer med de tre delarna av 

hållbarhetsbegreppet som beskrivits ovan (se avsnitt 3.1.1–3.1.3). 

Enligt Andrén och Kirchmann i Johansson (2008) är det problematiskt att likställa hållbart 

jordbruk med ekologiskt jordbruk. De menar att ekologiskt jordbruk genererar mer koldioxid 

till atmosfären än konventionellt jordbruk. Eftersom skördarna blir lägre måste mer mark tas i 

anspråk. Eftersom markbrist ofta är ett faktum skulle en omställning till ekologiskt innebära 

att man blev tvungen att hugga ner skog, dika ut och nyodla vilket frigör mer koldioxid. 

Högre skördar binder mer kol i marken och är därför bättre för klimatet (Johansson, 

2008:308).  

3.2 Certifiering 
Följande avsnitt behandlar de främsta åsikterna kring certifieringssystem och olika författares 

syn på i vilken mån de kan påverka samhället i stort, och jordbruket specifikt, i hållbar 

riktning. Bra att ha i åtanke är att det inte finns någon tydligt uppdelning mellan förespråkare 

och kritiker i detta avsnitt utan att många av de författare som refereras till här har både 

diskuterat fördelar och begränsningar. Dock har en uppdelning gjorts mellan de positiva 

aspekterna och de mer problematiska för att göra avsnittet mer lättläst.  

3.2.1 Certifieringens fördelar 

De studier som betonar certifieringens fördelar pekar ofta på dess växande popularitet och att 

sociala och miljömässiga aspekter tas i beaktande i produktionen av olika varor. Eftersom 

certifieringsinitiativen växer snabbt, speciellt inom jordbrukssektorn, har de en stor möjlighet 

att förändra jordbruket i mer hållbar riktning (Raynolds et al., 2007). Att certifiera sina 

produkter är även ett sätt för företag att få ut ett mervärde för sina insatser och ansträngningar 

mot en mer hållbar produktion (Raynolds et al., 2007). Standarder kan vara särskilt 

användbara i komplexa förvaltningsstrukturer som saknar tydliga hierarkier så som EU. De 

kan även med fördel användas inom regelområden där det finns en uppfattning om att 

centraliserad toppstyrd reglering inte kan komma åt problemen. Ett exempel på ett sådant 

regelområde är miljölagstiftning (Boström och Klintman, 2006). 

Enligt Micheletti i Soper och Trentmann (2007) har människor i århundraden använt 

konsumentbojkotter som ett sätt att sända politiska budskap om miljöbrott och brott mot 

mänskliga rättigheter till makthavare och organisationer. Företag uppmuntras att bojkotta 

olämpliga leverantörer genom att förändra sin upphandlingspolicy så att denna tar hänsyn till 
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miljömässiga och sociala kriterier vid inköp. Certifiering ger konsumenter förutsättningar att 

använda sin konsumtion som ett politiskt verktyg för att få till förändringar i företags policys 

och praxis. På så sätt kan företag som jobbar för hållbarhet genom att följa miljönormer, säkra 

arbetstagares rättigheter och ha en öppenhet gentemot allmänheten stödjas (Soper och 

Trentmann, 2007). 

Barham (2002) anser att certifieringssystem har en möjlighet att utvecklas till en effektiv 

motståndsrörelse till den konventionella matindustrin. De kan utmana den kapitalistiska 

livsmedelsindustrin där konkurrensen till stor del baseras på pris. Certifiering kan överbrygga 

det växande glappet mellan det lokala och globala och mellan konsumenter och producenter 

genom att konsumenter ges mer information om tillverkningsprocessen och därmed kan göra 

mer medvetna val. Certifiering kan även verka normskapande. Ju fler märkningar, desto större 

blir efterfrågan på märkta varor. Detta kan leda till att dessa varor med tiden blir så pass 

vanliga att de blir normgivande. Detta kan då resultera i att det blir allt svårare att försvara 

andra produkter. En sådan ökning av certifierade produkter kan även påverka bilden av 

konsumenten som endast rationell och prisfokuserad. Med tiden kan detta även påverka vilka 

värden som blir centrala i samhället (Barham, 2002). 

Om certifieringssystem har många representanter från frivilligorganisationer kan det leda till 

att allmänheten blir mer delaktig i utformning och reglering av matindustrin. Eftersom sådan 

representation kan variera mellan certifieringsinitiativ kan det hävdas att denna fördel inte 

automatiskt kan associeras till certifiering. Men certifieringssystemens framgång bygger på 

att konsumenterna ser deras märkningar som trovärdiga och trovärdighet är starkt förknippat 

med andelen frivilligorganisationer som ingår i certifieringssystemet vilket skulle kunna tala 

för att denna fördel är relevant i de flesta fall (Raynolds et al., 2007). Vidare kan förekomsten 

av certifieringssystem flytta fram de regler som finns inom det konventionella jordbruket. I 

kontrast till certifierade producenter kan konventionella producenter lätt framstå som ansvars- 

och hjärtlösa vilket i sin tur kan påverka försäljningen (Barham, 2002). Busch (2004) 

framhåller certifieringens fördelar i relation till lagstiftning. Privat reglering går framåt i 

mycket snabbare takt och har större räckvidd. Reglering genom lagstiftning tar lång tid 

eftersom den inte kan implementeras innan den godkänts på flera olika politiska nivåer. Privat 

reglering kräver inget sådant förfarande utan förlitar sig på marknaden för sitt verkställande. 

Liksom Barham (2002) hävdar Busch att varor som inte efterlever dessa privata standarder 

inte kommer säljas eller säljas till kraftigt reducerade priser vilket i många fall leder till dessa 

företags konkurs (Busch, 2004). 

3.2.2 Certifieringens begränsningar 

Certifieringssystem har även mött mycket kritik. Flera studier har betonat svårigheterna kring 

kvalitetskontroll. Med certifieringens ökade popularitet har flera initiativ skapats, med olika 

legitimitet. Det finns alltid en risk för att företag marknadsför sig som miljömedvetna och 

hållbara samtidigt som man gör allt man kan för att hålla nere sina kostnader. Detta kan 

innebära att standarder och regler är relativt kraftlösa och inte återspeglar de värderingar som 

produkten kommunicerar utåt (Renard, 2005). Dessutom finns risken att de regler som 

producenter åtagit sig att följa inte efterlevs. För att undvika detta krävs ordentlig och pålitlig 

kontroll. Kontrollorgan varierar beroende på certifieringstyp (se 2.1). Förutom problematiken 

att kontroller inte alltid sker av oberoende kontrollorgan finns även problemet med att 

kontrollorgan kan ha ett intresse av att se mellan fingrarna då de ofta är vinstdrivande. 

Öppenhet hos certifieringssystem är därför centralt för att försäkra trovärdighet (Raynolds et 

al., 2007).  
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Vidare kan det vara svårt för konsumenten att urskilja de seriösa produkterna i det stora 

utbudet. De många kvalitetsmärkningarna skapar förvirring hos konsumenterna som varken 

har tid att undersöka innebörden av de olika märkningarna eller jämföra dessa. Certifieringen 

uppfyller då inte längre sitt syfte som är att underlätta för konsumenterna genom att vara 

tydlig, jämförbar och trovärdig (Renard, 2005). Vidare bygger certifieringens slagkraft på att 

konsumenterna har en medvetenhet om problem relaterade till livsmedelsproduktionen och 

om märkningarnas (eventuella positiva) effekter, samt på att man är villig att betala för dessa 

produkter. Enligt Barham värderar konsumenter fortfarande faktorer som pris, smak och 

produktens utseende högst (Barham, 2002). Erskine och Collins (1997) menar även att 

medvetenheten kring vissa märkningar fortfarande är låg hos konsumenter och återförsäljare. 

Prioritering av produktrelaterade faktorer istället för processrelaterade, låg medvetenhet kring 

märkning samt lågt förtroende för certifieringsföretag kan tillsammans förväntas ge mycket 

stora negativa effekter på försäljningen av certifierade produkter (Erskine och Collins, 1997).  

Att det är frivilligt att följa olika standarder och regler kring miljö- och arbetsförhållanden kan 

i sig även ses som ett problem. Man räknar med att företag i hela livsmedelskedjan ska 

ansluta till certifieringssystem och följa riktlinjer trots att detta kan innebära stora kostnader 

för producenter och vara besvärligt (Raynolds et al., 2007). Certifiering blir alltmer ett måste 

för produkter som ska ut på marknaden. Producenter kan ha olika förutsättningar att 

kvalitetsmärka sina produkter. Vissa kanske inte kan certifiera sin verksamhet på grund av 

strukturella hinder, andra har inte råd. För dessa producenter kan det bli svårt att konkurrera 

med den allt större andelen certifierade producenter (Raynolds et al., 2007). Certifierade 

producenter i sin tur måste kunna lita på en stadig avsättning för sina produkter. Enligt Lockie 

et al. (2000) kan återförsäljare lätt välja att sluta köpa in eller marknadsföra ekologiska 

produkter om dessa blir för dyra (t.ex. om produktionskostnader ökar). Detta kan i värsta fall 

leda till att bönder förlorar tillgång till ekologiska marknader. Vidare hävdar de att 

livsmedelsföretagen har försökt öka sitt inflytande över hur arbetet bedrivs på gården och 

över bönders beslutsfattande bland annat när det gäller vilket certifieringsorgan man ansluter 

sig till. Deras studie har visat på att handeln köper in varor från färre och färre enheter 

eftersom det blir billigare. Det gör att små ekologiska enheter riskerar att konkurreras ut. 

Produktionen centreras på så sätt till ett fåtal större, mer effektiva och centralt belägna gårdar 

(Lockie et al., 2000). Detta är en uppfattning som delas av Pollan (2006) som menar att detta 

är sammanlänkat med att handeln alltmer domineras av ett fåtal aktörer som köper in större 

och större volymer. Detta driver på utvecklingen mot allt större gårdar och leveranser. Han 

hävdar att den ekologiska rörelsen alltmer lämnat sina rötter som en social rörelse till att mer 

likna storföretag. Ekologisk certifiering har gjort denna typ av storskaliga produktion möjlig 

men har lett till att man kompromissat bort en av de mest grundläggande idéerna om hållbart 

jordbruk; småskaligheten (Pollan, 2006). 

Som svar på att certifieringssystem kan bidra med större inflytande från allmänheten i 

matindustrins utformning menar kritiker att certifieringssystem, även i de fall där 

frivilligorganisationer ingår, tenderar att avspegla nuvarande maktstrukturer. Att frivillig-

organisationer och andra föreningar är representerade i regelarbetet betyder inte att dessa 

röster hörs i den mån som kan förväntas. En delförklaring till detta är att många 

frivilligorganisationers möjlighet att delta och påverka begränsas av lite resurser och få 

mandat (Giovannucci och Ponte, 2005). Enligt Busch tenderar även politiska intressen väga 

tyngre än forskning i regel- och kriterieutformning för certifiering (Busch, 2004). En annan 

fördel som betonats av förespråkare för certifiering är att det är ett sätt för producenter att få 

ut ett mervärde för sina produkter. Även om så är fallet är merbetalningen för ekologisk 

produktion högst osäker och varierande. Denna dikteras av marknadskrafterna, vilket innebär 
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att de styrs av balansen mellan tillgång och efterfrågan. Anslutning av företag till 

certifieringssystem kan inte enbart förlita sig på stödutbetalningar utan måste även betona 

värdet i och fördelarna med mer hållbara brukningsmetoder för att bli ett attraktivt och 

långsiktigt alternativ (Giovannucci och Ponte, 2005). 

Certifieringssystem kan påverka bilden av ekologiskt jordbruk om certifieringsstandarder blir 

den enda indikatorn genom vilket företag definierar hållbarhet eller vad som är ekologiskt. 

Ökad efterfrågan på ekologiskt certifierade produkter kan innebära att företag sänker 

standarder och säljer mer produkter märkta för att försöka möta behovet. Ökad efterfrågan på 

certifierade produkter resulterar i fler certifieringssystem vilket i sin tur kan leda till 

urvattnade krav och standarder då fler certifierare ska konkurrera om producenterna. 

Producenter kan komma att välja de certifieringssystem är billigast att ansluta och som kräver 

få ändringar i produktionen (Lockie et al., 2000). 

Boström och Klintman (2004) ser ett samband mellan politisk kultur och huruvida 

certifieringssystemen blir framgångsrika eller ej. Starka preferenser för sociala demokratiska 

värden i samhället kan vara ett hinder för marknadsbaserade politiska styrmedel såsom 

certifiering. Om medborgare anser att staten har det yttersta ansvaret för välfärd, där inräknat 

en god miljö och goda arbetsförhållanden, kan detta leda till en generell uppfattning om att 

man som individ inte behöver ta ansvar för produktionens negativa effekter (motsatt till vad 

som hävdats av Soper och Trentmann, 2007). Det politiska klimatet påverkar även 

certifieringssystemens förmåga att fungera effektivt. En politisk kultur baserad på öppenhet, 

konsensusskapande och avtal kan antas främja samarbete mellan representanter från 

industrisektorn och samhället vilket är grunden för ett effektivt certifieringssystem medan en 

mer polariserad politisk kultur gör sådant samarbete betydligt svårare (Boström och Klintman, 

2004). 

3.3 Bönders inställning till ekologisk produktion 
Flera studier har undersökt både anledningar till att bönder ställt om till ekologisk produktion 

men även anledningarna till varför man valt att fortsätta med konventionell produktion. 

Andresen och Hult (2004) har gjort en studie där man intervjuat sju lantbrukarfamiljer som 

påbörjat eller redan ställt om till ekologisk produktion samt tre konventionella 

lantbruksfamiljer. I studien identifierade författarna tre olika omställningsprocesser, den 

flerdimensionella, flexibla och pionjära.  

Kännetecknande för de bönder som genomgått den flerdimensionella omställningsprocessen 

var att de inte bara ser sig som lantbrukare utan även som kultur- och traditionsbärare. De 

hade ofta tagit lång tid på sig att ställa om eftersom de kritiskt granskat den ekologiska 

produktionsformen innan de tagit beslutet att lägga om sin produktion. Miljöintresset hos 

dessa informanter hade länge varit stort men osäkerhet och okunskap kring hur man bedriver 

ekologiskt jordbruk har gjort att man tvekat att ställa om trots att man sett denna 

jordbruksform som intressant (Andresen och Hult, 2004).  

Informanterna i den flexibla omställningsgruppen var inte bland de första som ställde om till 

ekologisk produktion, men inte heller bland de sista. De uttryckte en vilja att anpassa sig till 

marknaden och konsumenternas önskemål. Bönderna i denna grupp upplevde även att 

KRAVs regler var ett hinder för omställning i högre grad än de andra två grupperna. Man 

menade att det var svårt att sätta sig in i alla regler och i vissa fall att praktiskt följa dem.  
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Informanterna i den pionjära omställningsgruppen hade ett stort miljöengagemang ofta med 

politisk koppling. Man hade varit beredd att göra både ekonomiska och tidsmässiga 

uppoffringar för att kunna följa sina ideal och var kritiska mot det konventionella jordbruket. 

När det gällde argumenten för respektive mot omställning skiljde sig svaren delvis mellan 

grupperna, men det fanns ett antal gemensamma nämnare. Ekonomi (lönsamhet) och marknad 

(att jobba med produkter som folk vill ha) var de främsta argumenten som talade för en 

omställning. Att man sökte utmaning och förändring i sin yrkesroll och ville ha en bättre 

hälsa och arbetsmiljö var även viktiga omställningsargument. Anledningarna till att inte ställa 

om skiljde sig mer mellan de olika grupperna. Regler och kontroll, lägre produktion samt 

tankesätt (fördomar och motstånd till förändringar) var dock motargument som fördes fram av 

samtliga grupper (Andresen och Hult, 2004). 

Darnhofer et al. (2005) har genomfört en liknande studie. Studiens syfte var att skapa en 

ingående bild av bönders beslutsfattande i Österrike. I studien ingick 70 bönder, hälften 

konventionella, hälften ekologiska. Dessa kategoriserades i fem olika grupper; konventionellt 

övertygade, ekologiskt övertygade, pragmatiskt konventionella, pragmatiskt ekologiska samt 

miljömedvetna men inte ekologiska. Två av dessa grupper uteslöt relativt snabbt och 

omedvetet det ena eller andra produktionsalternativet. Precis som vissa bönder motsatte sig 

ekologisk produktion av grundläggande skäl hade andra bönder valt ekologisk produktion 

grundat på en stark övertygelse. De pragmatiskt konventionella och ekologiska bönderna hade 

mer noggrant övervägt de olika alternativen genom att fundera på vilken effekt de olika 

produktionsformerna skulle ha på deras verksamhet. Gemensamt för de konventionellt 

övertygade bönderna var att man inte trodde att ekologisk produktion var bättre ur 

miljösynpunkt. Deras argument och attityder styrdes av moderniseringsparadigmen med stor 

tekniktilltro, specialisering och storskalighet. De fokuserade på hög avkastning och låga 

kostnader. Motsatsen till denna grupp var de ekologiskt övertygade bönderna som var beredda 

att förlora en del i inkomst för att kunna följa sina ideal (denna grupp liknar den pionjära 

omställningsgruppen i Andresen och Hults (2004) studie. De pragmatiskt konventionella 

bönderna såg en risk med att ställa om till ekologisk produktion även om de inte var 

fundamentalt emot det. Man ansåg att ekologisk produktion är tekniskt komplicerat och att 

marknadsutvecklingen är osäker samt att det finns regelmässiga hinder. Vidare menade man 

att omställningen innebär stora förändringar som man inte är beredd att göra så länge detta 

inte garanterar en säker vinst (Darnhofer et al., 2005).  

För de pragmatiskt ekologiska var kompensationsstödet för ekologisk produktion en viktig 

anledning till omställning liksom att man velat testa något nytt. Man uppskattade de mer 

varierade arbetsuppgifterna och hantverket i ekologisk produktion. De uttryckte en stolthet 

över den kunskap de skaffat sig genom den ekologiska produktionen. I denna grupp fanns 

även en viss skepsis mot moderniseringsparadigmen vilket kan tolkas som att de ändå 

föredrar de värden den ekologiska produktionen står för. I den sista gruppen, de 

miljömedvetna men inte ekologiska, fanns de miljömedvetna, konventionella, självuttalade 

ekologiska bönderna. Den viktigaste anledningen till att man inte velat ställa om sin 

produktion var att man ville ha en valfrihet och slippa tvingas följa regelverket. På så sätt 

ansåg man sig kunna minimera vissa risker i produktionen, exempelvis genom att ha kvar 

möjligheten att bespruta grödorna om väderförhållandena är ovanligt dåliga. För dessa bönder 

var även pappersarbete och transaktionskostnader faktorer som talat mot en omställning. 

Eftersom bönderna i denna grupp såg sig själva som ekologiska såg man inte vikten av att 

certifiera sin gård då ens kundkrets redan har kännedom om vad man står för.  Studien skiljde 

sig från många andra genom att man för att kategorisera och analysera materialet använde sig 

av ett så kallat beslutsträd (decision tree). Namnet kommer från att man ritar upp ett frågeträd 
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som startar med en ja/nej fråga vilken (beroende på hur respondenten svarar) sedan förgrenar 

sig i flera olika frågor tills två eller flera slutgiltiga resultat uppnåtts. Denna metod gör det 

lättare att se hur olika faktorer samspelar i beslutsfattande istället för att faktorerna analyseras 

enskilt och rangordnas i förhållande till varandra (Darnhofer et al., 2005).  

Fairweather (1999) använde sig av samma metod i sin undersökning av kiviodlares inställning 

till ekologiskt jordbruk i Nya Zeeland. Liksom Darnhofer et al. (2005) fann man en 

uppdelning av bönder som inte närmare övervägt ekologisk odling och de som mer noggrant 

övervägt olika produktionsalternativ. De som inte hade övervägt ekologisk odling närmare 

hade inga problem med sin konventionella produktion samt hade god lönsamhet vilket gjort 

att man inte haft någon motivation att se sig om efter andra alternativ. De bönder som 

övervägt en omställning men beslutat att stanna i konventionell produktion grundade detta 

beslut på de tekniska problem (så som ogräs) som de associerade med ekologisk produktion 

(Fairweather, 1999).  

Eftersom många bönder inte var speciellt negativt inställda till ekologisk odling utan i många 

fall bara inte övervägt det eller helt enkelt var nöjda med sin nuvarande situation menar 

Fairweather (1999) att information om ekologisk odling kan vara ett bra verktyg för att främja 

omställning. Många av de upplevda tekniska problemen visade sig inte delas av bönder som 

ställt om vilket tyder på att kunskapsfokuserade åtgärder skulle kunna gynna omställning. Ett 

tekniskt eller attitydbaserat argument till att inte gå över till ekologisk produktion var att man 

inte såg några fel med sin konventionella odling. Man trodde t ex att jorden gynnades av vissa 

kemikalier och att vissa tillsatser behövdes tillföras för att nå en tillräcklig matproduktion. 

Dessa argument återspeglar den konflikt som även finns bland forskare angående den 

ekologiska odlingens fördelar och nackdelar jämfört med konventionell. För de odlare som 

ställt om till ekologisk produktion visade sig miljöersättning vara av stor betydelse för 

beslutet, mer betydande än ideella skäl. Detta hänger ihop med uppfattningen hos vissa 

bönder att ekologisk odling inte kan bära sig självt ekonomiskt. Många av argumenten till att 

inte ställa om är komplexa och grundar sig till stor del i attityder eller missuppfattningar och 

detta borde bättre återspeglas i de policys som utvecklas och åtgärder som sätts in för att 

främja ekologiskt jordbruk (Fairweather, 1999).  

Burton et al. (1999) undersökte olika faktorers betydelse för omställning till ekologisk 

produktion. Man genomförde en enkätundersökning med 237 gårdar i Storbritannien där 

konventionella, ekologiska samt självutnämnda ekologiska gårdar ingick. I sitt underlag fann 

man ett antal signifikanta samband. Det starkaste sambandet fann man mellan kön och 

omställning där chansen att en gård skulle ställa om till ekologiskt ökade om bonden var 

kvinna. Sannolikheten att en gård lägger om till ekologiskt visade sig även större om bonden 

var medlem i en lokal förening eller miljöorganisation och var mer självförsörjande på 

matprodukter. Sannolikheten ökade även ju fler personer som fanns i hushållet. Vidare 

identifierades ett samband mellan ålder och omställning. Ekologisk produktion var vanligare 

bland yngre bönder. Signifikant var även att ekologiska bönder börjat arbeta med lantbruk 

senare i livet än konventionella bönder, närmare bestämt mellan 6-10 år senare. Intressant i 

studien var även att ekologiska producenter använde sig av andra informationskällor i 

anskaffande av kunskap relaterat till sitt arbete. För dessa bönder var information en av de 

avgörande aspekterna för omställning. De utnämnde andra bönder som den viktigaste källan 

till information medan de konventionella bönderna ansåg att den statliga rådgivningen i 

jordbruksfrågor, media, konsumenter och upphandlare var de viktigaste informationskällorna. 

Förutom dessa faktorer visade sig ett antal variabler relaterade till attityd vara signifikanta. 

Bönder som var miljöintresserade och bekymrade sig över jordbrukets framtida hållbarhet 
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som system var mer benägna att lägga om sin produktion till ekologisk. Detta stödjer 

uppfattningen att omställning till ekologisk produktion inte enbart är en fråga om lönsamhet 

utan betydligt mer komplex än så (Burton et al., 1999). 

Till skillnad från ovannämnda forskare fokuserar Pietola och Lansink (2001) på den 

ekonomiska aspekten i sin analys av bönders motivation till omställning. Man fann att 

sannolikheten att byta till ekologisk produktion hänger ihop med förändringar i priset på det 

man producerat, priset på insatsvaror samt storleken på subventioner. Därför finns stor 

möjlighet att påverka politiskt genom jordbrukspriser och subventioner menar de.  

Undersökningen visade även att gårdar med låg avkastning är mer motiverade att lägga om till 

ekologisk produktion än andra gårdar. Vidare ökar specialisering i antingen 

boskapsuppfödning eller odling andelen konventionella bönder i förhållande till ekologiska. 

Omställning till ekologisk produktion är enligt Pietola och Lansink (2001) med andra ord med 

dagens jordbrukspolitik ett attraktivt alternativ endast för de enheter som har relativt låg 

produktionsnivå. 

Flera studier har som sagt fokuserat på hur konventionella bönder ser på ekologisk produktion 

och/eller hur ekologiska bönder resonerade kring ekologisk produktion när de ställde om. 

Lockeretz (1987) undersökte istället i sin studie hur synen på ekologisk produktion förändrats 

hos ekologiska bönder med tiden. De främsta anledningarna till att man en gång i tiden valt 

att ställa om sin produktion var att man ville värna om sin egen och sin familjs hälsa samt 

djurens välmående. Tio år efter omställningen var de ansedda fördelarna till stor del 

desamma. Gällande nackdelarna ansåg bönderna att problemet med ogräs hade ökat i 

betydelse. Klagomål kring bristande tillgång på kunskap, ekologiskt uppfödda djur samt 

arbetskraft förekom även oftare. En annan förändring var att bönderna var mer toleranta mot 

vissa kemikalier (kemikalier som inte var förbjudna i ekologisk produktion) än tidigare trots 

att användningen av dessa inte ökat. Bönderna rapporterade lite förändring i tillgängliga 

marknader, informationskällor eller grannars attityd mot ekologisk produktion. Liksom för tio 

år sedan sågs begränsad avsättningsmöjlighet för ekologiska produkter som det största 

problemet (Lockeretz, 1987).  

Koesling et al. (2004) tittade i sin studie på risker och riskhantering bland konventionella och 

ekologiska bönder i Norge. Av sina resultat visade det sig att ekologiska bönder generellt 

hade högre utbildningsnivå än konventionella. Vidare hade man olika mål med sin 

produktion. De konventionella bönderna ansåg att viktigast var att ens produktion skulle ge en 

stabil inkomst medan det främsta målet för mer än hälften av de ekologiska bönderna var att 

ens produktion skulle vara hållbar och minimera skador på miljön. Undersökningen fann att 

ekologiska bönder såg sig mer beredda att ta risker med sin produktion än konventionella 

bönder. För både konventionella och ekologiska mjölkbönder sågs osäkerhet kring fortsatta 

stödutbetalningar och förändringar i mjölkpriset som de största riskerna medan förändringar i 

produktionsnivå rankades lägst bland riskerna. För de ekologiska bönderna ansågs även 

förändringar i stöd till ekologiskt jordbruk och merprisutbetalningar samt förändringar i lagar 

och regler för ekologisk produktion medföra viss oro (Koesling et al., 2004). 

Riskhanteringsstrategier som produkt- och marknadsflexibilitet och diversifiering i företaget 

var av större betydelse för de ekologiska bönderna. Detta kan bero att tillgång till ekologiska 

marknader kan vara begränsad, att prisfluktuationer är större för ekologiska varor men även 

ha att göra med att ekologiska producenter är mer beroende av samarbete med andra gårdar 

för att klara sig ekonomiskt. Studiens resultat visade att det fanns en oro bland bönderna inför 

institutionella förändringar (stödutbetalningar, lagar och regler, beskattning) vilket betonar 

vikten av en jordbrukspolitik som är tydlig, stabil och förutsägbar. Politiker bör därför akta 
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sig för att ta snabba, oförutsägbara beslut och bör istället fokusera på att utveckla politiska 

strategier för att ge bönderna en mer långsiktig tillförlitlighet (Koesling et al., 2004). 

4 Metod 
Detta är en kvalitativ studie. Genom att använda en kvalitativ metod kan en djupare förståelse 

för kontextuella frågor uppnås. Den empiriska delen av undersökningen baseras på intervjuer 

med mjölkbönder, representanter från KRAV, Arla, Svensk Mjölk och 

jordbruksdepartementet. I motsats till kvantitativa undersökningar kan kvalitativa 

undersökningar inte generaliseras. Värdet ligger istället i att bidra med kunskap kring vad som 

är väsentligt för framtida studier att inrikta sig på. 

4.1 Primärkällor - Intervjuer 
Eftersom studien syftar till att undersöka bönders inställning till ekologisk produktion och hur 

KRAV hanterar de problem eller hinder för omställning som upplevs av mjölkbönder var 

intervjuer en lämplig metod att använda sig av. Med hjälp av intervjuer kan en djup förståelse 

för ett ämne erhållas. Vidare kan man ofta få fram detaljerad information eftersom 

förtydliganden kan göras och uppföljningsfrågor ställas. Att använda sig av intervjuer innebär 

även en större flexibilitet än exempelvis enkäter eftersom man under intervjuns gång kan 

ändra inriktning, be respondenten utveckla idéer mm. En annan fördel jämfört med enkäter är 

att svarsfrekvensen blir högre. En nackdel är dock att de är tidskrävande vilket ofta innebär att 

mindre material kan insamlas. På grund av att intervjuer möjliggör en stor flexibilitet blir 

materialet ofta även mer svåranalyserat. Det finns även vissa problem kring intervjuers 

objektivitet, vilket beskrivs under följande stycke. Anledningen till att personliga intervjuer 

valdes framför gruppintervjuer som hade inneburit att fler intervjuer kunnat genomföras, var 

att det i denna undersökning var viktigt att kunna lokalisera svaren till en viss respondent. 

Detta var viktigt för att få en tydlig bild av vad som varit avgörande för olika bönders beslut 

kring omställning. Av gruppintervjuer hade enbart den samlade uppfattningen kunnat utläsas. 

I gruppintervjuer finns även en risk att inte alla kommer till tals vilket i värsta fall gör att 

intervjumaterialet domineras av en eller ett fåtal respondenters åsikter (Denscombe, 

1998:136).  

4.1.1 Intervjuareffekten 

Människor svarar olika beroende på vem som ställer och hur man ställer intervjufrågor, detta 

kallas intervjuareffekten (Denscombre, 1998:138). Det största problemet för mig var hur jag 

skulle förhålla mig neutral gentemot de konventionella bönderna. Risken i min situation var 

att uppfattas som en stadsbo med akademisk utbildning men utan förståelse för hur livet på 

landsbygden ser ut. Med en far uppvuxen i området betonade jag min lokala anknytning samt 

mina erfarenheter kring jordbruk. Genom att visa ett intresse för böndernas respektive gårdar 

kunde ett bra intervjuklimat skapas. Samtliga intervjuer började därför med en gårdssyn och 

generella frågor kring verksamheten.  

4.1.2 Intervjuer med bönder 

Urval 

Totalt 16 semistrukturerade intervjuer med mjölkbönder i Halland genomfördes under juli och 

september månad 2010. Gårdarna låg i området kring Falkenberg eller Varberg kommun 
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(fig.4 och 5). Bönderna varierade i ålder och samtliga var män. Halland är en del av 

mjölkbältet och Halland är den enda regionen i Sverige där mjölkproduktionen ökar vilket 

skulle kunna innebära att framtidstron hos bönder inom detta område är stark. Man vågar med 

andra ord satsa mer på att utveckla sitt företagande. Dessa skäl låg till grund för den 

geografiska avgränsningen. Mjölkbönder valdes som tidigare nämnt på grund av att 

mjölkproduktion, i förhållande till annan animalieproduktion och växtodling, är enkel att 

ställa om och att det finns god avsättningsmöjlighet eftersom efterfrågan på mjölk är stor. 

Hälften av de bönder som intervjuades var konventionella, hälften anslutna till KRAV. 

Genom att inkludera både konventionella och ekologiska bönder kunde en nyanserad bild av 

problemen kring omställning erhållas samt en jämförelse göras mellan vad som kan betraktas 

som upplevda problem och faktiska problem. Jag märkte snabbt att det var problematiskt att 

hitta KRAV bönder inom det geografiska område som valts för mina fältstudier. Eftersom 

antalet var begränsat fick jag intervjua de ekologiska mjölkbönder som fanns. Valet av 

konventionella bönder baserades på deras gårdars geografiska läge samt på hur många 

mjölkkor de hade. Antalet kor användes som en urvalsfaktor för att få en spridning på 

gårdsstorlekar eftersom detta skulle kunna antas påverka vilka faktorer bönder värderar mest i 

sitt beslutsfattande. Storleken på gårdar varierade mellan 26-400 mjölkkor. Vissa hade enbart 

mjölkproduktion, andra kombinerade med skogsbruk, grisproduktion eller spannmålsodling. 

Vissa intervjuer gjordes även på rekommendation av respondenter som av olika anledningar 

tyckte att jag skulle tala med en viss person. Kontakt med intervjupersoner togs per telefon. 

Vid denna första kontakt gavs en kort presentation av studiens ämne och deras kommande roll 

i undersökningen.  

Fig. 4 

 

 

Mellersta Götaland, Halland markerat. Ramen markerar nästa utsnitt. Källa: Google Maps 
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Fig. 5 

 

Utsnitt av mellersta Halland. Punkterna markerar intervjuade gårdar. Källa: Google Maps 

Genomförande 

Intervjuerna genomfördes på respektive intervjupersons arbetsplats, dvs. deras bondgård. 

Intervjupersoner känner sig ofta mest trygga och avslappnade i en bekant miljö. Vidare jobbar 

bönder de flesta timmar om dygnet och därav var det mest praktiskt för dem att intervjuerna 

gemomfördes på deras arbetsplatser. Intervjuerna tog mellan en och en och en halv timma. 

Anteckningar gjordes under intervjuernas gång. Bandspelare valdes bort eftersom detta 

riskerade att göra intervjupersonerna obekväma och mindre spontana. Intervjuerna var av 

informell karaktär vilket syftade till att minska glappet mellan intervjuare och intervjuperson. 

För att minska risken för minnesbortfall eller för framtida misstolkning av noteringar 

renskrevs intervjuerna direkt efter genomförande. Samtliga intervjuer avslutades med frågan 

om det gick bra att återkomma vid behov av kompletterande uppgifter vilket även 

möjliggjorde eventuella klargöranden som kan ha missats i anteckningar. Frågorna som 

behandlades i intervjuerna fokuserade på följande områden: 

 

- Faktorer som talat för respektive mot en omställning 

- Information de fått och kunskap de hade om ekologisk produktion 

- Vad de ansåg hållbart jordbruk innebär 

- Vad KRAV kan göra för att en omställning ska bli mer attraktiv 

- Värdering av tidigare identifierade hinder för omställning 

 

Analys 

En innehållsanalys gjordes av intervjumaterialet. De vanligaste argumenten mot en 

omställning till ekologisk produktion samlades under olika problemfaktorer. Under dessa 
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samlades relevanta argument och motargument som rörde problemfaktorn. En uppskattning 

gjordes även av faktorernas betydelse baserat på hur många av bönderna som nämnt 

problemet.  Av denna uppskattning ritades en tabell upp för konventionella respektive 

ekologiska bönder för att förtydliga vilket fokus som hade lagts på respektive faktor under 

intervjuerna, dvs. vilka problem som uppfattades som störst. En viktig del av analysen var att 

gå igenom hur de diskuterade problemen överensstämde med de faktiska förhållandena. 

Grundade sig ett upplevt problem i en föreställning eller i fakta? Detta var viktigt att ta reda 

på för att kunna föra en diskussion kring hur dessa problem ska bemötas.  

Rangordning av faktorer 

Under eller efter intervjuerna ombeddes bönderna rangordna de identifierade problemen efter 

betydelse. Kontakt togs per telefon med de bönder som intervjuats i tidigt skede eftersom 

faktorerna vuxit fram allteftersom fler intervjuer genomfördes.  Problemen kvantifierades och 

placerades in i en tabell där problem av störst betydelse tilldelades en låg siffra, och mindre 

problem med högre siffror. Vissa problemfaktorer värderades som lika betydelsefulla, därav 

åtta kategorier istället för tolv. 

4.1.3 Intervju med KRAV 

En personlig djupintervju gjordes med Anna Ellström som är kundansvarig för KRAV-märkt 

lantbruk. Hon ansvarar för KRAVs relationer med lantbruksbranschen och i hennes 

arbetsuppgifter ingår att ha en nära kontakt med lantbrukare och beakta deras synpunkter samt 

stötta dem i deras arbete. Intervjun fokuserade på KRAVs miljöarbete, rekrytering av 

ekologiska bönder, regelverket hur man ska bemöta de problem med omställning som 

bönderna identifierat. Vidare gjordes en kortare intervju med Anders Carlborg som jobbar 

med klimatanpassning av KRAVs regelverk för att få insyn i KRAVs hållbarhetsarbete. 

Analysen av intervjumaterialet fokuserade främst på hur KRAV jobbar för att komma förbi de 

hinder och problem bönderna förknippar med omställning. Når man fram med dagens 

insatser? Vad finns för möjlighet till förbättring?  

4.1.4 Intervju med Arla 

Av intervjun med KRAV framgick att man inte hade någon tydlig målsättning när det gällde 

rekrytering av mjölkbönder samt att det var Arla som ansvarade för kontakt och rekrytering 

av bönder till ekologisk produktion. Man menade att det främst är Arlas arbete som påverkar 

omställningstakten men även de politiska mål som finns. Därför togs kontakt med Arla för att 

ta reda på vad som styr hur många ekologiska producenter man tar in, vad man har för mål för 

ekologisk produktion samt hur rekryteringsprocessen ser ut. Detta var relevant att veta för att 

kunna avgöra om man bedriver ett aktivt miljöarbete eller inte. Intervjun gjordes med Åse 

Arnebratt som är ansvarig för ekologisk mjölkproduktion på Arla Foods. Svaren analyserades 

tillsammans med böndernas intervjusvar, på liknande sätt som i KRAVs fall.  

4.1.5 Intervju med jordbruksdepartementet 

De politiska mål och åtgärder som finns för ekologisk produktion styr till stor del 

utvecklingen på lokal nivå. Finns politiskt stöd och insatser finns även incitament för bönder 

att lägga om till ekologisk produktion. Telefonintervjuer gjordes därför med Sofia Björnsson 

och Sofia Jöngren som båda jobbar som politiskt sakkunniga på Jordbruksdepartementet. 
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Frågorna kretsade kring mål för ekologisk produktion och åtgärder för att främja denna 

produktionsform. 

4.1.6 Intervju med Svensk mjölk 

För att en förståelse för hur mjölkindustrin ser ut, vilka lokala och globala förhållanden som 

råder och hur dessa påverkar olika aktörer i producentledet samt hur industrin har förändrats 

över tid, genomfördes en personlig intervju med Lennart Holmström som jobbar med 

miljöpolitiska frågor på Svensk Mjölk, som är branschorganisationen för mjölkindustrin.  

4.2 Sekundära källor 
Vid sidan av intervjuerna inhämtades kompletterande information från hemsidor tillhörande 

KRAV, Svensk Mjölk, Arla och Jordbruksdepartementet. Jag har även haft återkommande 

telefon- och mailkontakt med dessa när statistik eller annan specifik information varit 

svårtillgänglig.  

4.3 Begränsningar 
Begränsningar i resurser har inneburit att endast en eller två personer på KRAV, Arla och 

Jordbruksdepartementet fått representera hela verksamheten. En person kan inte förväntas ha 

full insyn i verksamheten vilket kan innebära att viss information inte kommit fram. Dock har 

en del information inhämtats via andra källor (organisationens, företagets, myndighetens 

hemsidor). Vidare kan personliga åsikter ha påverkat intervjumaterialet. Sådana kan lättare 

urskiljas om flera personers synpunkter vägs in. I undersökningen har enbart Arla ingått trots 

att det hade varit intressant att även inkludera andra mejeriföretag. Konkurrens mellan 

mejeriföretag kan innebära att andra mejeriföretag väljer en annan profilering, t ex att 

marknadsföra sig som mer ekologiska. De tidigare geografiska gränsområdena, som varit 

avgörande för var olika mejeriföretag verkat, har luckrats upp vilket lett till att mjölkföretag 

numera kan välja att leverera till olika mejerier (se 2.3). Konkurrenssituationen hade därmed 

varit intressant och relevant att undersöka. Samtliga bönder som intervjuats i denna studie 

levererade dock till Arla och detta företag dominerar även marknaden vilket motiverar valet. 

Det hade även kunnat vara intressant att titta närmare på rådgivningen som LRF, Växa och 

Hushållningssällskapen ansvarar för. För att få en rättvis bild av den rådgivning som bönder 

berörs av hade samtliga instanser behövt kontaktas och detta var inte möjligt utifrån de 

tillgängliga resurserna.  Vissa synpunkter på rådgivningens kvalité framkom dock från 

intervjuerna med bönderna.  

Det finns även en del tveksamheter kring intervjuernas trovärdighet. Halländska bönder har 

nyligen figurerat i media inte minst i och med skandalen om svenska grisgårdar där 

djurrättsaktivister åkte runt till gårdar och filmade djurplågeri i hemlighet. Detta kan ha 

påverkat svaren bönderna gav och gjort att man undvikit att dela med sig av viss information. 

Min bakgrund som miljövetare kan även ha påverkat svaren. Detta kan ha bidragit till att 

bönderna framstått som mer positiva till ekologisk produktion än de egentligen var (se 4.1.1). 

Urvalet av KRAV-bönder baserades på uppgifter jag fått av KRAV. Detta kan ha inneburit att 

de KRAV-bönder jag intervjuade var mer positiva till KRAV än andra KRAV-anslutna. 

Slutligen redovisades intervjumaterialet från bönderna både skriftligt men även genom en 

tabell där problemen rangordnats efter betydelse (se 5.1 och 5.2). Att rangordna problemen 

kan tyckas tveksamt då detta inte är en kvantitativ studie men det finns ändå ett värde i detta 

eftersom det ger en uppskattning om de största hindren för omställning. Rangordningen ska 

med andra ord inte ses som absolut utan mer som vägledande.   
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5 Resultat  
För att kunna svara på i vilken mån KRAV har möjlighet att påverka mjölkproduktionen i mer 

hållbar riktning måste man titta på hur mjölkbönderna resonerar kring ekologisk produktion 

men på hur KRAV jobbar för att få mjölkbönder att ställa om sin produktion i nuläget, vilka 

målsättningar man har samt hur de hanterar de hinder som står i vägen för en omställning till 

ekologisk produktion. Även om problemen med omställning är fokus i denna undersökning 

kan man genom att inkludera ekologiska bönder i studien få en insikt om hur dessa 

producenter upplever att det fungerar att vara ekologisk bonde. Det är lika viktigt att behålla 

dem som en gång anslutit som att värva nya producenter. Resultatkapitlet är därför indelat i 

tre delar där den första behandlar böndernas uppfattningar kring en omställning till ekologisk 

produktion med fokus på svårigheter och hinder för en sådan, medan den andra behandlar 

KRAVs arbete med att främja ett mer hållbart jordbruk. Sista avsnitt redovisar hur Arla 

jobbar med rekrytering av ekologiska mjölkbönder samt de politiska åtgärder 

Jordbruksdepartementet vidtagit för att främja ekologisk produktion nationellt och lokalt. Inga 

personliga referenser görs i intervjumaterialet från bönderna eftersom det inte är relevant för 

studiens syfte.  

5.1 Konventionella bönder - problemdiskussion 
Av de konventionella bönderna som ingår i denna studie har fem av åtta bönder de praktiska 

förutsättningarna att ställa om sin produktion. Trots att de inte valt att ställa om sin produktion 

och var kritiska till vissa aspekter av den ekologiska produktionen (se nedan) var de inte helt 

främmande inför att gå över till ekologisk produktion. För tre bönder var strukturella hinder 

det största problemet. Man hade inte tillgång till tillräckligt mycket mark för att kunna få till 

en omställning med nuvarande antal djur. Problemen med omställning har samlats i tolv 

problemfaktorer som nedan rangordnas efter betydelse. Rangordningen baseras på de 

sammanlagda värderingarna hos de åtta konventionella bönderna som intervjuats i Halland.  

De tolv problemfaktorerna rangordnade från 1 (viktigast) till 8 (minst viktigt) 

1. Markbrist 

Miljövänligt? 

Bristande förtroende för KRAV 

 

2. Världssvält 

3. Ogräs 

4. Utsatthet 

5. Osäker marknad 

Låg produktion/lönsamhet 

 

6. Arbetsintensivt 

7. Motvilja att förändra 

8. Brist på kunskap 

Omställningsprocessen 
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5.1.1 Faktorer mot en omställning till KRAV-godkänd produktion 

Markbrist 

För hälften av de intervjuade konventionella bönderna var markbrist ett reellt problem. De 

hade helt enkelt inte tillgång till tillräckligt med mark för sin nuvarande djurbesättnings 

behov. Det fanns ett tydligt samband mellan antal djur och problemets omfattning. På de 

större gårdarna såg man brist på mark som direkt hinder för omställning. För två bönder var 

det inget problem men man påpekade dock att för många andra kan det vara en begränsning. 

Två bönder såg markbrist som ett litet problem som gick att lösa men det krävde viss 

ansträngning. En bondes marker var exempelvis spridda på skiljda sidor av en trafikerad väg 

vilket skulle innebära att om han gick över till ekologisk produktion skulle djuren behöver 

forslas över vägen för att tillgodose dem med bete. Markens placering var även ett problem 

för andra bönder men kunde lösas för de flesta bönder genom markbyte med granne. Det 

fanns en viss kritik av beteskravet som av vissa bönder ansågs svårt att leva upp till. Bönderna 

menade att det var nästintill orealistiskt att ha så pass strikt beteskrav för ekologisk 

produktion med den marksituation som råder i Halland för närvarande. En bonde som tidigare 

varit ekologisk producent hade gått tillbaka till konventionell produktion på grund av 

svårigheten att leva upp till betesreglerna. Han påpekade även att många som arrenderar stora 

markarealer kan ha svårt att övertyga jordägare att ställa om sin mark till ekologisk 

produktion. Det finns ett motstånd till detta vilket skulle kunna innebära att de som är 

beroende av arrendering för att få ihop tillräckligt med mark får svårt att ställa om sin 

produktion även om man själv vill det.  

Ogräs 

Gällande ogräsfaktorn skiljde svaren sig markant mellan de som ansåg att ogräs var ett stort 

problem och de som ansåg att det inte var det, i alla fall inte i mjölkproduktion. Liksom med 

markaspekten fanns även här ett samband mellan storlek på gård och problemets upplevda 

omfattning även om det inte är lika tydligt. De som förutom mjölkproduktion hade 

spannmålsproduktion ansåg att ogräs generellt var ett större problem än de som enbart hade 

mjölkproduktion. För de bönder som hade båda delar fanns alternativet att ställa om enbart 

mjölkproduktionen, men det fanns en känsla av att antingen ställer man om hela sin 

produktion eller så fortsätter som man har det. Bland många bönder fanns en stark uppfattning 

om att man måste använda bekämpningsmedel för att få bukt med ogräset. Även om det i 

realiteten finns andra metoder, nämndes dessa sällan eller ansågs otillräckliga. Två av 

bönderna kände grannar som ställt om till ekologisk produktion men efter några år fått så 

stora problem med ogräs att de gått tillbaka till konventionell produktion. Detta hade haft stor 

inverkan på hur de två böndernas syn på problemet. Bland vissa av bönderna fanns även en 

stark uppfattning om hur en åker eller vall bör se ut. Den ska vara fri från ogräs. Att ha för 

mycket ogräs i vallen menade en bonde såg lite sjaskigt ut. Bonden som tidigare haft 

ekologisk produktion (både mjölk och spannmål) berättade att det gick bra att inte bespruta 

grödorna det första året men efter ett tag kom problemen med ogräs, både tistel och kvickrot. I 

ekologisk produktion måste marken ligga i träda hela sommaren och detta förhindrar ogräs att 

spridas ett tag men inte i längden. Träda i längre perioder skapar även problem eftersom det 

blir mindre areal kvar för bete och odling av spannmål.  
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Arbetsintensivt 

Med undantag för en bonde trodde de konventionella bönderna inte att ekologisk produktion 

innebär något betydande merarbete. Antingen sågs merarbete som ett marginellt problem eller 

inget problem alls. Bonden med avvikande uppfattning menade att merarbetet i ekologisk 

produktion i alla fall för större gårdar kan resultera i betydande utgifter. Flera bönder ansåg att 

man med storskalig produktion får mer ledig tid över till annat. Fler mjölkkor innebär större 

inkomst vilket möjliggör anställning av medarbetare. Detta var den främsta anledningen till 

att en bonde valt att utöka sin verksamhet istället för att gå över till ekologisk produktion. En 

annan bonde ansåg att småskaliga bönder arbetar så mycket att det får negativa effekter på 

deras hälsa. De flesta bönder trodde att visst merarbete skulle tillkomma med ekologiskt 

produktion i form av pappersarbete och ogräshantering.  

Brist på kunskap  

Det flesta bönderna upplevde inte att okunskap om den ekologiska produktionsformen var ett 

hinder omställning. För en av bönderna var dock brist på kunskap det största 

omställningshindret. Han upplevde att den ekologiska produktionsformen krävde mer 

kompetens eftersom den var krångligare och trodde att det tar några år att lära sig allt. Även 

en annan bonde trodde att det tar tid att lära sig hur ekologisk produktion fungerar och denne 

var tveksam till om han hade motivationen att lägga ner den tiden som krävs för att skaffa sig 

den nödvändiga kunskapen. Övriga respondenter upplevde inte detta som ett problem. Man 

ansåg dock att det krävs ett helt annat tankesätt för att driva ekologiskt jordbruk. Det som 

krävs är kunskap om hur man bedrev jordbruk förr i tiden. Denna kunskap har de flesta 

bönder med sig även om den delvis kan gått förlorad bland den yngre generationen. En bonde 

ansåg att det skulle vara intressant att få mer information om vad en omställning skulle 

innebära för hans gård. Information om hans egna förutsättningar att ställa om skulle kanske 

få honom att testa ekologisk produktion. 

Osäker marknad  

När det gällde framtidsutsikterna för marknaden för ekologisk mjölk fanns det lite olika 

åsikter. Två bönder trodde inte att merpriset kommer att hållas uppe på samma nivå som idag. 

Merpriset kommer att sjunka eftersom Arla inte har kostnadsteckning för den ekologiska 

mjölken. Priset på ekologisk mjölk i dagligvaruhandeln är för lågt för att täcka upp för dagens 

satta merpris. I fortsättningen kommer Arla därmed ha två alternativ, att höja priset på den 

ekologiska mjölken i butiken vilket kommer påverka efterfrågan, eller sänka merpriset. Ett 

annat argument som kom upp var att den ekologiska marknaden är mer känslig för 

konjunktursvängningar. När folk har dåligt med pengar, då struntar man i att köpa ekologiska 

varor. Två bönder nämnde närproducerat och trodde att det är en växande konkurrent till 

ekologiskt. Man menade att det är samma människor som handlar ekologiskt som är 

intresserade av att köpa närproducerat, därmed stjäl det marknadsandelar från KRAV. Ett 

genomgående resonemang var att den ekologiska produktionen måste bära sig själv. Många 

ansåg att den idag är beroende av miljöstöd och inte livskraftig i sig och därmed även mer 

känslig. Samtidigt var man överens om att den ekologiska mjölkproduktionen har medvind 

och många tror att efterfrågan kommer hålla i sig. Större osäkerhet rådde kring merpriset och 

möjligheter kring att expandera den ekologiska marknaden. Man var tveksam om att KRAV i 

framtiden kan ta fler marknadsandelar eftersom efterfrågan på ekologiska varor inte är 

tillräckligt stor. En bonde hävdade att om bönder i Sverige inte producerar billig mat 

(konventionellt) görs det någon annanstans. En dansk bonde släpper inte ut sina mjölkkor och 
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kan därmed producera mjölk till lägre kostnad. Det blir på så sätt svårt att konkurrera på 

samma villkor. Konsumenter vill ha billig mat och det är plånboken som styr i slutändan 

menade han. Även andra bönder tog upp den ekonomiska aspekten. De menade att ekologisk 

mat inte är till för alla. Det är dem som bor i storstäderna och höginkomsttagare som har råd 

med ekologiskt producerad mat. 

Miljövänligt?  

En av de vanligaste anledningarna till att man inte ställt om sin produktion var att man 

tvivlade på miljöfördelarna med ekologisk produktion. Tre bönder menade att förbudet mot 

bekämpningsmedel i ekologisk produktion innebär en stor miljövinst. En av dessa bönder 

påpekade även att det inte är så roligt att stå och blanda gift, det är något man gärna skulle 

slippa. En annan bonde ansåg att det största problemet med konventionell produktion är 

användningen av ändliga resurser, framförallt i framställningen av konstgödsel. Ett vanligt 

argument som kom upp var att om man bedriver konventionell produktion på rätt sätt så har 

det ingen större miljöpåverkan. Man besprutar och gödslar inte vall eller grödor mer än vad 

som behövs eftersom detta kostar pengar. Den ökade efterfrågan och produktionen av 

ekologiska råvaror har även påverkat det konventionella jordbruket i mer miljövänlig riktning. 

Många bönder ansåg att man borde satsa mer på att modifiera det konventionella jordbruket 

istället för att förespråka omställning. Detta skulle kunna göras genom att t ex informera kring 

hur mycket bekämpningsmedel som behövs så att det inte används mer bekämpningsmedel än 

nödvändigt.  

Användningen av konstgödsel ansågs inte av de flesta bönder som ett problem. Istället ger 

grödan precis vad den behöver för att växa. För att jorden ska nå rätt kvävehalt måste 

naturgödsel i ekologisk produktion användas i mycket stora mängder vilket gör att 

fosforvärdena i marken blir skyhöga. Fosforn läcker sedan ut till våra vattendrag. Ett 

motargument till detta var dock att det är en fördel att naturgödsel i ekologisk produktion 

återföras till marken istället för att läggas på hög. Tre bönder ansåg att grisgödsel från 

konventionell produktion borde få användas i ekologisk produktion vilket är förbjudet idag. 

Den högre andelen transporter och diesel i ekologisk produktion var även något som nämndes 

av många respondenter. Om man har långt mellan sina ägor måste man köra långa sträckor för 

att hämta grovfoder eller gödsla åkrar. Att ekologiska gårdar är glest placerade innebär även 

att mejeriföretagen behöver åka längre sträckor för att fylla sina lastbilar med mjölk. Vidare 

menade man att ogräset som måste bearbetas mekaniskt ger större dieselförbrukning. I 

sammanhanget nämndes även svartträda som läcker mer näringsämnen än uppodlad mark. En 

bonde menade att det finns en koppling mellan kvalité och miljöpåverkan. Om en skörd blir 

förstörd genom angrepp måste man kassera allting. Om man besprutat grödorna hade man 

sluppit slänga stora volymer mat.  

Bristande förtroende för KRAV 

Ett annat problem som många bönder tog upp var att man inte hade något större förtroende för 

KRAV vilket grundade sig i upplevda regelbrister eller dålig kontroll. Tre av bönderna ansåg 

att reglerna var verklighetsfrämmande och inte anpassade till de förutsättningar som finns på 

lokal nivå, såsom att det är svårt att få tag i mark. De trodde att många fuskar med reglerna, 

främst beteskravet. Detta skapar stor irritation mellan bönder. Ekologiska bönder som 

anstränger sig att följa reglerna ser kanske ingen vits med detta om man ändå kan få ut 

merpriset genom att fuska lite. Samtidigt kan konventionella bönder uppfatta det orättvist att 

ekologiska producenter får merbetalt utan att det är någon större skillnad på kraven mellan de 
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olika produktionsformerna. De flesta bönderna hade hört historier om hur KRAV tummat på 

regler när problem uppstått. Ett vanligt exempel som togs upp var att ekologiska bönder fått 

dispens för utfodringen då grovfodret inte räckt till på grund av dåliga väderförhållanden, 

eller att det rått brist på ekologiskt foder. KRAV har då tillåtit användning av konventionellt 

foder. En bonde menade att KRAV borde satsa mer på att informera bönder om att lagra foder 

i förebyggande syfte så att man klarar torka eller missväxt istället för att tänja på reglerna. En 

annan bonde menade man som ekologisk bonde måste klara av en dålig skörd.  Det är därför 

man får merbetalningen. Den ska täcka upp för svängningar i produktionen till följd av 

extrema förhållanden. Om man ska ändra reglerna varje gång det blir problem är det något fel 

i systemet. Två bönder upplevde stora problem med KRAVs kontroller. Den ena bonden 

berättade att det ofta är det samma kontrollant som åker ut till gårdarna vilket skapar en nära 

relation mellan bonde och kontrollant. På grund av detta finns en stor risk att kontrollerna inte 

blir så rigorösa som de borde och att kontrollanten bortser från vissa brister som annars skulle 

ha rapporterats.  

Även om bönderna tog upp många regelbrister tyckte de flesta att det viktigaste var att KRAV 

håller fast vid sina hårda krav. Det låga förtroendet berodde främst på att man inte såg till att 

de regler som finns efterlevs på gårdarna. Viktigt att poängtera är dock att beteskravet enligt 

många inte är verklighetsförankrat. KRAV är en handelsorganisation med många 

representanter från handelsidan men få av deras medlemmar har direkt anknytning till 

näringen vilket delvis kan förklara denna uppfattning. Andra regler som man ansåg 

verklighetsfrämmande var den dubbla karensen. Efter att en ko blivit behandlad med 

antibiotika måste man hälla ut all mjölk i tolv dagar, jämfört med sex i konventionell 

produktion. Detta känns onödigt och påverkar ekonomin. En annan regel som många ansåg 

verklighetsfrämmande var förbudet mot avmaskning vilket enbart innebär stort lidande för 

djuren. Kritik yttrades även kring regeln att ko och kalv ska visats ihop de första dygnen. 

Detta leder bara till en svårare separation. Tre bönder menade att många av reglerna finns 

enbart för att det ser bra ut för konsumenten. KRAV försöker skapa en bild av jordbruket som 

inte riktigt stämmer med de lokala förutsättningarna. Det tidigare argumentet att den 

ekologiska produktionen inte kan stå på egna ben och är beroende av bidrag påverkade många 

bönders helhetssyn på KRAV som ett fungerande system. Samtliga bönder tog upp brister i 

regelverket men i vilken mån detta påverkade böndernas förtroende för KRAV varierade. För 

två av bönderna var lågt förtroende inte något problem utan anledningarna till att man inte 

ställt om var av annan karaktär. 

Låg produktion/lönsamhet 

Samtliga bönder trodde att produktionen skulle gå ner som ett resultat av omställning. Hur 

stort detta problem uppfattades varierade beroende på vem man frågade. Hälften av bönderna 

trodde att merpriset täcker upp för produktionsnedgången medan resterande bönder var mer 

tveksamma om effekten en nedgång skulle ha på ekonomin. Av den sistnämnda gruppen 

trodde två bönder att merpriset måste vara högre än idag för att kompensera för den lägre 

produktionsnivån medan två bönder endast trodde att lönsamheten skulle minska något med 

ekologisk produktion. Dessa bönder menade att det fanns ett samband mellan lönsamhet och 

volym. Kan man leverera större mjölkvolymer kan man förhandla fram ett bättre pris. 

Ekologiska gårdar som generellt har färre djur än konventionella gårdar kan inte utnyttja 

denna fördel. Vidare är vissa mejerier endast intresserade av att köpa upp mjölk från större 

gårdar för att hålla nere transportkostnaderna. Den lägre avkastningen i ekologisk produktion 

kan dock delvis vägas upp av lägre produktionskostnader i form av uteblivna utgifter för 

kraftfoder, konstgödsel och bekämpningsmedel menade de. Två bönder betonade även att det 
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är en tillfredställande känsla att ha djur som producerar bra och ser därmed ett egenvärde i 

hög produktion. En bonde menade på motsatsen. Att lyckas med ekologisk mjölkproduktion 

skulle göra honom mer stolt eftersom det är relativt svårt att nå en hög, ekologisk produktion.   

Utsatthet 

De flesta av de konventionella bönderna var överens om att den ekologiska 

produktionsformen är mer utsatt, men att det inte var något stort problem. Ekologisk 

produktion ansågs mer utsatt för torka, missväxt och svamp- och insektsangrepp och detta kan 

leda till stora ekonomiska förluster. Att ekologisk produktion är mer utsatt än konventionell 

beror på att årsmånen i större utsträckning påverkar odlingsresultatet i ekologisk produktion. 

Om vädret är gynnsamt kan konventionella och ekologiska komma upp i samma nivå men 

torka drabbar de ekologiska odlingarna hårdare. Skördeminskningen blir betydande. Vallen 

kan minska med så mycket som 25- 35 procent. Torkan behöver inte slå lika hårt mot de 

konventionella odlingarna eftersom konstgödsel får användas. När det gäller angrepp var det 

främst problem med svamp som togs upp. Bekämpningsmedel håller borta ogräs men även 

andra organismer som kan skapa naturliga gifter vilket gör grödan hälsofarlig. Många och 

kraftiga ogräs leder ofta till täta och fuktiga bestånd som främjar svamptillväxt. Har man 

mycket problem med ogräs, ökar även risken för svampangrepp. Foderaspekten togs även upp 

av bönderna. Eftersom det kan råda brist på ekologiskt foder kan det som ekologisk producent 

vara svårare att hantera sådana situationer menade man.  Två bönder ansåg att merpriset inte 

är tillräckligt högt för att kompensera för den lägre produktionen (se ovan) och menade att 

detta även gör situationen som ekologisk producent mer sårbar. Det är affärerna som tar 

vinsten och merpriset kommer inte producenten till godo.  

Omställningsprocessen 

De flesta konventionella bönderna var överens om att själva omställningen, den tid och det 

arbete det kräver, inte var något problem. Endast en bonde tog upp att det skulle krävas en del 

investeringar att ställa om till ekologisk produktion. Han hade för inte så många år sedan 

moderniserat sin gård och utökat från 35 mjölkkor till 280. Detta kan vara en förklaring till att 

han tyckte att en omställning inte var aktuell eftersom han vid det tillfället gjort stora 

investeringar och idag har skulder på uppåt 30 miljoner. En annan bonde nämnde den 

praktiska omställningen som ett hinder men denna faktors inflytande var ytterst marginell.  

Motvilja att förändra 

För två konventionella bönder fanns ingen tydlig anledning till att man inte valt att ställa om 

utan det var mer en känsla av att man var nöjd med sin nuvarande situation som låg bakom att 

ens beslut att stanna i konventionell produktion. Man resonerade som så att man vet vad man 

har idag, det fungerar bra, så varför ska jag ändra till något som är mer osäkert? Övriga 

respondenter menade istället att man alltid får titta på andra alternativ. En bonde ansåg att det 

är tufft att vara konventionell bonde idag. Det är inte särskilt lönsamt att driva en mjölkgård. 

På grund av detta är man öppen för förändring i allmänhet. Att man väljer att stanna i 

konventionell produktion på grund av att det man vet vad man har i dagsläget är ett märkligt 

resonemang tyckte en bonde. Han menade att jordbruket är under ständig förändring och att 

det är omöjligt att veta hur framtiden ser ut. Ändringar i lagar och regler och 

marknadssvängningar är exempel på hur förutsättningarna snabbt kan ändras.  
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Världssvält 

Många av de intervjuade bönderna såg ett problem med att för många gårdar ställt om till 

ekologisk produktion. Eftersom den ekologiska mjölkgården kräver mer markareal och 

avkastningen dessutom är mindre finns mindre areal att odla spannmål på och man utnyttjar 

därför inte marken maximalt. Idag finns ett underskott av mat i världen och därför är det 

viktigt att se till att höja produktionen, inte sänka den. Tre av bönderna ansåg inte att detta var 

något problem, i alla fall inte i förhållande till den marknadsandel ekologiska produkter har 

idag.  

5.2 Ekologiska bönder - problemdiskussion 
Till skillnad från de konventionella bönderna var samtliga KRAV-bönder mycket positiva till 

ekologisk produktion. De såg inga större brister med den ekologiska produktionsformen. Man 

höll med om vissa problem men såg generellt dessa som mindre allvarliga än de 

konventionella bönderna. Det allra mest avgörande skälet till att man lagt om till ekologisk 

produktion var lönsamheten. Man hade sett att marknaden för ekologiska produkter växte och 

att merpriset gick upp. Att man velat utmana sig själv eller förändra sin yrkesroll var ett annat 

omställningsargument som framhölls som viktigt. Två bönder hade valt att ställa om mycket 

på grund av att de ville ha mindre arbete. Om de inte hade gått över till ekologisk produktion 

hade man förr eller senare tvingats expandera för att klara sig i konkurrensen. För en bonde 

var miljövinsten med ekologisk produktion den viktigaste anledningen till omställning och 

även vissa andra bönder nämnde detta som en bidragande faktor. För andra hade 

miljöintresset utvecklats sedan man gått över till ekologisk produktion och sett de positiva 

effekterna på miljön. Avgörande i beslutet flera av bönderna var att man vid tidpunkt för 

omställning känt någon som redan ställt om till ekologisk produktion. Genom sina kontakter 

hade bönderna sett att ekologisk produktion fungerade i praktiken och kunde bli lönsam vilket 

lett till att man själv vågat ställa om.  Undantaget var två pionjärer som var de första i sitt 

område att ställa om. 

De tolv problemfaktorerna rangordnade från 1 (viktigast) till 8 (minst viktigt) 

1. Markbrist 

2. Bristande förtroende för KRAV 

3. Utsatthet 

4. Ogräs 

5. Omställningsprocessen 

 

6. Arbetsintensivt 

Världssvält 

Miljövänligt? 

 

7. Låg produktion/lönsamhet 

Brist på kunskap 

 

8. Motvilja att förändra 

Osäker marknad 
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5.2.1 Faktorer mot en omställning till KRAV-godkänd produktion 

Markbrist 

Många av de ekologiska bönderna (lite mer än hälften) hade löst markbristproblemet genom 

ett nära samarbete med grannen. De som inte klarat av sin foderförsörjning hade antingen gett 

sina djur foder som odlats i samarbete med andra ekologiska gårdar eller låtit sina djur beta på 

grannens mark. Denna typ av samarbete förutsätter att man har en annan ekologisk producent 

i närheten, vilket långt ifrån alla bönder har. Då gäller det att äga tillräckligt med mark själv 

eller ha grannar man kan arrendera av. Samtliga bönder höll med om att markbrist är ett stort 

problem även om man lyckats lösa det på egen hand. För vissa hade markbrist varit en 

anledning till att man inte kunnat ställa om tidigare, då samarbete med granne inte varit 

möjligt.  

Ogräs 

Ogräs sågs inte som något större problem bland de ekologiska bönderna. Många betonade att 

det är en kunskapsfråga, man lär sig hur man hanterar det. Med 3-4 åriga vallar slipper man 

problem med kvickrot. Genom att behålla marken som betesmark får ogräset ingen chans att 

växa till sig. Skräppa, som är ett rotogräs som ofta förekommer i vallar, plockas för hand och 

man måste vara noggrann så att den inte hinner fröa av sig för då blir den svår att få bukt med. 

Man kan inte strunta i ogräset utan måste plocka det hela tiden. Enligt en bonde är det en 

fördel om man är lite envis. Ett annat sätt att hantera ogräs är att så in vallen vid rätt tidpunkt. 

Sådd måste ske när jorden är tjänlig och man får inte vara för ivrig. Om man väntar lite med 

insåningen får man mindre ogräs i vallen. Två bönder menade att man måste tåla att se en del 

ogräs i vallen och tänka att det ser värre ut än vad det är. I slutändan har det inte någon större 

inverkan på ekonomin.   

Arbetsintensivt 

De flesta bönderna upplevde inte att de lägger ner mer arbete idag än när de hade 

konventionell produktion. Vissa menade att ogräshanteringen utgör lite merarbete, men detta 

var marginellt. Det som tar lite tid var att plocka skräppa i vallarna. Den största ekologiska 

gården som intervjuades ägnade ca en vecka om våren till att plocka skräppa. För en bonde 

var anledningen till att ställa om till ekologisk produktion att han ville få mer tid över åt 

socialt umgänge. Han hade velat slippa utöka sin produktion då sett anslutning till KRAV 

som ett bra alternativ. Med djuren på bete slipper han skörda åkern och utfodra djuren på stall 

eftersom han mjölkar korna ute. Att slippa expandera var även det viktigaste 

omställningsargumentet för en annan bonde. Att merarbete i ekologisk produktion kommer i 

form av pappersarbete var ingenting man höll med om. Administrationen går smidigt 

nuförtiden eftersom allt kan göras via datorn. En bonde uppskattar att han lägger 15 timmar 

om året på administration. Två bönder tog upp att man från KRAVs sida skulle kunna försöka 

att samordna kontroller för att bespara bönderna lite tid. Förra hösten hade en bonde haft fyra 

kontroller under en och samma månad men detta var ett extremfall menade han. 

Länsstyrelsen, kommunen och certifieringsbolaget skulle kunna samordna sina kontroller 

bättre eftersom man ofta hämtar in samma uppgifter.  

Brist på kunskap  

De ekologiska bönderna hade använt sig av olika metoder för att införskaffa kunskap kring 

den ekologiska produktionsformen. Vissa bönder hade fått mycket stöd och hjälp av grannar 
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eller vänner som redan ställt om till ekologisk mjölkproduktion. Dessa personer framhävdes 

ofta som den viktigaste och mest tillförlitliga informationskällan. I många fall var det faktum 

att man kände någon som lyckats med den ekologiska produktionen avgörande för 

omställning. Två bönder hade deltagit i så kallade erfarenhetsgrupper (ERFA) som består av 

7-8 mjölkbönder, både konventionella och ekologiska. I ERFA-grupperna ingår både bönder 

som producerat ekologiskt under längre tid samt bönder som nyligen påbörjat omställning. 

Bönder som har gårdar under omställning kan på så sätt få stöd och tips om hur man lyckas 

med den ekologiska produktionen. Initiativet finansieras av länsstyrelsen. För att bli 

kontaktad måste man lämna en intresseanmälan om att starta ekologisk produktion. Ett annat 

stöd som erbjuds bönder är ett mentorprogram kallat Bondens ekoråd som utvecklats av 

Ekologiska Lantbrukarna i samarbete med LRF, Arla och Lantmännen. Genom programmet 

tilldelas bonden en mentor som även är en lantbrukare med egna erfarenheter från ekologisk 

produktion. Denna person kan sedan bonden bolla idéer med, ställa frågor till eller få 

praktiska tips av. Att delta i en ERFA-grupp eller få en mentor genom Bondens ekoråd är inte 

gratis. Många av de ekologiska bönderna som intervjuats i denna studie hade därför tagit hjälp 

från annat håll. Bland de ekologiska bönderna fanns tre pionjärer som varit först med att ställa 

om till ekologisk produktion i det område de bodde. De hade utvecklat kunskap om ekologisk 

produktion allteftersom och lärt sig av sina erfarenheter. De ansåg att mer praktisk rådgivning 

hade underlättat omställningen (hur mycket grovfoder går åt, vilka grässorter är bäst att 

använda mm). Samtliga bönder tyckte inte att det är svårare att bedriva ekologisk produktion 

än konventionell. Vissa tyckte t.o.m. att ekologisk produktion är enklare. En bonde hävdade 

att det krävs mer kunskap för att bedriva konventionell produktion då hanteringen av 

bekämpningsmedel inte är helt okomplicerad.  Man ska applicera rätt mängd, vid rätt tidpunkt 

och veta vilka kemikalier som ska användas. Det är lättare att bara så menade han. Det enda 

man behöver veta är hur växtföljden fungerar och det har nog de flesta bönder kunskap om.  

Osäker marknad 

De ekologiska bönderna var överens om att det fanns en stadig efterfrågan på ekologisk mjölk 

och många såg även den ekologiska marknaden som mycket utvecklingsbar. Två bönder 

poängterade Arlas roll. De ansåg att Arla är en stabil och kompetent aktör på marknaden som 

är välvilligt inställd till ekologisk produktion. Förutom att konsumenter efterfrågar ekologisk 

mjölk har det faktum att kommunernas köper in stora volymer ekologisk mjölk till skolor och 

äldreomsorg gynnat den ekologiska produktionsformen. Att efterfrågan på just ekologisk 

mjölk har stigit trodde en bonde berodde på att det för många föräldrar är viktigt att ge ens 

barn den bästa mjölken. Som svar på att ekologiska produkter klarar sig sämre under 

lågkonjunktur än konventionella menade de ekologiska bönderna att detta inte stämmer. 

Försäljningen av ekologisk mjölk hade inte påverkats under den senaste lågkonjunkturen och 

en förklaring till detta skulle kunna vara att konsumenter anser det viktigt att stödja ekologisk 

produktion även om det kan svida i plånboken. Två bönder poängterade dock att det är viktigt 

att den ekologiska mjölken inte blir för dyr. Det får inte bli en lyxprodukt som endast en del 

har råd med. KRAV- bönderna såg en ljus framtid för den ekologiska mjölken och oroade sig 

inte för förändringar i efterfrågan även om det vid tidpunkten för omställning hade funnits en 

viss oro hos en del bönder kring detta.  

Miljövänligt? 

Det rådde ingen tvekan om att den största miljövinsten med ekologisk mjölkproduktion var att 

slippa använda bekämpningsmedel. Tre av bönderna menade att förutom detta var det ingen 

större skillnad i miljöpåverkan mellan konventionell och ekologisk produktion. Man menade 



35 

 

att slutprodukten är densamma. De trodde även att konventionella producenter ofta försöker 

hålla nere användningen av både konstgödsel och bekämpningsmedel eftersom dessa medför 

stora kostnader. Vidare menade flera bönder att det krävs fler transporter i ekologisk 

produktion. Eftersom konstgödsel inte får användas måste naturgödslet räcka till all mark. Om 

denna är spridd eller ligger långt från gården blir det mycket körande. Man kan fråga sig om 

det är så bra för miljön. Marken i ekologisk produktion kräver även mer mekanisk 

bearbetning och dieselförbrukningen är därför högre än i konventionell produktion. Positivt i 

sammanhanget är dock att ingen energi går åt till framställning av konstgödsel. 

De flesta bönder trodde även att urlakningen och koldioxidutsläppen var ungefär lika 

omfattande i båda produktionsformerna, ekologisk och konventionell. En bonde framhöll 

förbudet mot GMO som något positivt med ekologisk produktion. Två bönder hade sett att 

deras djur blev friskare av att äta grovfoder och levde längre. Att ekologisk produktion är 

mindre skadlig för miljön var en uppfattning som delades av två bönder och för dessa var 

detta även det viktigaste skälet till att man ställt om sin produktion. Den ena bonden hade 

blivit påverkad av sin hustru som sett hur gifterna påverkat trädgården medan den andra känt 

av en växande kritik mot det moderna jordbruket från allmänheten vilket fått honom att 

ifrågasätta det konventionella jordbruket. 

Bristande förtroende för krav 

Flera bönder hade åsikter om KRAVs regelverk och ansåg att en eller flera regler var felaktiga 

eller onödiga. Detta påverkade dock inte förtroendet de hade för KRAV som förening. Tre 

bönder tyckte att nuvarande regelverk fungerade bra. Samtliga bönder ansåg att viktigt är att 

KRAV håller fast vid sina hårda krav och inte kompromissar för mycket. Det kan nämligen i 

värsta fall förtroendet konsumenter har för varumärket och därmed även försäljningen. Regeln 

om att ko och kalv ska vistas ihop fyra dagar efter kalvning var det några som tyckte var 

problematisk. Det vanligaste argumentet var att separationen blir svårare om man väntar med 

att sära djuren. Vidare kan kon i sällsynta fall horna kalven vilket gör att man tvingas sära på 

dem ändå så att man tvingas sära på dem ändå. Kons juver sitter även ofta så lågt att kalven 

kan få svårt att slicka i sig råmjölken vilket är en del av syftet med att låta kalven och kon 

visats ihop de första dygnen. Kalven ska enligt KRAVs regler få råmjölk i tre månader vilket 

blir ganska dyrt för bonden. Ett annat argument som framfördes var att den dubbla 

karenstiden var onödig. Mjölken från en ko som behandlats med antibiotika kan drickas redan 

efter sex dagar, man behöver inte vänta tolv. En bonde talade om förbudet mot avmaskning. 

Inälvsparasiter var enligt honom ett problem i den ekologiska djurhållningen eftersom korna 

visats på bete under en längre tid. För att minska risken för inälvsparasiter ska man helst 

släppa ungkor på nytt bete men med begränsad tillgång på mark försvårar detta. Två bönder 

bröt mot regelverket. Den ena struntade i regeln om att ko och kalv ska vistas ihop den första 

tiden eftersom han helt enkelt tyckte den regeln var felaktig. Den andra bonden menade att 

man hela tiden letar lite kryphål i regelverket. Man måste anpassa reglerna efter den egna 

gårdens förutsättningar för att hålla uppe lönsamheten. 

Låg produktion/lönsamhet 

Samtliga bönder var överens om att omställningen blivit mer lönsam än de trott. Produktionen 

har heller inte minskat särskilt mycket. Korna mjölkar i princip lika mycket som innan. En 

bonde var idag tillbaka på samma nivå som han varit för tio år sedan då han hade 

konventionell mjölkproduktion. Enligt honom går det att hålla en hög produktionsnivå om 

man blandar olika sorters grovfoder och skördar det tidigt. Tidig skörd ger mycket protein i 
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gräset vilket gör att korna mjölkar bättre. En bonde uppskattade mjölkproduktionsnedgången 

till 10 procent. För en annan hade den sjunkit från 10 000 liter per ko och år till 9 500 liter. 

Vallskörden hade minskat mer än mjölkproduktionen men samtliga bönder ansåg ändå att 

resultatet blivit bättre än väntat. Flera av dem hade fått fina skördar. En dålig skörd behöver 

inte vara en katastrof eftersom möjligheten alltid finns att låta det växa, slå det och göra 

grovfoder av det. Mer problem blir det i växtodlingen.  Två bönder påpekade dock att det 

kostar att bära en dålig skörd och därför är det viktigt att merpriset täcker upp för en sådan 

förlust och det gör dagens merpris menade de. Två bönder nämnde även att man borde titta på 

produktionen hos korna utifrån ett livscykelperspektiv, ekologiska kor lever längre och 

producerar därmed lika mycket som en konventionell ko under hela sin livstid. 

Utsatthet 

När det gällde frågan om ekologisk mjölkproduktion är mer utsatt än den konventionella 

rådde delade uppfattningar. De som inte tyckte det menade att det finns risker även i 

konventionell produktion. De som däremot tog upp utsatthet som ett problem pekade på 

missväxt, risken för svamp- och insektsangrepp, svårigheter kring att få tag i ekologiskt foder 

och ekologiska kor samt en ökad risk för juverinflammation. De problem som flest bönder tog 

upp var missväxten och bristande tillgång på ekologiskt foder. Övriga problem togs upp av en 

och samma bonde. Samtliga bönder var överens om att dessa problem inte var särskilt 

allvarliga eftersom de sällan inträffar.  

Omställningsprocessen  

Att omställning tar tid och kräver en del arbete sågs inte som något större problem av 

bönderna. Vissa hade passat på att ställa om till ekologisk produktion då det ändå var dags att 

bygga om ladugården. Andra hade inte behövt bygga om eftersom deras nuvarande stallar 

eftersom de redan var anpassade till regelverket. Flera bönder ansåg att de fått för lite 

information om den praktiska processen kring omställning och på grund av detta hade man 

stött på vissa problem som annars hade kunnat undvikas.  Viktigt att poängtera att denna åsikt 

framfördes av bönder som ställt om sin produktion för flera år sedan. Idag finns mer 

information tillgänglig och olika stöd för bönder som är intresserade att gå över till ekologisk 

produktion (se avsnitt okunskap). Tidigare tog en omställning endast ett år vilket idag har ökat 

till två år. En snabb och smidig omställning kan få fler intresserade att gå över till ekologisk 

produktion trodde en bonde. Många bönder idag är gamla och alla har inte någon som ska ta 

över gården efter dem. För dessa bönder är nog motivationen låg att förändra sin verksamhet. 

Den praktiska omställningen tar två år, men om man räknar in all den tid som krävs för att 

sätta sig in i regler och lära sig allt man måste kunna för att lyckas med ekologisk produktion 

kan det ta längre tid. De flesta bönderna hade inte behövt göra några större investeringar för 

att den ekologiska produktionen skulle kunna bli verklighet eller hade ändå behövt göra 

investeringar om de valt att behålla sin konventionella produktion (bygga nytt eller utöka pga. 

konkurrenssituationen). En bonde påpekade dock att det krävs en hel del kapital för att kunna 

ställa om produktionen. Man måste ha stabilitet i sin konventionella produktion, det ska inte 

ses som någon räddningsplanka. Man får ingen hjälp av banken om man har dålig ekonomi. 

Med detta menade han att de som verkligen vill ställa om på grund av att deras konventionella 

produktion går dåligt inte har den ekonomiska möjligheten medan de som skulle kunna 

finansiera en omställning är mindre motiverade eftersom produktionen fungerar bra i nuläget.  
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Motvilja att förändra 

Få bönder ansåg att trygghet i sin nuvarande produktion var ett argument för att inte ställa om 

till ekologisk produktion. Istället hade man letat efter en utmaning eller varit trött på att göra 

samma sak år efter år. Man satte ett stort värde i förändring. En bonde berättade att han gillat 

utmaningen med att få korna att mjölka lika bra på grovfoder som det gjort på kraftfoder. 

Detta var en uppfattning som delades av andra bönder.  

Världssvält 

De ekologiska bönderna såg en ljus framtid för KRAV och ekologiskt jordbruk. Man ansåg 

att det fanns utrymme för betydligt fler bönder att ansluta till KRAV. Några bönder ansåg 

dock att för många inte bör ställa om eftersom ekologisk mjölkproduktion kräver mer mark 

vilket lämnar mindre areal kvar till spannmålsproduktion. En storskalig omställning av 

Sveriges spannmålsproduktion ansågs mer problematisk än en av landets mjölkproduktion. 

Skillnaden i avkastning mellan konventionell och ekologisk mjölkproduktion är marginell 

men större i spannmålsproduktion. Med en växande världsbefolkning kan en stor skillnad i 

avkastning vara svårmotiverad.   

5.3 Konventionella och ekologiska bönders åsikter om hållbart jordbruk 
De konventionella bönderna förknippade den ekologiska produktionsformen med flera 

miljöproblem och tyckte att skillnaden gentemot konventionell mjölkproduktion var 

marginell. Man ansåg att man borde satsa på att göra det konventionella jordbruket mer 

hållbart istället för att jobba för att alla ska gå över till ekologisk produktion. När man 

diskuterade begreppet hållbart jordbruk framkom ofta den lägre produktionsnivån som ett 

problem. Man menade att det inte går att försörja världen med ekologiskt jordbruk och därför 

är det inte hållbart på lång sikt. Man lade större fokus på de sociala och ekonomiska 

aspekterna av hållbarhet (systemet bär inte sig själv, beroende av stöd) än de ekologiska 

bönderna vilka lyfte fram miljöaspekten mer. De ekologiska bönderna ansåg att ekologisk 

produktion till stor del överensstämmer med deras uppfattning om vad hållbar produktion är 

för något. Flera konventionella bönder trodde att det i framtiden inte kommer finnas samma 

uppdelning mellan konventionell och ekologisk produktion som finns idag utan att 

utvecklingen går mot ett enda system.  

Ett intressant argument som kom upp under intervjuerna med de ekologiska bönderna var att 

det ekologiska jordbruket är beroende av det konventionella för att det ska fungera. Alla 

bönder kan inte bli ekologiska och detta är kanske heller inte önskvärt. All mark passar inte 

för ekologisk produktion och dessutom skulle inte arealen eller gödseln räcka till. En bonde 

menade även att det fanns tveksamheter om KRAV är något för större produktionsenheter. 

Klarar man av att ansluta de större gårdarna eller kommer KRAV förbli ett alternativ endast 

för de mindre gårdarna? Eftersom utvecklingen går mot allt större jordbruksenheter är detta en 

relevant fråga att ställa sig. Viktigt att poängtera är att det fanns ekologiska bönderna som inte 

såg någon begränsning i den ekologiska produktionens utveckling. För att en omställning ska 

bli möjlig i stor skala måste inställningen till ekologisk produktion på lokal nivå förändras. 

Enligt flera bönder är många rådgivare på lokal nivå är skeptiskt inställda till ekologisk 

produktion. Det är ingen som kommer försöka påverka en att ställa om sin produktion. Man 

måste brinna för det man gör annars kommer en omställning aldrig att bli av. En bonde kände 

t o m att han fått tjata sig till att få ställa om till ekologisk produktion. Rådgivarna hade sagt 

att en omställning inte skulle bli ekonomiskt lönsamt i hans fall men då hade de utgått från att 

han skulle vara helt självförsörjande på grovfoder. Eftersom han har många kor var det inte 
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konstigt att det inte skulle bli lönsamt om man räknade på det sättet menade han. Samtliga 

bönder ansåg att det inte går att tvinga fram en omställning till ekologisk produktion. Om man 

inte tror på det man gör kommer man aldrig få det att fungera.  

5.4 KRAV 

5.4.1 Målen 

KRAV har inte formulerat något direkt mål för hur många djur eller hur stor areal som ska 

ingå i ekologisk produktion i framtiden. Deras vision som är att all produktion ska komma 

från en frisk jord, är ingenting som man jobbar aktivt med och ses inte heller som ett 

realistiskt mål inom verksamheten. Omställningstakten har varit beroende av vad som skett på 

marknaden, dvs. hur försäljningen av ekologiska varor sett ut. Det är främst Arla som är 

KRAVs största kund som drivit utvecklingen mot ekologisk produktion utifrån de mål de 

själva formulerat. Förutom Arlas arbete har de politiska målen för ekologisk produktion satt 

takten och andelsmålen för konvertering (Ellström, 2010 intervju).  

5.4.2 Miljöarbetet 

KRAVs regler är under ständig utveckling. Det är viktigt att ta ny kunskap och forskning 

kring miljöeffekter, mm. i beaktande. I arbetet med regelutformning måste avvägningar alltid 

göras mellan vad som är möjligt att göra utifrån marknadens villkor (går det att sälja?) samt 

produktionens förutsättningar (exempelvis finns det tillräckligt med odlingsmark för att öka 

självförsörjningsgraden på foder? finns tillgång till andra bränslealternativ?). När det gäller 

mjölkproduktion är skillnaden i miljöeffekter inte så stor mellan ekologisk och konventionell 

produktion. Det finns dock några saker som man kan jobba med för att ekologisk produktion 

ska bli mer hållbar. Kretsloppet mellan stad och land måste förbättras och detta kan göras 

genom att se till att näringsämnena återförs till jorden (Ellström, 2010 intervju). 

Markpackning är ett annat problem som måste åtgärdas i framtiden.  Körning med tunga 

maskiner packar marken vilket resulterar i bl. a försämrad vattengenomsläpplighet, 

växtnäringsurlakning och minskad förekomst av markorganismer. Markpackning ger även 

lägre avkastning. Eftersom ekologisk odling ofta kräver mer mekanisk bearbetning än 

konventionell är detta ett större problem inom den ekologiska produktionen. Ett sätt att 

minska problemet är att hitta andra metoder (än spridning med hjälp av traktor) för att sprida 

gödsel (Carlborg, 2010 intervju).  

Det finns alltid en risk för att vissa krav som är besvärliga för producenterna tas bort, inte 

minst då fler certifieringssystem dyker upp på marknaden. Det är dock mycket viktigt att visa 

för konsumenten att denne genom att köpa KRAV-produkter även köper ett mervärde. Ökad 

konkurrens bör bemötas med regelverk som går längre än andra alternativ så som EU-

ekologiskt. Idag stärker KRAV exempelvis sina klimatregler genom att man anställt en person 

som jobbar med att klimatanpassa regelverket. Detta kommer förmodligen resultera i att man 

förlorar en del producenter. Ett sätt att minimera den risken är att införa övergångsregler för 

anslutna bönder så att nya regler inte får för stora, plötsliga, negativa konsekvenser. Genom 

klimatanpassningen har man hittills anpassat reglerna för produktion i växthus där 80 procent 

av energin numera måste komma från förnyelsebar energikälla (Ellström, 2010 intervju). 

Pågående arbete sker även med att minska andelen fossila bränslen inom produktionen. I 

januari 2012 måste all el för att värma stallbyggnader mm komma från förnyelsebar 

energikälla. Inom mjölkproduktionen är det dock maskinparken som drar mest ändliga 
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resurser men detta är i dagsläget svårt att ändra eftersom alternativen är för dyra eller 

tillgången begränsad. Biogas, som skulle kunna vara ett alternativ, produceras det exempelvis 

mycket lite av i Sverige, mycket på grund av att vårt kalla klimat inte är optimalt för 

biogasproduktion (Carlborg, 2010 intervju). Utsläppen av lustgas och metan är ett annat 

problem men det är svårt att göra något åt. Hur mycket gödsel som används samt tidpunkt för 

spridning kan dock påverka i viss mån. KRAV jobbar med att arbeta fram en gödselplan där 

bönder kan analysera sin egen gödselanvändning och göra den mer hållbar (Carlborg, 2010 

intervju). KRAV håller även på att titta över inkalvningsåldern för kor. Eventuellt ska en 

maxgräns införas. Ju äldre kon är när hon kalvar första gången, desto mer resurser har gått åt i 

produktionen. En ändring i inkalvningsålder får dock inte kompromissa med djurets hälsa 

(Ellström, 2010 intervju).  

5.4.3 Arbetet med att fler bönder att ansluta till KRAV  

KRAV jobbar inte mycket med att påverka bönder att ställa om till ekologisk produktion. En 

åtgärd som vidtagits är att anställa en person som ansvarar för kontakten med bönder, ta in 

deras synpunkter och stötta dem i deras arbete. Vidare går man ut med information om vad 

man ska tänka på om man vill ställa om till ekologisk produktion i Mjölkbladet 

(informationsmaterial som framtagits av KRAV). Dessa tips skickas dock inte ut till bönderna 

utan till mejerier och rådgivare som förväntas föra vidare denna information i bondeledet. 

Tidigare hade KRAV hand om revisionerna men enligt EU förordningen måste revisioner 

idag utföras av oberoende certifieringsbolag. Detta har inneburit att verksamheten idag har 

färre anställda vilket till stor del begränsar hur mycket man kan jobba aktivt med att påverka 

bönders inställning till ekologisk produktion. Om man vill påskynda omställningen i 

framtiden är det viktigast enligt Ellström (2010) att satsa mer på att informera konsumenter 

om KRAVs klimatregler för att skapa ett större intresse för ekologiska produkter. Finns 

efterfrågan på ekologiska varor kommer fler bönder även ställa om sin produktion. Förutom 

detta ska man från KRAVs sida se till att anslutning medför en god ekonomi. När man 

diskuterar mål för omställning är det viktigt att inte glömma att alla inte har förutsättningar att 

ställa om sin produktion. Många bönder har redan gjort stora investeringar, t.ex. byggt om 

ladugården, och har inget utrymme för fler. För att få producenter intresserade av ekologisk 

produktion är det även viktigt att lyfta fram goda exempel på gårdar som lyckats med den 

ekologiska produktionsformen. WADSBO mjölk som är en gård med ca 1100 kor håller för 

närvarande på att lägga om till ekologisk produktion. En sådan omställning är mycket viktig 

då den visar att även stora gårdar kan bli ekologiska. Liknande exempel skulle kunna lyftas 

fram mer än idag i informationsblad etc. Vidare kan man jobba aktivt tillsammans med 

mejerier för att ge dem praktiska tips i kommunikationen med bönder (Ellström, 2010 

intervju). 

5.4.4 KRAVs syn på de olika problemfaktorerna 

Markbrist 

Markbrist är inte ett problem om man tittar på hela landet, även om det är det i Halland. Att 

många kopplar samman beteskravet med markbrist är felaktigt då betet också är foder. Foder 

måste korna ha oavsett. Avsätts inte mark för foderproduktion i Sverige görs det någon 

annanstans. Genom att lösa en stor del av foderfrågan i Sverige slipper vi ohållbara 

transporter. Ett sätt att bemöta markbristproblemet är att lyfta fram positiva exempel på 

samarbete. Är man intresserad av att ställa om brukar brist på mark gå att lösa genom 
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samarbete. Även om vissa bönder ställer sig tveksamma till beteskravet är grovfoderregeln 

enligt Ellström (2010) en viktig del i den ekologiska produktionen och KRAVs regelverk och 

är därmed inte kompromissbar.  

Förtroende för KRAV 

Att KRAV anställt en person som har kontakt med lantbruksbranschen visar att man är lyhörd 

och insatt i lantbrukets förutsättningar. Regelprocessen är öppen med stor möjlighet att 

påverka och lämna synpunkter om det är någon regel man anser är felaktig. Det är främst 

representanter från lantbruket som är aktiva i regelarbetet. Ekologiska lantbrukarna 

exempelvis, har varit mycket aktiva i regelarbetet genom att svara på remisser och deras 

åsikter väger tungt. Detta visar att bönder har stort inflytande i verksamheten. Att KRAV har 

en större andel representanter från förädlingsindustrin är inget problem utan bör ses som en 

tillgång menar Ellström (2010). Produkterna ska säljas och därför är representation från denna 

industri av stor vikt. Av intervjuerna med bönderna framgick att det fanns en del regler som 

ansågs svåruppnåeliga eller felaktiga. Dispens som gavs för lättvindigt var en sådan. 

Dispenser går via Jordbruksverket och ges främst vid inträffande av jordbrukskatastrofer, 

såsom extrema väderförhållanden. KRAV skulle kunna vara hårdare och hävda att 

Jordbruksverkets dispenser inte gäller för KRAV men det känns inte aktuellt. Dispensfall är 

enligt Ellström (2010) relativt sällsynt och katastrofer så som torka (vilket ofta resulterar i 

dispens för foder) inträffar sällan. Avmaskningsregeln samt den dubbla karensen är regler 

som måste följas enligt EU-förordningen och går därmed inte att påverka. Regeln att ko och 

kalv ska vistas ihop de första fyra dygnen är under utredning. Diskussioner pågår kring att 

eventuellt minska till ett dygn. Gällande kontrollerna har man försökt stärka kvalitén genom 

att var fjärde år se till att det skickas ut en ny kontrollant ut till gården. Idag ligger stort fokus 

på att förbättra kvalitén på kontrollerna. Denna ska säkras genom en aktiv diskussion kring 

förbättringar med certifieringsbolagen. Kritiken mot betesreglerna ska bemötas med 

information om värdet av betet samt tips om hur man får till ett bra bete (Ellström, 2010 

intervju). 

Utsatthet 

För att minska problemen med ökad utsatthet krävs rådgivning och kunskap. Detta ansvarar 

länsstyrelserna och hushållningssällskapen för.  Förbättrad tillgång på ekologiskt foder skulle 

enligt Ellström (2010) vara önskvärt. Detta skulle kunna uppnås genom att fler växtodlare 

anslöt sig till KRAV. Rådgivning för omställning till ekologisk produktion ges gratis. Den är 

ett viktigt stöd för dem som är osäkra på hur vissa problem förknippade med den ekologiska 

produktionen ska hanteras.  

Ogräs 

Det finns olika metoder för att hantera ogräs och det är viktigt att lyfta fram exempel som 

fungerar. Enligt Ellström (2010) har Jordbruksverket mycket bra material om detta. Men 

problemet och lösningar på det skulle kunna lyftas i högre grad på hemsidan och i 

medlemstidningen. Man håller i dagsläget på att planera en kampanj till nästa vinter som heter 

”Attityder i lantbruket” vilket är ett samarbete mellan LRF och KRAV. I denna kampanj ska 

befintliga ekologiska bönder tala om ekologisk produktion. Detta är ett sätt att nå ut till 

konventionella bönder genom Lantbrukarnas riksförbunds kanaler. Projektet ska till stor del 

finansieras av Jordbruksdepartementet men detta är inte helt fastställt än.  
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Omställningsprocessen 

Enligt EU-förordningen är omställningsprocessen satt till två år. Man har dock gjort vissa 

saker från KRAVs sida för att underlätta omställningen. Andra årets karensmark ska kunna 

användas till foderproduktion för ens egna djur. Vidare får 20 procent av grovfodret från 

första årets karens användas i produktionen.  

Arbetsintensivt 

Att ekologisk produktion skulle kräva mer arbete än konventionell produktion är en 

feluppfattning. Det är snarare tvärtom när det gäller växtodling och detta skulle bönder kunna 

upplysas om anser Ellström (2010).  

Världssvält 

I konventionell produktion förs ändliga resurser in utifrån. Ekologisk produktion i U-länder 

har i många fall visat sig öka skördarna enligt Ellström (2010). Vi ska göra oss mindre 

beroende av mark utifrån. Producerar vi ett överskott av mjölk skickas den inte till svältande 

barn i Afrika. Mejeriprodukter är en lokal marknad till större del. Att den ekologiska 

produktionen tar mer mark i anspråk, mark som kunde användas till annat, är inte ett problem 

eftersom man generellt sätt inte slåss om jordbruksmark i Sverige. Ett större problem är att 

många bönder lägger ner sin verksamhet. Viktigt i sammanhanget är att informera bönderna 

om att vi kan föda världen med ekologisk produktion (Ellström, 2010).  

Miljövänligt? 

Det rådde en del tveksamheter kring den ekologiska mjölkproduktionens miljöfördelar bland 

bönderna. Ett argument som kom upp var att stallgödsel läcker ut mycket fosfor. Detta 

stämmer inte enligt KRAV eftersom gödseln sprids ut på större areal än i konventionell 

produktion och därmed minskas näringsläckaget. Den ekologiska produktionen utnyttjar 

stallgödsel vilket inte den konventionella produktionen gör och detta bör ses som något 

positivt. Svartträda som läcker mycket näringsämnen var även något som förknippades med 

ekologisk produktion men detta är inte vanligt numera. Man odlar på den mark man har, inte 

minst om man har ont om mark. Dieselanvändningen var en annan aspekt som kom upp under 

intervjuerna. Även om det krävs en del diesel i den ekologiska produktionen måste detta ses i 

relation till andra miljömål. Vi vinner en giftfri miljö genom att slippa använda 

bekämpningsmedel. Handelsgödsel är för övrigt den största boven när det gäller 

koldioxidutsläpp, inte dieseln som används till maskinparken. Att mer spannmål förstörs i 

ekologisk odling stämmer inte enligt Ellström (2010). Mer glest växande grödor minskar 

risken för svampangrepp. Dessutom har de flesta ekologiska gårdar tork på gården. Ellström 

(2010) anser att miljöargumenten inte är en anledning till att man inte ställt om utan snarare 

en ursäkt. Det är viktigare att kommunicera miljöargumenten till konsumenten. I dialogen 

med bönderna ska man istället fokusera på att informera om lönsamheten i ekologisk 

produktion. 

Låg produktion 

De ekologiska producenterna får mer betalt för sin mjölk vilket ska täcka upp för eventuella 

nedgångar i produktionen. Den lägre produktionen vägs även upp av lägre insatskostnader 

och veterinärkostnader. Veterinärkostnaderna blir ofta lägre eftersom ekologiskt hållna djur 

sällan blir lika sjuka som konventionella. Produktionen inte behöver minska så mycket om 
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man lyckas bra med sitt grovfoder. KRAV skulle kunna satsa mer på att få ut information om 

hur man lyckas med grovfoderförsörjningen anser Ellström (2010). Idag finns en del 

information om detta tillgänglig i publikationer. 

Okunskap 

Som svar på att bönder kan känna sig osäkra inför hur man bedriver ekologiskt lantbruk 

hävdar Ellström (2010) att många bönder istället ser förändring som något positivt. De tycker 

det är spännande att testa något nytt och gillar utmaningen. De som ansvarar för 

kunskapsbiten är annars rådgivningen (LRF konsult, Växa, Hushållningssällskapet). Hur 

duktiga rådgivare är på ekologisk produktion varierar över landet. Jordbruksverket utbildar 

rådgivare och publicerar även en hel del information på sin hemsida där man kan läsa om vad 

en omställning innebär. ERFA grupper är annars ett viktig lokalt initiativ som fungerar som 

ett stöd för de som känner sig osäkra kring hur ekologisk produktion fungerar. 

Trygghet 

För att få de som är nöjda med sin nuvarande situation intresserade att börja med ekologisk 

produktion är det viktigast att visa på lönsamheten. Ellström (2010) anser att rådgivare i sin 

kontakt med bönder skulle kunna berätta mer om de ekonomiska fördelarna med omställning.  

Osäker marknad 

Marknaden för ekologiska produkter är stabilt växande. Under lågkonjunkturen påverkades 

inte efterfrågan negativt. Mejerierna bestämmer merpriset så det är svårt för KRAV att ge 

några garantier för merpriset. Det är mejeriernas uppgift att informera om lönsamheten samt 

de prognoser som finns kring ekologisk produktion. När det gäller de ekonomiska stöden är 

trenden att man minskar på gårdsstöden men ökar miljöstöden, vilket talar för ekologisk 

produktion (Ellström, 2010). 

5.5 ARLA  

5.5.1 Mål och vision 

Arlas ekologiska andel i sortimentet uppgår idag till 10 procent. De har satt upp ett mål att 

2012 ha 266 miljoner kilo ekologisk mjölk i sitt sortiment och man är på god väg att nå det 

målet. Hur stor procentökning detta innebär i förhållande till dagens insättning vill de inte 

offentliggöra. Alla bönder kan inte ställa om till ekologisk produktion eftersom de inte har 

förutsättningarna. Markbrist är till exempel ett problem. På Arla upplever man dock att det 

finns ett stort intresse för ekologisk produktion hos lantbrukarna. Enligt Arnbratt (2010) är 

rekrytering till ekologisk produktion inte ett problem med dagens politik. 

5.5.2 Rekrytering av mjölkbönder 

För närvarande tar Arla inte in fler ekologiska mjölkbönder. Avsättningsbeslut baseras på 

analyser gjorda av CNO marknad. Det är den beräknade försäljningen som styr. Analysen 

baseras till stor del på tidigare års försäljning men även på längre prognoser som kan avslöja 

mer långsiktiga trender för ekologiska produkter. Man jobbar inte aktivt för att öka 

efterfrågan på ekologiska produkter. Kampanjer riktade mot konsumenter för att öka intresset 

för ekologiska varor har dock genomförts under perioder av överskott på ekologisk mjölk. Det 
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är varken bra för Arla eller bönderna om Arla har överskott på ekologisk mjölk. Bönder som 

gjort en intresseanmälan att påbörja omställning får utskick från Arla med information kring 

vad en sådan innebär. Information finns även att tillgå på Arlas hemsida samt i ägarbladet. 

Vidare har Arla deltagit på bondemöten (infoträffar om ekologisk produktion) samt varit ute 

och informerat rådgivare om omläggningsplaner (Arnbratt, 2010 intervju).  

5.5.3 Samarbetet med KRAV 

Arla har emellanåt möten med KRAV men de har främst kontakt genom remissarbetet. Det 

finns inga rutiner för att ta vara på synpunkter från bönder och föra dem vidare. Arnbratt 

(2010) menar att många som jobbar på Arla har anknytning till bondenäringen och är därför 

väl insatta i vilka problem som finns med omställning. Denna kunskap tar de med sig i 

remissarbetet.  

5.6 Jordbruksdepartementet  

5.6.1 Mål 

Målet att 20 procent av all jordbruksmark ska vara ekologiskt certifierad som formulerades 

för fem år sedan gäller fortfarande och har inte reviderats trots att det inte kommer att uppnås. 

Utvärdering om hur det gått ska göras i slutet av året. Förra årets utvärdering av 

landsbygdsprogrammet ledde till att man ökade det ekonomiska stödet. I dagsläget täcks inte 

efterfrågan på ekologiska produkter av den inhemska produktionen utan det importeras en hel 

del ekologiskt. Förutsättningarna för att öka andelen ekologisk produktion finns med andra 

ord men man kan inte tvinga bönder att ställa om menar Jöngren (2010). Av alla ekologiska 

produkter är det mjölken som bär sig bäst själv men det ekonomiska stödet är ändå viktigt. 

Inga fler åtgärder än de som finns i nuläget är planerade för att skynda på omställning för att 

uppnå det uppsatta politiska målet (Jöngren, 2010 intervju).  

5.6.2 Politiska åtgärder 

Det finns idag ett antal politiska åtgärder som satts in för att främja omställning till ekologisk 

produktion, och dessa är:  

– Miljöersättning. Genom landsbygdsprogrammet ges en miljöersättning på totalt 500 

miljoner om året till all ekologisk jordbruksproduktion runtom i Sverige, både till de under 

omställning samt de som redan certifierat sin gård (Björnsson, 2010 intervju). 

Miljöersättningen varierar beroende på hur produktionen ser ut (växtodling eller 

djurproduktion, vall eller baljväxter) och dess storlek. För en mjölkbonde beräknas stödet 

baserat på antal djur eller areal (vall i hektar). Ersättningen per djurenhet är 1600 kronor per 

år och för vallen 350 kronor per hektar. Man får ersättning enligt det alternativ (ersättning per 

djur eller hektar) som ger högst ersättning. För att ta ett exempel får en mjölkbonde som har 

55 mjölkkor och 120 hektar 88 000 kronor i ersättning. Detta stöd har då baserats på antalet 

djur eftersom detta gav den största ersättningen (Jordbruksverket, 2010 Internet).  

– Projektstöd. Organisationer som jobbar med att främja ekologisk produktion kan ansöka om 

stöd till olika projekt. Åtta miljoner kronor är öronmärkta för detta ändamål (Björnsson, 2010 

intervju). Projekten handlar ofta om att sprida kunskap om ekologisk produktion på skolor 

(restaurangskolor, naturbruksgymnasium), företag och inom offentlig sektor men även inom 
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livsmedelssektorn, till politiker samt producenter. De flesta projekten syftar till att främja 

efterfrågan på ekologiska varor men även öka kunskapen (hos företag inom 

livsmedelsbranschen) kring dessa. Totalt gavs stöd till 44 projekt 2010. Två av dessa projekt 

riktar sig mot bönder: Ekologiska lantbrukarnas ”bondens ekoråd” och föreningen för 

ekologisk fjäderfäproduktion som startat ett projekt som syftar till att få bort flaskhalsar i 

ekologisk produktion genom mentorskap och studiebesök. SIK (Institutet för livsmedel och 

bioteknik) fick ekonomiskt stöd till tolv olika projekt som till stor del fokuserade på 

livsmedelssäkerhet (Jordbruksverket 2010, intervju).  

– Kompetensutveckling. Pengar till kompetensutveckling. Ekonomiskt stöd ges även till 

företag, myndigheter och organisationer som sysslar med kompetensutveckling.  

Kompetensutveckling kan bland annat vara kurser som länsstyrelserna håller kring ekologisk 

produktion eller informationsmaterial som skickas ut till olika instanser. Det viktiga är att 

dessa pengar riktas till företag som är verksamma på landsbygden enligt Björnsson (2010). 

– Information. Myndigheter (t. ex jordbruksverket, livsmedelsverket) har även arbetat fram 

skriftligt material om ekologisk produktion som finns tillgängligt på deras hemsidor 

(Björnsson, 2010).  

6 Diskussion och analys 
Syftet med denna uppsats var att med KRAVs exempel undersöka hur samspelet ser ut mellan 

mjölkbönder och certifieringssystem samt hur effektivt det är. För att uppfylla detta syfte 

ställdes tre frågor som fick vägleda den empiriska undersökningen:  

 

1) Arbetar KRAV med att öka antalet KRAV bönder och i så fall hur?  

2) På vilket sätt kan KRAV effektivisera detta arbete?  

3) Vilka mentala och praktiska hinder upplever bönder med en omställning? 

6.1 Hur lever KRAV upp till de olika aspekterna av hållbart jordbruk? 
Uppsatsens huvudfrågeställning ” I vilken utsträckning har KRAV-systemet möjlighet att 

förändra mjölkproduktionen i mer hållbar riktning?” har undersöks genom att titta på de 

drivkrafter som finns hos bönder att gå över till ekologisk produktion. På så vis har denna 

studie utgått från en uppfattning om att ekologisk produktion är mer hållbar än konventionell. 

Detta är inte helt oproblematiskt vilket både Hansen (1996) och Andren och Kirchmann i 

Johansson (2008) visar på. Vidare måste nämnas att bönders motivation till att ställa om inte 

enbart behöver vara beroende av inställningen till ekologisk produktion i sig, utan även av 

synen på KRAV, myndigheter m.fl. Då KRAVs regelverk i denna uppsats till stor del ses som 

likställts med ekologisk produktion kan sådana skillnader vara svåra att urskilja. Viljan att 

ställa om till ekologisk produktion påverkas även av synen på hållbart jordbruk. Av resultaten 

från den empiriska undersökningen visade det sig att många av de ekologiska bönderna 

likställde ekologisk produktion med bilden av hållbart jordbruk, en uppfattning som delades 

av Hill och MacRae (1992). De konventionella mjölkbönderna ansåg i större utsträckning att 

konventionell produktion var hållbar. Detta kan förmodas grunda sig i en stark övertygelse 

om att sociala värden är mer betydelsefulla än miljömässiga. Man ansåg att produktionsnivån 

i ekologiskt jordbruk var betydligt lägre, en uppfattning som inte delades av de ekologiska 

bönderna. Miljömål kan inte eftersträvas utan att kompromissa med sociala värden, så som att 

producera mat för en växande världsbefolkning. De ekologiska bönderna verkade däremot 

dela en uppfattning om att vi kan föda världen utan att generera negativa effekter på vår 

närmiljö och klimatet.  
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Av teoriavsnittet framgick att många forskare delar uppfattningen om att hållbart jordbruk 

måste vara förenligt med någon kombination av miljömässiga, ekonomiska och sociala 

värden. Många av de faktorer som använts av flera forskare för att definiera den miljömässiga 

aspekten av hållbarhet återfinns i KRAVs regelverk. Ekologiska mjölkproducenter förväntas 

ha en högre självförsörjningsgrad genom att de odlar en större andel av fodret på gården 

istället för att göra sig beroende av importerat kraftfoder. Förbud mot konstgödsel och 

bekämpningsmedel stämmer även överens med synen på hållbart jordbruk. Ett hållbart 

jordbruk ska även använda sig av mer diversifierade grödor och djurraser, detta avspeglas i 

viss mån i KRAVs förbud mot GMO och växelbruk.  

De viktigaste sociala värdena som identifierades av bönderna var hälsa i form av att slippa 

använda bekämpningsmedel samt minskad arbetsbörda. Detta är sociala faktorer som 

identifierats av Schreck et al. (2006). KRAVs förbud mot besprutning är i linje med den första 

faktorn men inget tydligt samband kunde utläsas mellan KRAV och minskad eller ökad 

arbetsbörda. Hållbart jordbruk enligt det samhälleliga perspektivet är även ett jordbruk som 

bidrar till att upprätthålla en levande landsbygd och minskar avfolkningen (Thompson, 1992). 

Både KRAV och Svensk Mjölk såg det faktum att många bönder lägger ner sin produktion 

som det största problemet svenskt jordbruket står inför. Den alltmer pressade lönsamheten 

som delvis är ett resultat av ökad konkurrens utifrån har inneburit att gårdar skurit ner på 

kostnader samt expanderat sin produktion, vilket inte heller är i linje med vad Weil (1990) 

anser som hållbart (små jordbruksenheter). KRAV kan dock ses som ett alternativ till denna 

utveckling så länge svenska konsumenter är villiga att betala för ett mervärde. Viktigt är då att 

KRAV förblir ett tydligt alternativ till andra märkningar och certifieringsinitiativ. Detta kan i 

framtiden bli en stor utmaning då alltfler märkningar dyker upp på marknaden. KRAV har 

lyckats arbeta fram ett meningsfullt regelverk utan att kompromissa bort lönsamheten vilket 

stämmer bra överens med de ekonomiska målen för hållbarhet.  

6.2 Vad påverkar böndernas vilja att ställa om sin produktion? 
När det gällde hindren för omställning framkom av intervjuerna att det inte fanns en eller ett 

fåtal faktorer som dominerat böndernas beslut. Den bild som målades upp var betydligt mer 

komplex än så. Vissa faktorer som sammanvägt rankats lågt har varit avgörande i enskilda 

bönders beslut, så som okunskap och trygghet. Viktiga problemfaktorer som identifierades av 

båda grupper var markbrist och bristande förtroende för KRAV. Det bristande förtroendet 

yttrade sig främst genom åsikter kring regelverket. Hos de konventionella bönderna fanns 

även en föreställning om att fusk förekom, dvs. att ekologiska producenter inte följde de 

regler KRAV instiftat. Förekomst av fusk kan delvis vara relaterat till åsikter kring 

regelverket. Vissa ekologiska bönder ansåg att vissa regler inte var verklighetsanpassade och 

verkade strunta i att följa dessa. Om detta är ett utbrett problem kan det tyda på att 

kravreglerna inte är tillräckligt förankrade hos bönderna. Stämmer detta har man misslyckats 

med att kommunicera reglernas betydelse. Bönderna har enligt KRAV stor möjlighet att 

påverka regelarbetet men det verkar som att många bönder inte delar denna uppfattning. Om 

bönderna endast upplever att ens åsikter inte beaktas eller om så faktiskt är fallet är svårt att 

uttala sig om. Hinder för omställning som av båda grupper ansågs mindre betydelsefulla var 

omställningsprocessen, okunskap och trygghet.  

De konventionella bönderna var mer bekymrade kring faktorer så som låg produktion och 

lönsamhet, världssvält och osäker marknad. Dessa går delvis in i varandra. Man var helt 

enkelt inte helt övertygad om den ekonomiska lönsamheten i ekologisk produktion trots att 

det visat sig att ekologiska mjölkproducenter idag har en bättre ekonomi än konventionella. 

Tveksamheter fanns främst kring effekterna på produktionen, vilket påverkade systemets 
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ekonomiska bärkraftighet och merprisets kompensationsförmåga. Dessa faktorer rankades 

relativt lågt av de ekologiska bönderna vilket kan tolkas som en effekt av att dessa bönder 

kunnat se resultaten av den ekologiska produktionsformen vilka inte försämrats märkbart. 

Vidare hade man sett att marknaden för ekologisk mjölk fortsatt växa och detta avspeglade sig 

i de ekologiska böndernas ljusa framtidstro. Den oro för institutionella förändringar som 

Koesling et al. (2004) fann bland ekologiska bönder i sin studie verkar med andra ord inte 

stämma med den bild de ekologiska bönderna i denna undersökning gav. I mitt 

intervjumaterial kunde heller ingen oro för regelmässiga förändringar identifieras. 

Problemen med utsatthet och ogräs rankades i mitten av båda grupper även om de 

konventionella bönderna trodde att dessa faktorers negativa effekt på produktionen var något 

större. Överlag var de ekologiska producenterna mycket positivt inställda till ekologisk 

produktion vilket tyder på att detta är en produktionsform som fungerar i praktiken samt att 

många av de farhågor som finns kring ekologisk produktion är överdrivna.  

Miljöaspekten var en viktig faktor för båda grupper men på olika sätt. För de ekologiska 

bönderna var det en viktig anledning till att man gått över till ekologisk produktion. För de 

konventionella bönderna användes miljöargument för att visa att skillnaden i miljöeffekt var 

liten mellan produktionsformerna. Att miljöaspekten är betydelsefull i omställningsbeslut är 

en uppfattning som delas av både Fairweather (1999) och Darnhofer (1991). Deras studier 

visade att konventionella bönder anser att deras produktion inte har några större negativa 

effekter på miljön. Både Andresen och Hult (2004) Darnhofer (1991) identifierade bönder 

som ställt om till ekologiskt baserat på en stark övertygelse om att denna produktionsform är 

mer hållbar ur miljösynpunkt. Av min undersökning visade sig ideella skäl dock vara 

sekundärt, viktigare var i de flesta fall lönsamheten. Miljöintresset verkar generellt ha växt 

med åren, då man sett de positiva effekterna ekologisk produktion haft på naturen.  

Trots att marknaden för ekologiska produkter haft en positiv utveckling de senaste åren och 

många producenter anslutit till KRAV tyder resultaten från denna undersökning på att det 

fortfarande finns en stark jordbrukstradition i Halland som skapar föreställningar om hur ett 

jordbruk ska se ut och verka. Jordbrukstraditionen visade sig genom ovilja att samarbeta. 

Skam inför för mycket ogräs i fälten, svårigheter för ekologiska bönder att få arrende, partisk 

lokal rådgivning och ovilja att samarbeta var argument som kom upp i sammanhanget. Hur 

pass utbredda dessa problem är kvarstår att undersöka.  

Resultaten från intervjuerna med bönderna visade att hindren för omställning främst grundar 

sig i fördomar och attityder. Det högst rankade problemet var markbrist vilket var det ända 

strukturella hindret som omnämndes. Viktigt att komma ihåg är dock att endast tre bönder var 

direkt hindrade av markbrist. Det verkar med andra ord som om det finns stor möjlighet att 

vinna över fler producenter genom information och kunskapshöjande insatser. Detta står i 

linje med vad Fairweather (1999) förespråkar. Vidare har resultaten visat att omställning inte 

enbart är en fråga om lönsamhet. Detta stämmer väl överens med tidigare forskning (Burton 

et al., 1999; Andresen och Hult, 2004; Darnhofer et al., 1991; Fairweather, 1999). 

Enligt Fairweather (1999) och Darnhofer et al. (1991) skiljer sig bönder i hur man fattar 

beslut om att ställa om eller inte ställa om till ekologisk produktion. De menar att det finns de 

som fattat beslutet ogenomtänkt samt de som mer noggrant vägt de olika produktionssätten 

emot varandra. Denna uppdelning var delvis synlig även i min undersökning. Den 

identifierades hos de konventionella bönderna, men inte hos de ekologiska. På så sätt skiljer 
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sig mina resultat från Darnhofer et al. (1991) och Fairweather (1999) då dem tyder på att 

omställning till ekologisk produktion inte är ett beslut som fattas lättvindigt.  

När man ställer sig frågan hur man ska få fler att gå över till ekologisk produktion är det inte 

enbart viktigt att titta på huvudargumenten mot omställning utan även anledningarna till att 

man valt att ställa om. Avgörande för de ekologiska böndernas beslut att en gång i tiden byta 

produktionsform var den ökade lönsamheten i ekologisk produktion men även att man sökte 

en förändring eller utmaning i sin yrkesroll. Detta stämmer väl överens med Andresen och 

Hults (2004) resultat. Det slutgiltiga beslutet verkar dock i många fall ha tagits i och med att 

en närstående person lagt om. Initiativ som tagits på lokal nivå så som ”Bondens ekoråd” och 

mentorprogrammet verkar därför vara precis vad som behövs då bönder värderar andra 

bönders kunskap mer än expertis. Vidare innebär detta att utvecklingen mot fler och fler 

ekologiska gårdar delvis är självgående. Det skapas en positiv spiral.  

Av intervjuerna med de ekologiska bönderna visade det sig även att omställningen gått 

smidigt. Få hade behövt dra på sig investeringar eller bygga om ladugården. Omställning hade 

t.o.m. i vissa fall varit ett sätt att slippa expandera sin produktion vilket skulle ha inneburit 

stora kostnader. Detta är fördelar som skulle kunna framhållas i högre grad. Omställning 

behöver inte betyda en långdragen, kostsam process utan kan ses som ett alternativ till 

storskalig, mer krävande produktion. Många bönder idag är äldre och kanske inte så 

motiverade att satsa storskaligt. 

6.3 Är KRAVs arbete effektivt? 
De två andra frågorna som behandlats i denna uppsats handlar om KRAVs arbete för att få 

bönder att ställa om till ekologiskt samt möjligheten att förbättra detta arbete. För att svara på 

detta måste man undersöka i vilken grad de brister och fördelar associerade till 

certifieringssystem passar in på KRAV samt hur KRAVs verksamhet hanterar de problem 

som bönderna upplevt/upplever med omställning. 

Av avsnittet om KRAV (5:4) kan slutsatsen dras att KRAV har lyckats att utveckla ett gediget 

regelverk som stämmer överens med många av de aspekter som använts för att definiera 

hållbart jordbruk. Regler arbetas fram genom en öppen regelprocess där inte enbart 

medlemmar har möjlighet att lämna synpunkter. Som tidigare nämnt är det dock oklart i 

vilken mån denna möjlighet utnyttjas och vilkas åsikter som väger tyngst i slutändan. KRAV 

har kanske varit som mest framgångsrikt i att marknadsföra sig mot konsumentsidan. Denna 

framgång har visat sig genom en uppåtpekande försäljning samt en stor medvetenhet bland 

allmänheten om vad märkningen står för. KRAV har lyckats nå ut med vad deras märkning 

står för trots att fler och fler certifieringsinitiativ dyker upp på marknaden - ett problem som 

uppmärksammats av Renard (2005). Att försäljningen går upp visar även att konsumenter är 

mer än villiga att ta ett socialt och miljömässigt ansvar genom sin konsumtion vilket talar 

emot Boström och Klintman (2006) som hävdar att medborgare som bor i länder med en stark 

välfärdstradition har liten vilja att ta individuellt ansvar.  

Antalet anslutna ekologiska producenter har även ökat, även om man fortfarande har långt 

kvar tills man uppnår det uppsatta politiska målet för ekologisk produktion. Bland kritiken 

som tagits upp mot certifieringssystem finner man brister i kontrollen (Renard, 2005; 

Raynolds et al., 2007). Detta var även något som kom upp i denna undersökning. Enligt 

KRAV jobbar man med att förbättra kontrollerna men grundproblemet kvarstår. Vem 

kontrollerar kontrollanterna? Tidigare låg dock kontrollerna på KRAV själva och att 

kontrollerna numera görs av oberoende certifieringsbolag är på så sätt positivt. En annan 
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kritik som tagits upp är att alla bönder inte har möjlighet att ansluta, man har inte 

förutsättningarna (Raynolds et al., 2007). Strukturella hinder visade sig dock i min studie vara 

av mindre betydelse. Om dessa problem är stora måste man kanske anpassa regelverket 

genom att göra undantag där det är motiverat. Denna typ av lösningar får dock inte påverka 

certifieringssystemets trovärdighet. Producenterna själva förespråkade stränga regler vilket 

talar emot vad Raynolds et al., (2007) anser kan vara en anledning till att inte ställa om vilket 

sin produktion. De är snarare nödvändiga då för mycket dispenser osv. kan påverka 

konsumenternas vilja att köpa märkta varor, vilket i sin tur slår tillbaka på producenterna. Att 

hålla fast vid hårda regler är även något som KRAV anser viktigt. Trots att det finns en risk 

att förlora producenter stärker man idag många regler genom klimatanpassningsarbetet. Detta 

tyder på att det i verksamheten finns en motvilja mot att kompromissa bort det sociala och 

miljömässiga mervärdet för att få fler anslutna lantbruk och därmed större intäkter. Detta var 

en risk som identifierats av Lockie et al. (2000). Kritiker har även ansett att det faktum att det 

är frivilligt att ställa om sin produktion till mer hållbar är problematiskt i sig. Många av 

bönderna i denna studie menade dock att man måste ansluta på frivillig basis annars kommer 

man aldrig lyckas med den ekologiska produktionen. Man måste tro på konceptet annars 

fungerar det inte. Ekologisk produktion innebär inte enbart nya arbetsmetoder utan även ett 

nytt tankesätt.  

KRAVs arbete med att få fler bönder att ställa om till ekologisk produktion har i denna 

undersökning visat sig vara mycket begränsat. Man lägger stort ansvar på andra instanser, 

såsom Arla och den befintliga rådgivningen. Även om mycket information finns tillgänglig 

som skulle kunna påverka bönders syn på problemen når denna enbart ut till de producenter 

som redan är positivt inställda till den ekologiska produktionsformen. Det enda undantaget 

var en planerad kampanj som syftade till att förändra attityder i lantbruket. Denna kampanj 

skulle kunna bemöta attitydbaserade argument och farhågor som framförts av de 

konventionella bönderna. KRAV ansåg att hindren för omställning skulle kunna bemötas 

genom att ”lyfta fram” eller ”kommunicera” viss information bättre till bönder men oklart var 

hur man skulle nå ut med denna information då man inte hade några planer på att utveckla 

nya informationskanaler. Av intervjun med KRAVs representant framgick att man ansåg att 

ekologisk produktion ska främjas med åtgärder riktade mot konsumenter, inte mot bönder 

vilket kan tänkas vara en förklaring till varför man inte jobbar mer aktivt med att ändra 

attityder i lantbruket. På KRAV anser man att det effektivaste sättet att vinna över bönder till 

ekologisk produktion är att visa på den ökade lönsamhet. Ett ökat merpris skulle säkerligen 

kunna locka över fler producenter men det är mejerierna som sätter merpriset och dessa har 

inget egenintresse att höja merpriset. 

Genom att övertyga konventionella bönder om att produktionen inte behöver förändras 

särskilt mycket med en omställning kan man delvis ändra inställningen till många problem. 

Osäker marknad, förtroendet för KRAV, låg produktion och världssvält är faktorer som mer 

eller mindre är kopplade till oron kring förändringar i produktionsnivå. Från KRAVs sida är 

det viktigt att visa att de ekologiska jordbruksmetoderna fungerar i praktiken. I detta ingår att 

motivera varför man har de regler man har och att de faktiskt gynnar både miljön och djurens 

hälsa, inte tvärtom som vissa bönder trodde. Stort fokus borde därför läggas på att lyfta fram 

positiva exempel på bönder som har lyckats hålla en hög ekologisk produktionsnivå.  

Vidare skulle man kunna få fler att ställa om genom att jobba med att få fler ekologiska 

producenter att ställa om inom ett specifikt geografiskt område, eftersom samarbete mellan 

ekologiska bönder har varit ett framgångskoncept. Den geografiska placeringen av gårdar 

verkar vara av stor betydelse för huruvida man har möjlighet till att ställa om, samt för hur 
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krångligt detta blir. Geografisk placering påverkar inte bara tillgång till mark och 

samarbetsmöjligheter utan även tillgång till gödsel vilket många ekologiska producenter är 

beroende av. KRAV borde med andra ord jobba med att få flera olika typer av lant- och 

jordbrukare att ansluta till ekologisk produktion samtidigt. Problem som bristande tillgång på 

ekologiskt foder och gödsel från ekologiska grisar skulle då kunna minimeras. Eftersom 

KRAV lägger detta arbete på andra instanser så som Arla blir sådan samordning svårare att få 

till.  

Att stort ansvar för rekryteringsarbetet läggs på Arla är inte helt oproblematiskt. De har inget 

eget intresse att främja ekologisk produktion genom att ansluta fler producenter om det inte är 

ekonomiskt lönsamt. Detta betyder att man inte jobbar proaktivt med att öka intresset för 

ekologisk produktion. Istället ökar man antalet anslutna ekologiska producenter om 

efterfrågan på ekologiska varor stiger. Bönder i sin tur blir enbart kontaktade om man visat 

intresse för ekologisk produktion och om det finns avsättningsmöjlighet. Det är inte 

ekonomiskt lönsamt för Arla att ha ett överskott på ekologisk mjölk vilket inneburit att man 

varit försiktig med att ta in för många ekologiska producenter. Omställning till ekologisk 

produktion tar dock två år vilket innebär att man riskerar att ofta hamna i ett underskott 

istället då efterfrågan kan skifta snabbt. Om nu många hinder för omställning grundar sig i 

attityder och fördomar mot ekologisk produktion krävs långsiktiga insatser som fokuserar på 

information, kunskap och utbildning vilket faller utanför Arlas verksamhet. Arlas 

rekryteringsarbete styrs enbart av efterfrågan och företaget har och kan heller inte förväntas 

ha ett egenintresse i att främja ekologisk produktion.  

Att förändra attityder kräver att man arbetar på bred front (inte enbart rekryterar de 

producenter som anmält intresse) och långsiktigt (inte enbart svarar på förändringar i 

efterfrågan och utbud). Det är inte svårt att första Arlas bristande motivation att ta på sig de 

kostnader sådant arbete medför. Arla kan förväntas främja ekologiskt så länge det finns 

pengar att tjäna i ekologisk mjölk men villkoren kan förändras och detta borde därför inte 

vara det enda som styr utvecklingen mot ett ekologiskt jordbruk, om man nu anser att det har 

ett värde i sig. KRAV är en organisation som har potential att utföra detta arbete men 

resursbrist är en begränsning. Större statligt anslag till KRAV skulle kunna stötta 

organisationen i att bedriva ett långsiktigt arbete för ett mer hållbart jordbruk.   

7 Slutsats 
Denna uppsats har visat att de flesta bönder i den empiriska studien är öppna och intresserade 

av ekologisk produktion och att det därför finns stor möjlighet att vinna över fler producenter 

till KRAV. Hindren för omställning visade sig skifta mellan olika bönder men grundade sig i 

många fall på feluppfattningar och fördomar. Detta innebär att för att förändra dessa bönders 

inställning krävs att man jobbar på bred front och långsiktigt. Sådana insatser saknas till stor 

del idag även om det finns en del lokala initiativ såsom bondens ekoråd som kan bidra till att 

förändra bönders syn på ekologisk produktion. Man kan konstatera att de hinder till 

omställning som identifierades i denna studie till stor del stämmer överens med tidigare 

forskning. En viktig del i KRAVs framgång som certifieringssystem är kontrollerna eftersom 

dessa påverkar föreningens trovärdighet både mot konsumenter och producenter. Denna 

studie har inte undersökt hur väl kontrollerna fungerar på ett djupare plan. Detta är något som 

andra studier skulle kunna undersöka närmare. Rådgivningen kan även förväntas ha stort 

inflytande på bönders inställning till ekologisk produktion och borde även undersökas 

närmare. Denna studie har inte undersökt hur andra rådgivningskanaler fungerar. Även om 

KRAVs arbete med att förändra inställningen till ekologisk produktion hos bönder av denna 
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studie visat sig vara begränsat kan andra rådgivningskanaler jobba mer aktivt med detta. Om 

andra instanser jobbar med kunskapshöjande åtgärder och attitydförändring kan ekologisk 

produktion främjas även med KRAVs begränsade insatser inom området. På grund av detta 

vore det önskvärt att i framtiden undersöka om och hur andra organisationer 

(Hushållssällskapet, LRF m.fl.) som jobbar nära bönder främjar ekologisk omställning. Sist 

men inte minst har denna studie enbart tittat på KRAVs verksamhet vilket innebär att det är 

svårt att veta hur stor del av de brister som identifierats har att göra med det faktum att KRAV 

är ett certifieringssystem. Teorierna kring certifieringssystemens begränsningar och fördelar 

borde därmed i framtiden testas mot fler certifieringsinitiativ.  
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