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ABSTRACT 
Mäehans, A. 2014. Vad säger systemen? En deltagardriven systemanalys över två lantbrukares val för en hållbar 
produktionsprocess. Kulturgeografiska institutionen, Arbetsrapportserie, Uppsala universitet. 
 
Studien syftar till att undersöka köttproduktionen hos två lantbrukare för att se om det går att utgöra hur 
lantbrukarna arbetar för en hållbar produktion. Studien grundar i en systemteoretisk bakgrund som identifierar en 
hållbarhetsproblematik inom globala matsystem, vilket också är studiens utgångspunkt. Ett systemperspektiv 
tillämpas för att identifiera hur två lantbrukare i Uppland förhåller sig till en hållbar köttproduktion och vilka 
aktiva val de gör genom sin produktionsprocess. Genomförandet bygger på en deltagardriven studie genom 
semistrukturerade intervjuer, där flödesscheman över lantbrukarnas produktion utformades tillsammans med 
informanterna. Flödesschemana skapades i syfte att generera en större förståelse för påverkande faktorer samt 
aktiva val som sker genom produktionen. Flödesschemana visade att de båda lantbrukarnas produktion var starkt 
påverkad av egna värderingar och en individuell strävan efter en hållbar produktion. Det var även möjligt att 
kartlägga ytterligare påverkande faktorer genom olika feedbackmekanismer som verkar genom hela 
produktionskedjan. Genom produktionen sker både aktiva val, samt val som är styrda av feedbackmekanismer 
och andra påverkande faktorer. Den lokala kontexten, geografiska förutsättningar, ekonomi, en personlig strävan 
efter en hållbarhet och traditioner, kunde samtliga identifieras som påverkande faktorer inom produktionskedjan. 
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1. INLEDNING 
 
De matvaror som konsumeras i Sverige skvallrar snabbt om globaliseringens påverkan på 
landet och matvarumarknaden. Över tid har utbudet i våra matbutiker fått en allt större 
spriding i varornas ursprung. Att dagligen dricka sitt dagliga morgonkaffe är exempelvis 
något som många idag ser som en självklarhet, trots att kaffebönor inte är möjligt att odla i 
Sverige på grund av klimatförutsättningarna. Vad som möjliggör denna variation i matvaror är 
ett system för matproduktion och distribution som sträcker sig över hela världen. Detta är 
något som jag själv har ett personligt intresse av då jag själv, likt alla andra i Sverige, är en 
del av detta system. Då jag är uppväxt i en storstad är det först på senare år som fått upp 
ögonen för hur frånkopplad min matproduktion är från min matkonsumtion. Detta har lett mig 
vidare till att öka min kunskap om detta och kom även att bli ämnet för denna uppsats. 

Att våra matvarubutiker är fyllda med varor från alla världens hörn utgör också enorma 
konsekvenser på miljön och kring vår matproduktion finns en stor hållbarhetsproblematik. 
Denna hållbarhetsproblematik innefattar aspekter som tillvägagångssätt inom produktionen, 
mark- och vattenanvändning och transporter. Den är även en fråga om ekonomi och rättvisa 
då stora delar av världens befolkning svälter, medan en lika stor del lever i överflöd. 
Samtidigt finns det en ständig påverkan från klimatförändringar i förhållande till matsäkerhet 
och systemets resiliens (Godfray et. al., 2010, s.2769). Att den globala matproduktionen är 
problematisk är uppenbart men trots detta går det som konsument att göra bättre eller sämre 
val när vi handlar mat och betydelsen av detta i det stora hela framgår inte alltid. Dock finns 
det i Sverige en identifierad trend i att efterfrågan på hållbart producerad mat i form av 
ekologiskt och närproducerat ökar (Jordbruksverket, 2010, s.2). Även om det går att använda 
konsumentmakt ligger ett stort ansvar även hos producenten. Denna uppsats vänder därför 
blicken från konsumenterna till producenterna för att undersöka hur produktionen ser ut. 
Påverkar denna hållbarhetsproblematik producenterna och deras val i produktionen? Denna 
uppsats kommer även att fokusera på den ekologiska produktionen för att ringa in en generell 
hållbarbet.  
 
1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet är att undersöka köttproduktionen hos två lantbrukare i Uppland för att se hur de 
förhåller sig till en hållbar produktion och vidare testa om detta går att identifiera aktiva val 
för detta inom produktionskedjan. Det teoretiska ramverket kommer att utgå ifrån ett 
systemperspektiv som ligger till grunden för att undersöka lantbrukarnas produktion i 
förhållande till en global systemproblematik. Undersökningen baseras på en deltagardriven 
intervjuprocess med fokus på att skapa flödesscheman över informanternas produktion för att 
kunna avgöra var dessa val sker, samt kartlägga de främsta påverkande faktorerna. Studien 
syftar därmed till att besvara följande frågeställningar: 
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• Hur kan en systemanalys tillämpas för att identifiera vad lantbrukarna ser som de 
främsta påverkande faktorerna inom produktionen av nötkött? 

 
• Vilka val gör två nötköttsproducerande lantbrukare genom sin produktionsprocess? 

 
2. SYSTEMTEORETISKA STUDIER AV MATSYSTEM 
 
2.1 Systemteori som teoretiskt ramverk 
Systemperspektiv kan tillämpas både för att skapa holism och för att belysa problem inom ett 
system. Att studera verkligheten som system, används i denna studie för att kunna uppnå ett 
mer inkluderande och holistiskt synsätt i studiens resultat. Odum (2007, s.1) menar att 
systemteori används för att se naturen som uppbyggd av olika delar som samverkar med 
varandra inom och mellan subsystem på olika skalor. Att studera naturen som ett system kan 
bidra till att säga någonting mer omfattande, jämfört med om enbart enskilda delar skulle 
studeras. Ramverket för ett systemtänk hjälper oss att klargöra hur aktörer inom ett system 
interagerar med varandra, vilket i sig kan användas för att se förutsättningar eller gränser 
inom natur och samhälle. Ett av vårt kanske vanligast förekommande exempel på systemtänk 
är inom ekosystem, som ofta illustreras av en näringskedja av olika djur som lever av 
varandra och verkar i symbios.   

Meadows (2008, s.2) skriver att ett system kan bestå av en mängd olika komponenter, 
men att det väsentliga ligger i hur de relaterar till varandra och hur dessa relationer studeras. 
Vidare menar hon att det finns tre grundläggande kriterier för att kunna avgöra om det är ett 
system som studeras eller enbart icke-kausala ting utan ett förhållande till varandra. Dessa tre 
är: beståndsdelar, kopplingar samt funktion/syfte (Meadows, 2008, s.11). Genom att applicera 
ett systemperspektiv för att se på exempelvis en köttproduktion går det inom systemkedjan att 
utgöra t.ex. foder och djur (beståndsdelar), djuren lever av fodret (koppling) för att kunna 
växa och så småningom vara i tillräcklig storlek för att kunna slaktas och säljas som kött 
(funktion/syfte). Idén grundar i att kartlägga betydande kopplingars funktioner och syften då 
dessa kommer att berätta någonting mer om verkligheten som en helhet. Kopplingarna 
benämns även vid vissa tillfällen som feedback (Odum, 2007, s.45 & Meadows, 2008, s.30) 
och syftet med att benämna kopplingarna som feedback är att kunna se bakomliggande 
faktorers påverkan. Olika kopplingar kan innehålla olika typer av feedbackmekanismer eller 
feedback loopar och verkar som djupare nivå av en systemanalys. Feedbacken undersöker hur 
och varifrån påverkan på olika kopplingar sker. Feedbackens art bestäms av vilken funktion 
den har och det finns både balanserande och förstärkande. (Meadows, 2008, s.155). 

Systemteorin grundar i uppfattning om att naturliga system är självorganiserande och 
ständigt regleras av de befintliga resurserna. Utifrån denna tanke innebär det att ett system 
kommer att växa om mängden resurser ökar, detta kallas en självförstärkande feedback eller 
positiv feedback. Detta fenomen förutsätter att ett system kommer fortsätta växa, så länge 
resurser finna tillgängligt. Fenomenet benämns i andra sammanhang även som exponentiell 
tillväxt (Odum, 2007, s.45). Meadows (2008) exemplifierar självförstärkande feedback genom 
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att beskriva spridningsprocessen av en influensa. När antalet sjuka ökar, ökar också antalet 
smittospridare vilket resulterar i en accelererande spridning. Denna process kommer fortgå så 
länge det finns smittorpridande människor. Meadows menar dock att självförstärkande system 
är ohållbara ur ett längre perspektiv. Resurserna kommer så småningom att sina och 
accelerationen kommer att avta. Då sker istället en balanserande, eller kontrollerande 
feedbackmekanism. Tillbaka till exemplet; människor kommer vidta åtgärder för att undvika 
att bli smittade, de redan sjuka kommer att bli friskare och antalet smittade kommer då att 
sjukna. Plötsligt finns en trend av färre smittade, vilket innebär färre möjliga smittospridare 
(Meadows, 2008, s.155). Meadows menar även att en systemanalys är vägen till att 
kontrollera exponentiell tillväxt. Genom att identifiera självförstärkande feedbackmekanismer 
går det att reglera dessa resursflöden och skapa systembalanserande effekter istället (ibid, 
s.156). En naturlig självorganisering är inom systemanalyser därför något som är högt 
eftertraktat då det innebär att naturen utnyttjar de naturliga resurserna maximalt, men 
fortfarande i balans och utan risk för att skapa en exponentiell tillväxt. Framförallt inom 
ekologiskt lantbruk eftersträvar producenterna att interagera mänskligt skapade system med 
naturens självreglerande, utan att skapa en obalans (Bergquist, 2008, s.94). 

Feedbackmekanismer kan beroende på vad som studeras, bestå av exempelvis olika 
beteenden eller relationer. I studier av system bestående av natur och mänskliga samhällen, så 
kallade socioekologiska system, ligger fokus ofta på införsel av energi och hur denna 
omvandlas och används inom systemet. Hur mycket energi som förs in i ett system är också 
det som bestämmer förutsättningarna för omfattningen och storleken av systemet (Odum, 
2007, s.1). I förstadiet av en systemanalys är det många gånger lätt att urskilja de olika 
beståndsdelarna, då dessa ofta är reella ting som exempelvis människor, djur eller resurser. 
Vad som kan vara svårare att urskilja är påverkan från kopplingar samt feedback och vad de 
utgör för funktion. Det är genom kopplingarna som vi kan förstå funktion och syftet, och det 
är inom dessa relationer som den åtråvärda informationen finns för att möjliggöra holistisk 
systemförståelse. Med hjälp av denna information kan vi skapa en förståelse för den minsta 
beståndsdelens betydelse i förhållande till det stora hela och tvärt om, vilket bidrar till att 
situationen kan studeras mer djupgående (Meadows, 2008, s.12f).  
 
2.2 Hållbara system  
Eksvärd & Rydberg (2010) identifierar ett balanserat system som ett system där den införda 
energin maximeras genom hela systemkedjan och verkar inom det naturliga ramverket. Detta 
gör att kedjan blir självreglerande och hållbar. Om det inom ett system förbrukas mer energi 
är vad som finns tillgängligt inom systemkedjan, skapas en obalans. Att det råder en obalans 
inom ett system betyder att systemet förväntas producera mer än vad de naturliga resurserna 
möjliggör, det vill säga att ett system verkar över sina naturliga gränser (Eksvärd & Rydberg, 
2010, s.271). En vanlig ”quick fix” på detta problem är att föra in ytterligare energi via en 
utomstående energikälla. Inom det konventionella jordbruket är fosfor ett tydligt exempel på 
en vanligt förekommande extern energikälla. Fosfor, som är en ändlig resurs, förs in från ett 
utomstående system för att påskynda och öka avkastningen inom odling (Eksvärd & Rydberg, 
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2010, s.271). På ett kortsiktigt perspektiv ger detta en högre avkastning och därför en högre 
lönsamhet. Men i ett mer storskaligt systemperspektiv går det att identifiera att den införda 
fosforn inte utnyttjas till sin fulla energimässiga potential utan genom nederbörd transporteras 
bort från jordbruksmarken ut i kringliggande vattendrag. Detta innebär att resursen degraderas 
med resultatet att resursens vidare potential förloras, samt utgör en negativ påverkan på 
omgivande ekosystem exempelvis i form av övergödning. Inom systemanalyser är det därför 
väsäntligt att studera helheten av systemets ekologi för att kunna avgöra om systemet verkar 
inom dess naturligt satta ramverk, eller om det sker en utarmning av kringliggande ekosystem 
och globalt tillgängliga resursbestånd. För att uppnå hållbarhet bör därför effektiviteten inom 
ett system baseras på ett maximerande av energianvändningen inom ramen för de givna 
resurserna (Eksvärd & Rydberg, 2010, s.272). 

Odum (2007) fortsätter förklara att det finns en stor hållbarhetsproblematik med 
mänskligt dominerade system och socioekologiska system, men att dessa problem är möjliga 
att lösa genom ett tillämpat systemperspektiv. Problematiken grundar främst i att dagens 
samhälle är uppbyggt av så pass globala och komplexa system att information försvinner och 
vi får därför svårt att identifiera vad som skapar en obalans. Vi ser enbart de små delarna och 
saknar förmågan att ta ett steg tillbaka och granska systemet som en helhet (Odum, 2007, 
s.2f). Våra samhällssystem bygger i grunden på energi som jorden och naturen försett oss 
med, men i och med människans accelererande teknikutveckling och en ökad användning av 
fossila bränslen har människan satt sig över naturens gränser och lever inte längre inom de 
ramar för energiförbrukning som naturen ger genom förnyelsebara energikällor. Detta har 
skapat en artificiell frånkoppling från naturen och vi ser inte längre att våra samhällssystem i 
grunden bygger på de förutsättningar som naturen ger oss (Odum, 2007, s.2f). Utvecklingen 
har fört oss mot samhällen uppbyggt av allt mer fossila bränslen och ändliga resurser, och 
mindre byggt på förnyelsebar energi. Utvinnandet av fossila bränslen i förhållandet till 
användandet, tenderar även att ske med en allt större geografisk spridning. Denna förflyttning 
av resurser sker både rumsligt och tidsmässigt då vi förbrukar resurser snabbare än vad de 
skapas (ibid, s.78).  
 
2.3 Matproduktionens problematik ur ett systemperspektiv 
Ingram (2011, s. 418) tar upp problematiken med matproduktionen grundat i systemteori. Han 
visar på hur det idag är flera hundra miljoner människor som lever med en bristande 
matsäkerhet, trots att det produceras tillräckligt med mat per capita för att mätta jordens totala 
population. Och med klimatförändringar som ytterligare riskerar att försvåra förutsättningarna 
för att producera mat, kommer detta bli en alltmer central fråga. Länge har inställningen till 
att lösa problematiken med matfördelningen varit att öka produktionen, vilket kan ses som ett 
logiskt angreppssätt, men Ingram (idib) menar att frågan bygger en större komplexitet och 
pekar istället på att de största problemen ligger inom distributionen. Medan människor i en 
stor del av världen svälter, finns det samtidigt människor i andra delar som lever i ett 
överflöd. Roten till problemet ligger därför inte i produktionen, utan är en fråga om politiska 
beslut och socioekonomisk status. Dock är det viktigt att inflika att det inte går att frångå 
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faktumet att olika delar i världen har olika förutsättningar för att producera mat. Exempelvis 
kommer områden utan bördig jord eller områden belägna i extremt torra klimatzoner ha en 
ständigt låg matproduktion på grund av de naturliga förhållanden som råder. I frågan om 
matproduktion riktas ofta blickarna till mindre utvecklade länder, men matsäkerhet (eller 
osäkerhet) är en fråga som berör samtliga länder (Ingram, 2011, s.418), så även Sverige. 
Matproduktionen är idag som så mycket annat en del av globaliseringen, och om det finns en 
hållbarhetsproblematik inom det globala matsystemet innebär detta att även lokala matsystem 
kommer påverkas. Även en lokal produktion är idag mer eller mindre beroende av det globala 
systemet. Klimatförändringar, globala handelsöverenskommelser samt förändringar av priset 
på insatsvaror och energi är samtliga faktorer som påverkar även den lokala matproducenten 
(idib, s.422). 

Människans förmåga att producera mat har tidigare varit beroende av de rumsliga och 
tidsmässiga ramverk som naturen sätter. Produktionen har framförallt varit styrd av de 
förutsättningar som ens lokala omgivning ger. Men genom teknikutveckling och på grund av 
en befolkningsökning har dessa produktionskedjor vuxit och breder nu ut sig med en global 
räckvidd. Produktionskedjorna har blivit så stora och komplexa att det är svårt att identifiera 
en varas ursprung (Liverman & Kapadia, 2010, s.03). Skifte i människors dieter, det vill säga 
konsumentens efterfrågan, utgör en stor påverkan genom hela matsystemet och hur 
konsumenter väljer att äta påverkar både produktionssätt, natur och klimat. Vad som 
framförallt är tydligt är att länder med en god ekonomi tenderar att leva i ett allt mer påtagligt 
matöverflöd och att länder på väg ut ur fattigdom har en generellt ökande efterfrågan på kött 
och mejeriprodukter (ibid, s.04). Även trender som urbanisering ger avtryck på 
matkonsumtionen och påverkar förhållanden mellan tillgång och efterfrågan. Då vi flyttar in 
till städer och distanserar oss från naturen tvingas produktionskedjorna bli allt längre (ibid, 
s.05). Utöver detta finns en miljömässig hållbarhetsproblematik. Samtidigt som trender pekar 
på en ökad konsumtion av energikrävande produkterna finns även en påverkan från rådande 
klimatförändringar som hotar att förändra förutsättningarna för vår matproduktion (ibid, s.03). 
Även mycket kritik har riktats mot det rådande konventionella sättet att producera mat, som är 
starkt förknippat med konstgödsel, bekämpningsmedel och en minskad biologisk mångfald, 
vilket får stora konsekvenser för miljön (Eksvärd & Rydberg, 2010, s.268). 

Torts detta fortsätter efterfrågan på produkter såsom kött och mejeriprodukter att öka, 
vilket produktionsmässigt sett är några av de mest resurskrävande. I Livsmedelsverkets 
rapport Animalieproduktionens miljöpåverkan från 2013 presenteras siffror för hur 
köttkonsumtionen globalt och regionalt ökat de senaste åren. På 25 år har konsumtionen 
globalt sett ökat med 37 % per person och år (2013, s.16). Lismedelsverket menar även att 
trenden ser ut att fortsätta öka, framförallt i mindre utvecklade länder. En ökad tillväxt, bättre 
per capita-inkomst samt en global befolkningsökning är de främsta drivkrafterna bakom detta 
(Idib). 

Varför detta är problematiskt grundar främst i att köttkonsumtionen medför en stor 
miljöpåverkan, som tar form på flera olika sätt. Animalieproduktionen ensamt beräknas stå 
för upp emot 18 % av det totala utsläppet av växthusgaser varje år (FAO, 2006, s.5), inräknat 
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foderproduktion, transporter och markanvändning. Inom lantbruket är det väsentligt att även 
de bakomliggande jordbruksresurserna räknas in, då lantbruket är beroende av en omfattande 
foderproduktion för att göra det möjligt att föda upp djur. Globalt sett kan siffrorna kring hur 
mycket markareal som används till odling och hur mycket som används till foderproduktion 
skilja sig i förhållande till det lokala klimatet och jordkvalitén. Givna de förhållanden som 
erhålls i Sverige, används mer än hälften av den totala jordbruksmarksarealen till att 
producera animaliefoder (Livsmedelsverket, 2013, s.16). 

Vad som därför ofta debatteras inom denna fråga, är alternativet vegetarisk kost. Ett 
minskat köttätande skulle bidra till en minskad miljöbelastning, då vegetariska alternativ både 
är mindre tidskrävande och mindre energikrävande i sin produktion. Vad som dock kvarstår är 
att det redan finns en omfattande köttkonsumtion och att trender pekar på en fortsatt ökad 
efterfrågan (de Vries & de Boer, 2009, s.2). Jordbruksverket skriver i sin rapport Hållbar 
köttkonsumtion att köttkonsumtionen måste minskas, framförallt inom västvärlden. Att ersätta 
den animaliska proteinkällan med vegetabiliskt protein skulle utgöra en enorm skillnad för 
miljön. De menar dock att denna fråga inte är helt oproblematisk då betande djur utgör en 
viktig tjänst i att bland annat skapa öppna landskap och en biologisk mångfald, som inte är 
möjligt att återskapa på annat vis. En stor skillnad finns därför i vilken typ av kött som 
konsumeras och hur det produceras. Jordbruksverket förespråkar inte konventionellt 
producerat kött, men menar att betande köttdjur delvis kan utgöra viktiga tjänster för miljön 
(Jordbruksverket, 2013, s.15). 

 
 
3. EKOLOGISKT LANTBRUK  
 
3.1 KRAV och ekologiskt 
Vad den egentliga skillnaden är mellan KRAV och ekologiskt kan vara svårt att urskilja då 
begreppen ofta används i liknande sammanhang, men det finns en skillnad som är av 
betydelse för både producent och konsument. Att någonting är ekologiskt innebär är varan är 
producerat enligt ramverket för ekologisk produktion, exakt vad detta ramverk innefattar kan 
sedan skilja sig utifrån olika specifika certifieringar. KRAV är ett exempel på en sådan 
certifiering.  

En ekologisk produktion är helt fri från kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. 
Om produktionen innefattar djur, finns en strävan efter att så stor del av foderproduktionen 
som möjligt ska ske på gården samt att djuruppfödningen ska bidra till en så god djurhälsa 
som möjligt. (Livsmedelsverket, 2014). Ekologisk produktion strävar även efter att bidra till 
en ökad biologisk mångfald samt att bedriva produktionen på så sätt att naturliga resurser 
vårdas och nyttjas på ett hållbart vis. Produktionen genomsyras av ett holistiskt tänk med syfte 
att bidra till ett rikt odlingslandskap utan övergödning eller gifter (Jordbruksverket, 2014).  

KRAV är Sveriges största certifiering för ekologisk mat och likt en ekologisk produktion, 
innefattas alla dessa mål även inom regelverket för KRAV (KRAV, 2014). För att få en 
KRAV-certifiering måste producenten själv ansöka om en certifiering för att sedan se om 
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dennes produktion uppfyller de riktlinjer för produktion och distribution som krävs. Dessa 
riktlinjer syftar till att främja en ekologisk produktion och medvetet välja bort alternativ som 
kan ses som skadadliga för miljön eller den biologiska mångfalden. KRAV fungerar även som 
en stämpel för att garantera kunden att den vara de köper är producerad enligt KRAVs 
regelverk för ekologisk produktion (ibid). Inom KRAV finns ett grundligt utformat regelverk 
kring hur en ekologisk produktion utifrån deras standard bör se ut. Beroende på vilken typ av 
produktion som bedrivs kan även regelverket skilja sig på detaljnivå. Exempelvis måste en 
gård som bedriver nötköttsproduktion kännetecknas av en mycket god djurvälfärd med 
respekt för djurens särskiljda behov. Gården bör även sträva efter att vara självförsörjande av 
foder i så stor utsträckning som möjligt, men minst 75 % för nötkött. Allt foder måste vara 
närproducerat och enligt KRAVs regelverk för foderproduktion. (KRAV, 2014, s.135). 
Sammanfattningsvis går det att se att KRAV är ett striktare, mer exakt utformat regelverk för 
att säkerställa en ekologisk produktion.   
 
3.2 Naturbetande djur 
Naturbete innebär att boskapen får beta utomhus på marker som inte plöjts eller skördas, det 
finns även ett krav om att markerna bör ha används till bete i minst 20-30 år tidigare. Betet 
bidrar till öppna marker som ger förutsättningarna för en unik biologisk mångfald och skapar 
därigenom en naturtyp som är högt eftertraktad (Miljöstyrningsrådet, 2014). Utan betande 
djur växer dessa marker snabbt igen och Världsnaturfonden har därför startat ett omfattande 
projekt för att bevara denna unika naturtyp. En förutsättning för att kunna bevara dessa 
marker är de betande djuren, vilket också blir problematiskt då WWF samtidigt menar att de 
ser att köttkonsumtionen måste minska ur en klimatsynpunkt. Dock svarar de på detta 
argument med att naturbeteskött är den enda köttprodukt på marknaden som bidrar med 
tydliga miljöfördelar genom att hålla landskapen öppna (WWF, 2014). Idag är det även 
möjligt att få ett gårdsstöd för miljöfrämjande åtgärder som naturbete, vilket innebär att 
lantbrukaren kan få en ekonomisk ersättning från EU för att hävda naturbetesmarker 
(European Commission, 2014). 

Även Jordbruksverket diskuterar denna problematik och menar att uppfödningen av 
nötkött är den typ av köttkonsumtion som bidrar till störst utsläpp av växthusgaser och att det 
ur en klimatsynpunkt är motiverat att minska nötköttsproduktionen. Samtidigt ställer 
Jordbruksverket de negativa effekterna emot de kulturmiljövärdena och den biologiska 
mångfalden som naturbetesmarkerna bidrar till (Jordbruksverket, 2013, s.57). Naturbete är ett 
effektivt nyttjande av energi och resurser då djuren själva samlar in sitt bete, jämfört med den 
energiförbrukning som sker om fodret ska odlas, skördas och förvaras. Ett argument för 
naturbete är även att det möjliggör för att utnyttja steniga och mindre bördiga marker som 
annars hade varit svåra att använda lönsamt (ibid, s.24). 
 
3.3 Närproducerat 
Anledningen till att handla närproducerat är många och siffror från Jordbruksverket (2010, 
s.1) visar att intresset för att handla närproducerad mat fortsätter att öka. Miljömedvetenhet, 
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närhet, kvalitet och småskalighet är de främsta anledningarna till att konsumenter väljer 
närproducerat. Dock finns det en problematik inom begreppet då det inte existerar någon 
fastställd definition för vad som är närproducerat. Det finn där med inte heller finns några 
bestämmelser för vad som krävs för att producenter ska få märka sina produkter som 
närproducerade. Varken en garanti på miljövänliga varor eller att produkten är producerad 
inom ett visst geografiskt avstånd existerar alltså inte, även om en vara säljs med 
beteckningen närproducerad (ibid, s.04). Detta innebär även att producenten inte har några 
fasta riktlinjer att gå efter i sin produktion eller distribution. Jordbruksverket för ytterligare 
kritik mot begreppet närproducerat då det inom viss typ av produktion är vanligt 
förekommande att djurfoder av soja importeras från bland annat Brasilien för att föda upp djur 
i Sverige. Produkten kan sedan säljas som Svenska kött och det finns ingenting som motsätter 
att köttet inte skulle kunna säljas som närproducerat, trots den geografiskt utbredda 
produktionskedjan (2010, s.15). 
 
 
4. DELTAGARDRIVEN FORSKNING 
  
4.1 Metodologi      
Checkland & Holwell (1998, s.11) menar att samhälliga fenomen inte är homogena över tid 
och att en generaliserande metod som studerar fenomenet utifrån en fastställd mall därför inte 
alltid lämpar sig. Istället bör man utgå ifrån diversiteten i varje enskild situation och utnyttja 
detta för att få en ökad förståelse för den utvalda situationen. De menar att den socialt 
konstruerade verkligenheten som vi lever i är under ständig förändring genom sociala 
processer. Ett möjligt tillvägagångssätt för att studera dessa processer är genom 
aktionsforskning.  

För att kunna undersöka det ämnade syftet och för att besvara frågeställningarna kring 
detta kommer denna uppsats att utgå ifrån en forskningsmetod med avstamp inom 
aktionsforskning och med inspiration av metodverktygen som innefattas inom participatory 
learning and action (PLA). 

 
4.2 Från aktionsforskning till participatory learning and action 
Inom aktionsforskning innefattas en stor variation av begreppsförklaringar samt undergrupper 
av olika tolkningar kring vad metoden innefattar. Sedan begreppet etablerades under 1970-
talet har en rad olika definitioner och vidareutvecklingar växt fram. Aktionsforskning 
grundades som en metod för att studera komplexa sociala interaktioner, relationer och 
beteenden. Konceptet vidareutvecklades senare med fortsatt fokus på kollaboration och en 
deltagandeprocess mellan forskare och informanter (Chambers, 2007, s.7). 
Aktionsforskningen bygger på tre huvudbegrepp som, även om de är snarlika, inte bör 
förväxlas. Dessa tre begrepp innefattas av Rapid rural appraisal (RRA), Participatory rural 
appraisal (PRA) samt Participatory learning and action (PLA) (ibid, s.7). Denna uppsats 
kommer att fokusera på det sistnämna begreppet, participatory learning and action.  
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Tillämpningen av informationsinsamlingsmetoder inom aktionsforskningen är 
transdisciplinär och det praktiska användandet kan innefatta en stor variation av metoder. 
Vanligt förekommande är klassiska metoder som olika typer av intervjuer eller observationer, 
men stort vikt läggs även på mer interaktiva tillvägagångssätt som exempelvis att skapa kartor 
eller diagram tillsammans med informanterna (Eksvärd, 2009, s.32). Genom att låta 
informanterna använda olika material som exempelvis att teckna, måla eller skapa kollage, 
kan forskaren avdramatisera situationen för att uppnå en mer neutral situation för 
informanterna. Dessa kartor och diagram kan användas för att beskriva landskap, samhällen 
eller naturresurser. De kan också användas för att möjliggöra att mer abstrakta faktorer som 
sociala relationer och status inom en grupp, förflyttning av resurser eller utomstående 
påverkande krafter, lyfts fram (Chambers, 2007, s.7f). 

Genom de verktyg som aktionsforskningen erbjuder, kan en situation studeras mer fritt 
och följsamt. Forskaren tillåts släppa på tyglarna och istället låta de rådande påverkande 
faktorerna fastställa studiens ramverk. Aktionsforskningen tillåter att forskaren går ifrån sin 
roll som utomstående observant och bjuder istället in till en situation tillsammans med 
studiens informanter. Genom att anta en roll som delvis forskare och delvis deltagare lämnar 
forskaren över makten till informanterna och låter forskningens riktning styras efter hur 
situationen utvecklas. Detta ger ett större utrymme för kreativitet och tänkande ”utanför 
boxen” som kanske inte hade vart möjligt att uppnå med en mer styrd intervjumetod 
(Chambers, 2007, s.24). Detta innebär att deltagarprocessen avgör vilka komponenter som bli 
mer eller mindre centrala för studien. Denna typ av forskning är, till skillnad från traditionellt 
naturvetenskaplig forskning, därför frånkopplad hypotestestande och förtida antaganden kring 
resultatet (Checkland & Holwell, 1998, s.11). 

Aktionsforskning möjliggör alltså för forskaren att vidga sin roll i studiesituationen och 
gå in som en interagerande deltagare. Detta är dock någonting som kommer att ha en direkt 
påverkan på situationen och måste bemötas kritiskt i tolkningen av resultatet. Inom 
aktionsforskning är detta dock någonting som är eftersträvansvärt, då det råder en uppfattning 
om att forskaren genom ett samarbete med sina informanter kan uppnå en ny nivå av 
förståelse för situationen. Genom en interaktiv samarbetsprocess kan forskare och informanter 
tillsammans uppnå en djupare förståelse för komplexa sociala relationer och flöden av 
information (ibid, s.16). 

PLA som en metod inom aktionsforskning kan sammanfattas som en deltagardriven 
process som fokuserar på att utveckla praktisk kunskap om deltagarens uppfattning av 
verkligheten. Metoden syftar till att föra samman praktik och teori och uppnå en större, 
holistisk syn genom att länka samman flera mindre fenomen till ett flöde av processer, en 
systemkedja. Genom ett aktivt deltagande från informanten, med fokus på utrymme för 
handling och reflektion, syftar PLA till att ge en närmare bild av informantens förståelse av 
situationen (Reason, 2006, s.2). Vad som urskiljer participatory learning and action från andra 
metoder inom aktionsforskningen, är fokus på det kollaborativa lärandet. Genom PLA ses 
undersökningsmetoden som ett systematiskt utvecklande av kunskap genom ett aktivt 
deltagande och reflekterande (Bergquist, 2008, s.70). 
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Genom forskarens möjlighet att utvidga sin position i undersökningen och ”kliva in” i en 
undersökningssituation, möjliggör detta för att uppnå en ny nivå av förståelse av informantens 
verklighet. Dock kräver denna implementering en medvetenhet om att PLA främst tillämpas i 
situationer då man enbart syftar till att få en inblick i informantens verklighet, och inte att 
kunna skapa några generella slutsatser som är tillämpbara över tid (Bergquist, 2008, s.70). 
Den sociala verkligheten är under ständig förändring och en studie som denna kommer därför 
inte kunna fastställa något svar kring hur situationen kommer att se ut längre fram i tiden, då 
verkligheten som studerats kommer att utvecklas och fortsätta att förändras även efter att 
studien är slutförd. Detta är någonting som forskaren måste vara medveten om då denne väljer 
att ”kliva ur” sin roll som deltagare (Bergquist 2008, s.70).  
 
4.3 Informationsinsamling 
Som tidigare nämnt kan PLA-forskningen betraktas som en transdisciplinär verktygslåda, 
innehållande en variation av möjliga metoder. Beroende på i vilket sammanhang metoden 
används, kan vissa tillvägagångssätt vara mer lämpliga än andra. Systemtänkt är en teori som 
tangerar väl med metoderna för PLA-forskning och är en vanligt förekommande kombination 
(Eksvärd, 2009, s.45). Denna uppsats kommer att utgå ifrån skapandet av flödesscheman 
kombinerat med ramverket för semistrukturerade intervjuer. Pretty et. al. (1995) presenterar 
väl utformade metoder för semistrukturerade intervjuer med utgångspunkt i deltagardrivna 
studier. För att uppmuntra till ett aktivt deltagande bör en semistrukturerad intervju upplevas 
som informell och öppen. Intervjun bör ha ett tydligt mål men vara baserad mer på 
ämnesområden än stängda frågor för att uppnå en struktur mer likt en konversation (Pretty et. 
al., 1995, s.73). Metoden för genomförandet av de semistrukturerade intervjuerna kommer 
vara baserat på en ”checklista” kring ämnen och begrepp istället för att utgå ifrån 
färdigutformade frågor. En checklista är därför ett bra alternativ för att styra i 
intervjutillfällena men samtidigt lämna utrymme för att intervjun ska kunna följa 
informanternas svar (ibid, s.74, 218). Med deltagardrivna intervjuer finns dock en risk att 
fokus hamnar någon annanstans än syftet och därför kräver metoden även ett aktivt 
faciliterande under intervjutillfällena. Faciliterandet syftar till att diskret strukturera intervjun 
efter de uppsatta målen men samtidigt lämna så pass mycket plats åt informanterna att det inte 
hämmas deras svar. Den faciliterande rollen syftar även till att främja informantens förmåga 
till kreativitet, problemlösning och reflekterande (Eksvärd, 2009, s.40f). 

Genom att utöka intervjuprocessen från det verbala till ett fysiskt visualiserande, är det 
möjligt att öka komplexiteten i intervjusvaren. Att teckna, rita kartor eller använda symboler 
kan bidra till en ökad samförståelse mellan de olika deltagande parterna, samt underlätta i 
diskussioner om invecklade och komplexa system. Dessa metoder fungerar även väl som 
utgångspunkt då de bjuder in till ett mer aktivt deltagande från informanten (ibid, s.77f). 
 
4.4 Urval 
Urvalet av gårdar att undersöka gick genom uppsamlingsplatser för lantbrukare i Uppland 
som bedriver ekologisk eller KRAV-certifierad produktion. De två samlingsplatser som 
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användes var hemsidorna för Uppodlarna och Gårdsnära. Dessa hemsidor ger snabbt en 
överblick över aktiva gårdar runt om i Uppland och ger även information om varje enskild 
gårdsproduktion samt kontaktuppgifter. För att göra en effektiv avgränsning kontaktades 
ordföranden för Uppodlarna i syfte att få information om vilka gårdar som är inriktade på 
köttproduktion samt de mest närliggande gårdarna. Genom detta kunde antalet gårdar 
begränsas utifrån vilka som uppfyllde de önskade kraven för studien. Ett styrande krav var att 
gårdarna skulle vara närliggande varandra för att en möjlig skillnad i de lokala 
landskapsförhållandena inte skulle utgöra en stor påverkan, samt att de skulle bedriva en 
nötköttsproduktion. Antalet gårdar som bedriver en ekologisk eller KRAV-certifierad 
köttproduktion inom Uppland är många och ett snöbollsurval (Esaiasson, 2007, s.258) fick 
därefter styra vilka gårdar som senare kontaktades, där kontakten via Uppodlarna fick basera 
urvalet för gårdarna. När ett urval genomförts skedde kontakt genom telefon. Båda 
informanterna som kontaktades var väldigt positiva till att delta i en intervju och de två första 
lantbrukarna som kontaktades blev sedan de som intervjuades. Genom kontakten via 
Uppodlarna var jag garanterad att komma i kontakt med gårdar som bedrev en ekologisk 
produktion och visade sig sedan även bidra till ett slumpmässigt urval av en KRAV-
certifierad gård och en gård utan certifiering. En komparativ studie var inte intentionen utan 
uppstod som en effekt av snöbollsurvalet. 
 
4.5 Genomförande 
Intervjuerna genomfördes på plats hemma hos de två lantbrukarnas respektive gårdar. Detta 
dels för att det är en lämplig neutral plats där informanten kan känna sig bekväm och dels för 
att studien har ett stort fokus på ett kollaborativt deltagande som är baserat på ett interaktivt 
möte med intressenterna (Esaiasson, 2007, s. 268). De båda intervjuerna spelades in via en 
telefon för att senare kunna transkriberas och bidra till att inte gå miste om värdefull 
information, samt på grund av att detta ger större frihet att inte behöva anteckna under 
intervjuerna utan istället kunna delta interaktivt (Pretty et. Al, 1995, s. 75). 

Intervjutillfällena bestod vidare av att jag introducerade informanterna kring hur en PLA-
inspirerad deltagarstudie kan se ut, för att bjuda in informanterna till ett lyckat aktivt 
deltagande. Förutom ljudinspelning, användes färgpennor och papper vid intervjutillfällena. 
Mötet bestod sedan av att jag tillsammans med informanten, ritade upp lantbrukarens 
produktionskedja steg för steg. Själva uppritandet av kedjan utgick från gården för att sedan 
se över flöden framåt och bakåt i produktionen och rita in detta i ett sammanhängande system. 
Det interaktiva uppritandet av olika produktionssteg var vad som främst styrde intervjuns 
utformning. Inspirerat från PLA-metodologin, användes denna metod för att skapa en mer 
lättsam intervjusituation, vilket också underlättar i att skapa ett engagemang och bjuda in till 
ett deltagande från informanten. Att skapa ett flödesschema underlättade även för mig som 
utomstående att få en större förståelse för den komplexa kedja som produktionen följer. 

Ett intervjusamtal fördes parallellt med uppritandet av produktionskedjan, där min roll 
som deltagande forskare var att facilitera under intervjutillfället efter de uppsatta temana. När 
jag tillsammans med informanten skapat ett fullständigt schema över de flöden som sker 
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genom produktion var det möjligt att få en mer övergripande bild över gårdens produktion. 
Följande bestod intervjun sedan av att vi gick tillbaka genom flödesschemats olika delar för 
att försöka identifiera vad lantbrukaren ansåg vara påverkande faktorer till att produktionen är 
utformad som den är.  
 
4.6 Etiska överväganden 
De två gårdarna som besöktes kommer i denna studie att behandlas anonymt baserat på 
informanternas önskan. Anonymiserandet av de två lantbrukarna som blivit intervjuade har i 
denna studie utgått ifrån Vetenskapsrådets (2011, s.69) metod för anonymitetsbehandling. 
Information om gårdarnas exakta position, omfång i form av mängd åkermark och betesmark 
samt storlek på boskapen har utelämnats för att undvika möjligheten att röja informanternas 
identitet. Information om lantbrukarnas namn, kön och ålder har också valt utelämnas. På 
grund av studiens utformning ses denna information inte heller som någonting avgörande för 
studiens resultat. Gårdarna samt intressenterna kommer därför att benämnas som gård 1 och 
lantbrukare 1, eller gård 2 och lantbrukare 2. Lantbrukarna bor båda med sina respektive 
familjer på gårdarna och talar stundtals i vi-form i intervjuerna, det förekommer därför vid 
vissa tillfällen att de som är verksamma inom gårdens produktion benämns i plural och syftar 
då till detta. Även en variation mellan benämningen lantbrukare och informant förekommer i 
sammanhang då de två lantbrukarna benämns.  
 
4.7 Metodkritik 
Då jag under intervjutillfällena delvis kliver ur min forskarroll och in som deltagare, måste jag 
vara medveten om den direkta påverkan som detta utgör på studiens resultat. Inom 
aktionsforskning är detta dock någonting eftersträvansvärt, då det finns en uppfattning om att 
detta kan bidra till en djupare nivå av informationsinsamling. Genom ett aktivt faciliterande 
kan jag i intervjuerna skapa en tydligare struktur för att uppnå en djupare förståelse för 
informantens komplexa verklighet. 

Som tidigare nämnt i metodologin, finns en uppfattning om att den sociala verkligheten 
är under ständig förändring och därför skulle det heller inte vara möjligt att genomföra denna 
studie för att få ett resultat som är täckande för ett större tidsspann. Resultatet i denna studie 
innefattar enbart ett ”ögonblick” ur informantens verklighet så som den såg ut under den tiden 
undersökningen fortlöpte. De genomförda intervjuerna kan därför ses som ett komplement till 
uppsatsens teoretiska delar för att testa en deltagardriven metod i praktiken. Uppsatsen har 
därför inte heller som syfte att få fram ett generaliserande ”svar” då detta inte är möjligt inom 
det givna tidsspannet samt de givna resurserna. De två djupintervjuer som genomförts i denna 
uppsats ses därför inte ha bidragit till en mättnad av kunskap inom detta område, utan 
fungerar som ett sätt att praktiskt testa användningen för aktionsforskning.  
 
4.8 Avgränsning  
Det är viktigt att klargöra att denna uppsats inte syftar till att genomföra en studie helt inom 
PLA-forskningens ramverk, utan enbart att inspireras av denna metod och använda det som en 
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verktygslåda i forskningsprocessen. På grund av en tydlig tidsbegränsning är det inte möjligt 
att i denna studie inrymma samtliga steg och processer som innefattas av PLA, därför har 
huvudsakliga lämpliga komponenter valts ut för att inspirera det metodiska valet i denna 
arbetsprocess. En studie enligt paticipatory learning and action syftar till att täcka ett mer 
omfattande tidsspann och att den deltagardrivna processen sker under en längre tid för att 
skapa en ökad förståelse för situationen (Pretty et. al., 1995, s. 34). Inom det givna tidsspannet 
för denna uppsats var detta inte möjligt, utan antal intervjuer är därför optimerade utefter de 
givna resurserna. Intervjutillfällen av denna typ är dels platsbundna till respektive 
lantbrukares gård och består av en process som är högst tidskrävande. En avgränsning fick 
därför göras vilket ledde till att denna uppsats fokuserar på två djupare nedslag kopplat till en 
samlad geografisk plats. Avgränsningen baserades också på att kunna lägga större fokus på att 
genomföra få deltagardrivna tillfällen mer utförligt utan att behöva kompromissa tidsmässigt. 
Eftersom studien är av kvalitativ art blir ett resultat, oavsett gård, subjektivt och individuellt 
till en väldigt hög grad. Intervjuerna i denna studie fungerar därför mer som en inblick i två 
lantbrukares verklighet och syftar inte till att finna några övergripande generella sanningar.  
 
 
5. PRODUKTION OCH FLÖDEN  
 
Vidare följer en genomgång av resultatet från de genomförda intervjuerna. Intervjusvaren 
presenteras genom ett flödesschema över lantbrukarnas produktion och kompletteras sedan 
med en mer djupgående redovisning av intervjuerna. Därefter följer en analyserande del med 
fokus på de påverkande faktorer som har identifierats som drivande i produktionsprocessen. 
Beroende på informanternas svar i förhållande till studiens syfte är det möjligt att svaren från 
de olika informanterna lyfts upp olika mycket under presentationen av resultatet. 
 
5.1 Presentation av gårdarna 
För att få en uppfattning om de två olika gårdarna och hur de skiljer sig ifrån varandra 
produktionsmässigt, kommer en kort presentation av de båda gårdarna att ske. De två 
gårdarnas reella storlek och position som tidigare nämnt utelämnats på grund av 
anonymitetsskäl. Vad som är gemensamt för gårdarna är att de ligger inom Uppland och är 
relativt sett små lantbruk då ingen av gårdarna har boskap på över 150 individer.  
 
Gård 1  
Gård 1 har funnits inom familjen i flera generationer och de nuvarande ägarna har stått för 
produktionen sedan 25 år tillbaka. Gården har en lång tradition av lantbruk och har tidigare 
bedrivit en mjölkproduktion men har idag enbart uppfödning av nötkött. Sedan cirka tio år 
tillbaka är gården certifierad enligt KRAV inom både boskapsuppfödning och jordbruk.  
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Gård 2 
Gård 2 har ingen långvarig tradition av djuruppfödning, utan de nuvarande ägarna startade 
upp sin produktion 2010. Det kringliggande markerna har länge används för lantbruk, men på 
just denna gård hade det inte bedrivits någon djuruppfödning innan de nuvarande ägarna tog 
över. Gården bedriver djuruppfödning enligt ett ekologiskt ramverk men är ännu inte KRAV-
certifierade. Dock strävar de efter att ingå i certifieringen inom ett fåtal år. Gård två är till 
storleken mindre än gård 1, både sett till boskapsstorlek samt markareal. 
 
5.2 Flödesscheman 
Under intervjuerna skapades flödesscheman över produktionsprocessen tillsammans med 
intressenterna. Dessa flödesscheman ritades för hand och har sedan tydliggjorts via en digital 
version, se figur nedan. Flödesschemanas uppbyggnad i strukturering och former är inspirerat 
av det universella språket för systemschemasuppbyggnad (se exempel i Odum 2009, s.26), 
men har utelämnat delar som energiberäkning och resursförluster. Dessa flödesscheman är en 
förenklad version inspirerad av det språk som annars används i systemanalyser. I de båda 
flödesschemana presenteras gårdarnas produktion genom ett systematiskt gestaltande av olika 
flöden av resurser. Hur dessa flöden sker är i figuren presenterat genom pilar åt höger eller 
vänster. Även användningen dessa är baserade på språket för hur systemscheman ritas upp 
(ibid). Pilar åt höger visar flöden och processer som sker genom gårdens produktion. Pilar åt 
vänster visar dels flöden men visar också på aktiva feedbackloopar som verkar inom schemat. 
Pilarna illustreras åt vänster då det sker ett utbyte av resurser som inte är enkelriktat. 

Vad de båda flödesschemana innehåller är baserat på de två deltagardrivna 
intervjutillfällena. Ramverket för vad som innefattas i dessa två är därför bestämt utefter vad 
informanterna väljer att ta upp och inte efter vad jag som forskare specifikt frågar efter. 
Informanterna har därigenom själva styrt vilka områden de vill lägga mer vikt på. Vilka 
faktorer flödesschemana innehåller varierar därför utefter informantens uppsatta ramverk samt 
efter hur gårdarna skiljer sig åt i produktionsmässigt. Dock finns det en skillnad i det faktiska 
som finns på gården och vad som informanten väljer att ta upp. Detta kommer att diskuteras i 
studiens analys. 

Den centrala utgångspunkten i varje schema är respektive gård. Schemana är indelade 
efter ett resursinflöde samt ett resursutflöde som läses från vänster till höger. Inflödet till 
gården har placerats i början av schemat, innan gården. Följande i schemat är gården samt de 
resurser som finns tillgängliga på gården och i slutet av schemat presenteras de flöden som rör 
sig ut från gården. Figurerna i schemat är färglagda för att tydliggöra vad som förs in i 
produktionen (blåa figurer) och vad som framställs i produktionen (gröna figurer), gården och 
slakten urskiljs och gestaltas genom en röd respektive orange figur. I gårdarnas inflöde hittas 
foder, halm, naturbete från arrenderade marker, salter, mineraler, maskiner, el och bensin. De 
fem sistnämnda faktorerna valde dock båda lantbrukarna att lägga mindre vikt vid, med en 
förklaring om att dessa inte utgör en lika stor betydelse för produktionen. Dessa presenteras 
därför i schemat genom mindre figurer i svagare färger.  
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Klassificeringen som i schemats inflöde är betecknat foder består i detta fall 
huvudsakligen av inköpt vallfoder från andra närliggande gårdar. Detta foder används som 
kompletterande föda, främst under vinterhalvåret då bönderna inte har möjlighet att ha djuren 
ute på naturbete. Naturbete består här av specifikt avsedda naturbetesmarker där djuren får 
beta fritt. Halm bör urskiljas från foder då den inte används som föda utan främst för att strö 
med i de byggnader som boskapen vistas i under vintersäsongen. Salt och mineraler används, 
enligt båda lantbrukare, i en liten utsträckning men är en nödvändig komplettering i födan för 
djurens hälsa. De rutor som på schemat innefattar gården, utgör de resurser som utvinns 
genom gårdens marker. Även här inryms enheter som foder och naturbete, men till skillnad 
från inflödesgrupperingen är detta någonting som utvinns på lantbrukarens egen mark. 
Utflödet från gården består av steget då djuren transporteras till slakt samt paketering, vilket 
sker vid samma tillfälle på slakteriet. Från slakteriet fortätter sedan kedjan i form av 
distribution av den färdiga köttprodukten ut till antingen en butik eller via egen distribution. 
En av gårdarna har även försäljning av avelsdjur ut till närliggande gårdar.  

 
Figur a) Flödesschema över gård 1.  

Figur b) Flödesschema över gård 2. 
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5.3 Inflödet 
Till gård 1 finns främst ett inflöde av foder, som i detta fall är från närliggande gårdar inom en 
radie på tre mil, då gården inte själv har en så pass stor egen produktion att de är 
självförsörjande i detta ändamål. Lantbrukare 1 förklarar situationen som följande: 
 

”Det beror mest på hur det har sett ut innan, att gården hade mjölkkor förut. Vi vill bli helförsörjande på 
foder i framtiden. Det är något som vi jobbar på. Men just i och med att det bara är max tre mil mellan oss 
och de gårdar som producerar vårt foder så tycker vi att det funkar som det är just nu” 

 
Gård 1 har även en enhet inom inflödet i form av naturbete, som innefattas av naturbete på 
arrenderad mark och presenteras därför som en del av gårdens inflöden. Detta är på grund av 
det inom gårdens ägor inte finns tillräckligt mycket naturbetesmark i förhållande till storleken 
på gårdens boskap. De har istället valt att lösa detta genom att transportera ut sina djur i olika 
grupper, till ett antal naturbetesmarker närliggande gården. Lantbrukare 1 ser inget egentligt 
problem med detta, men menar också på att det självklart beror på avståndet till markerna. I 
dagsläget ligger samtliga arrenderade naturbetesmarker på en radie inom ca 4,5 mil från 
gården, vilket lantbrukaren tycker är rimligt. Själva arrenderandet är ett samarbete med 
markägaren, då markägaren med hjälp av de betande djuren får ett öppet landskap samtidigt 
som lantbrukaren får bete till sina djur. Genom att bedriva denna typ av naturbete är det även 
möjligt att få EU-stöd för detta. Pengarna från EU-stödet delas sedan mellan markägaren och 
lantbrukaren. På grund av att det sker ett utbyte mellan naturbetesmarken och gården 
presenteras därför flödet till samtliga figurer klassificerade som naturbete i flödesschemat, 
genom en pil åt vänster för att illustrera en feedbackloop. Att vara beroende av andra 
markägares naturbete uttrycker lantbrukaren inte som något problem då det; egentligen finns 
hur mycket mark som helst som skulle kunna användas som naturbete, men uttrycker att det är 
viktigt och ibland klurigt att bibehålla balansen mellan mängd betesmark och antal djur. För 
att marken ska kunna hävdas som naturbete enligt EUs regelverk måste den avbetade marken 
uppfylla särskilt angivna kriterier. Lantbrukare 1 menar att detta inte är helt enkelt då 
växtligheten kan skilja sig mycket från år till år beroende på väderförutsättningarna. 
Exempelvis var förra året väldigt torrt, vilket resulterade i att det inte fanns lika mycket bete 
tillgängligt och lantbrukaren var tvungen att arrendera en större mängd mark. De somrar som 
är väldigt blöta, kan det istället bli svårt för djuren att hinna beta av all mark i en sådan 
utsträckning att det överrensstämmer med EUs bestämmelser kring naturbetesmarker.  

Idag använder lantbrukaren de egna markerna, samt arrenderade betesmarker som ligger 
spridda runt om gården och menar att det hela har fungerat väldigt smidigt i och med att det 
finns så pass mycket nära belägen naturbetesmark. Lantbrukaren ser dock att det finns en 
viktigt poäng i att fortsätta hålla de arrenderade naturbetesmarkerna så nära gården som 
möjligt. Främst på grund av transportkostnader och en minimerad djurtransport, men 
lantbrukaren berättar också att: 
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Jag fick ett erbjudande från någon i stan som ville ha mina kor på bete, nu minns jag inte riktigt var de 
ville ha dem, men de tyckte jag verkade dumt, om något händer eller så. Hur skulle det se ut om det 
sprang runt massa kor i stan va, där vid Karolinabacken. Sen tänker man ju på kornas säkerhet också, de 
trivs ju bäst när det är lugn och ro. 

 
Vidare tar lantbrukare 1 upp att de även köper in salter och mineraler till gården. Han vet inte 
exakt vart dessa kommer ifrån då han köper in dem via ett storföretag. Det läggs i intervjun 
inte någon större vikt vid detta, då lantbrukaren anser att det är så pass små mängder salt och 
mineraler det handlar om. Även maskiner i form av traktorer och liknande benämns kort som 
ett inflöde till gården, men även här läggs ingen större vikt vid deras betydelse i förhållande 
till gårdens produktion.   

Gård 2 har ett snarlikt inflöde jämfört med gård 1, dock är mängden av samtliga inflöden 
mindre på gård 2, då gården storleksmässigt är minde jämfört med gård 1. Även gård 2 köper 
in foder från närliggande gårdar, hur inköpet ser ut kan variera från åt till år. Lantbrukaren 
förklarar: 
 

Men vi får väl utgå ifrån förra året då. Så, vi kan väl skriva torrår högst upp, för allt det här varierar ju 
från år till år, hur mycket man måste köpa in och hur mycket man kan producera själv. /…/ En tredjedel 
kommer från oss själva och, och resten kommer väl från ja, vi kan väl säga inom en tjugo kilometers radie 
då. 

 
Även halm är en produkt som gården köper in från utomstående, då de själva inte har någon 
egen produktion av detta. Till skillnad från gård 1 har dock inte denna gård något naturbete 
inom sitt inflöde då allt naturbete sker inom gårdens markareal. Utöver detta valde 
lantbrukare 2 att inkludera saker som el till gården samt diesel till gårdens maskiner. Vilket 
var resurser som lantbrukare 1 inte valde att ta upp. Likt lantbrukare 1, finns även på denna 
gård ett inflöde av salter och mineraler som köps in via ett större företag som mellanhand. I 
spekulationen kring vart dessa kommer ifrån svarade lantbrukare 1: 
 

Jag vet faktiskt inte. Det står ju inte på vart de produceras, men det går ju att ta reda på det. Det skulle 
vara intressant att veta faktiskt. Jag har tänkt på det många gånger, men eftersom det har varit så lite som 
vi har gjort av med så har jag skjutit på den utforskningen. Och de som styr det valet är inte att det är 
svårt att få tag på mineraler, jag menar förr i tiden när man inte hade tillgång till andra företag, då gick 
man ju ut i skogen, det fanns en sån tid. /…/ Då lät man djuren gå på skog, kanske vinterbete och gnaga 
lite på bark och sånt för att få i sig mineraler på den vägen. Men det är ju mycket smidigare att åka och 
köpa en säck bara.  

 
5.4 På gården 
De båda gårdarna presenteras i flödesschemat som den mittersta rektangeln och innefattar alla 
de resurser som finns tillgängliga på gården. Dock är exempelvis boskapen inte utmärkta, utan 
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inräknade under figuren symboliserande gården. Gårdarnas ägor är inte heller markerade i 
schemat, utan ingrips inom den rektangel som omger gården.  

På gård 1 sker både en produktion av foder och en produktion av halm som är avsedd till 
gårdens djur. Lantbrukare 1 säger att det är en trygghet att odla sitt eget foder i och med att 
det går att veta exakt vart det kommer ifrån och vad det innehåller. Med regler från KRAV 
om självproduktion samt möjligheten att odla eget foder är också faktorer som spelar in i att 
de bedriver en egen produktion. Innan gården blev KRAV-certifierad köpte de även in 
handelsgödsel och kraftfoder, men har sedan certifieringen helt slutat med detta. Lantbrukare 
1 berättar att de inte upplevde det som någon större omställning att sluta med dessa för att 
övergå till en produktion helt enligt KRAVs villkor utan att det; bara var skönt att bli av med 
alla gifter och sånt. Allt foder på gården produceras idag enligt KRAVs regelverk. Inom 
gårdens ägor sker även delvis ett naturbete.  

Presentationen av gårdsresurserna på gård 2 är snarlik gård 1. I flödesschemat presenteras 
en foderproduktion samt naturbete. Gården har ingen egen produktion av halm, och påfinns 
därför enbart i inflödet för gård 1. Vad som urskiljer sig här är även att gården har tillgång till 
så pass mycket egen naturbetesmark att de inte behöver arbeta med andra markägare för att 
uppnå en balans mellan mängd naturbetesmark och antal betande djur.   

Lantbrukare 2 valde även att ta in vatten som en resurs tillgänglig på gården. 
Lantbrukaren förklarar: 
 

Nu har ju alla gårdar egna brunnar men vatten är ju jätteviktigt, för med klimatförändringarnas intåg så 
kommer ju väldigt mycket förändras och vi kommer förmodligen få mycket torrare somrar. Så då gäller 
det ju att man skapar, lägger om sin produktion på ett så sätt att man kan hitta, eller skapa naturliga 
vattenkällor åt sina djur. /…/ Djuren behöver ju färskt vatten varje dag enligt djurskyddslagen också, så 
om det blir torka kan det ju bli kris. Det är något som jag tycker vi alla kan bli bättre på att tänka kring. 

 
Vatten har därför inkluderats inom gårdens resurser i flödesschemat. Även om lantbrukare 2 
menar att detta inte är en direkt kostnad idag eller något det läggs stor vikt vid inom 
produktionen, ser lantbrukaren ändå att en plötslig avsaknad av vatten skulle innebära stora 
problem. Figuren för vatten presenteras därför i schemat, likt salt och mineraler, genom en 
mindre figur i en svagare färg.  
 
5.5 Utflödet  
De resurser som utgör ett flöde ut från gården består av de djur som senare säljs som kött. 
Djuren transporteras först till ett slakteri där även förpackningen av den färdiga köttprodukten 
sker. De två gårdarna använder sig av olika slakterier, och de två lantbrukarna nämner båda 
att det finns många slakterier inom ett nära avstånd att välja mellan.  

Gård 1 använder sig av ett slakteri som är godkänt för slakt enligt KRAV. Tidigare 
sköttes slakten själv på gården, men på grund av tidsbrist och på specifika regler från KRAV, 
valde de att gå över till det nuvarande slakteriet. Vad som utgjorde att de valde just detta 
slakteri menar lantbrukare 1 främst beror på det geografiska läget i förhållande till deras egen 
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gård. Men, att de på gården har en nära relation till de som äger slakteriet spelar också in. 
Även faktorer som det pris slaktaren ger också är en påverkande faktor. Lantbrukaren 
fortsätter med att berätta ett exempel för att sätta det hela i perspektiv: 
 

Det var en situation norrut, för där har inte har lika många slakterier, där det skiljde sig tio kronor/kilot i 
pris för ett slakteri som låg längre bort och då valde han att frakta djuren dit, istället för till det närmaste 
slakteriet. Och det blir lite dumt, för att hela poängen med en lokal produktion försvinner. 

 
Lantbrukare 1 säger att om situationen såg likadan ut för honom så skulle han kanske få göra 
en avvägning mellan avstånd och pris, men menar att det inte är något eftersträvansvärt. Att 
kunna ha ett slakteri så pass nära beläget gården som de har i dag, är därför något som 
lantbrukare 1 värderar högt. Efter slakt sker en distribution direkt från slakteriet ut till 
matbutiker som slakteriet själva sköter och detta är av lantbrukaren uppskattat att vara ca 40 
% av den totala produktionen. De resterande 60 % av de färdiga köttprodukterna säljer 
lantbrukaren själv genom sin egen hemsida, som lantbrukaren sedan själv kör ut till 
konsumenten. På gård 1 finns även en ett flöde bestående av försäljning av avelsdjur. Inom 
försäljningen av kött är det främst efterfrågan från konsumenter i förhållande till avstånd 
också spelar in. Som det ser ut idag är de flesta konsumenter från Uppland eller 
Stockholmsregionen. Då lantbrukaren själv levererar stora delar av produktionen, ser 
lantbrukaren det som någonting positivt att efterfrågan inte får för stor geografisk spridning då 
begreppet närproducerat är någonting de strävar efter och gärna förhåller sig till. Valet med att 
själv hantera leveranserna bidrar till att lantbrukaren får en närmare kontakt med 
konsumenterna och möjliggör också för konsumenterna att få en större insyn i produktionen, 
vilket är eftersträvansvärd menar lantbrukare 1. 

Lantbrukare 2 använder sig också av ett slakteri som är nära beläget gården. Gården 
använder sig inte av samma slakteri som gård 1, men då gården inte är KRAV-certifierad är 
detta heller inte nödvändigt. Lantbrukare 2 menar att valet av slakteri påverkades främst av 
närheten och småskaligheten. Efter att köttet är paketerat sker all försäljning via lantbrukaren 
själv som kör ut produkterna direkt till konsumenten. Likt lantbrukare 1, upplever även 
lantbrukare 2 en stor tillfredställelse i att möta sina kunder då det i samband med detta även 
finns en möjlighet att informera om deras produktion och naturbete som koncept. Lantbrukare 
två menar att det är viktigt att informera om produktionsprocessen och varför ekologiskt kött 
kostar mer än annat och att genom detta få konsumenterna att kanske äta mindre, men bättre 
kött ”istället för att köpa billigt kött från Brasilien”. Lantbrukare 2 upplever även samma 
dilemma som lantbrukare 1, i och med att de vill försöka hålla distributionen så nära som 
möjligt i förhållande till vart konsumenter efterfrågar deras produkter. Lantbrukare 2 säger att 
detta än så länge inte har varit något problem, men att ett övervägande kring detta kanske 
kommer att behöva göras någon gång i framtiden om efterfrågan får för stor geografisk 
spridning. 

I utflödet väljer även lantbrukare 2 att lägga stor vikt vid att gården bidrar till en ökad 
biologiskt mångfald och öppna landskap genom sitt naturbete, och väljer att rita in det i 
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gårdens flödesschema. I diskussionen kring detta menar lantbrukaren att det självklart är svårt 
att sätta ett pris på detta, men vill ändå visa hur pass stor påverkan det utgör inom gårdens 
produktion. 

 
Det är ju en av de ursprungliga anledningarna att djuren är här överhuvudtaget, det är ju för att, Uppsala 
kommun och vi som har djuren ser ett värde i att sköta områdena. Och den här marken har ju en historia 
som är väldigt unik och som man vill bevara, så man vill inte låta ett sådant landskap växa igen. Så den 
traditionen finns med och i, för att en sån här typ av gård ska ses som legitim, i ett samhälle som ofta 
prioriterar ekonomi och pengar. För vi skapar ju verkligen inte, för det vi skapar är svårt att sätta någon 
siffra på. Jag menar hur mycket är biologisk mångfald värt?  

 
5.6 Påverkan från KRAV eller ekologiskt 
Utöver de olika flödena diskuterades under intervjuerna även lantbrukarnas förhållande till 
KRAV och ekologiskt. Då gård 1 är certifierad enligt KRAV, men gård 2 inte är det utan 
istället bedriver en produktion utefter ramverket för ekologiskt lantbruk, kommer följande att 
presenteras utefter vilken påverkan de båda lantbrukarna upplevde att detta har på deras 
produktion. 

I diskussionen kring hur gård 1 förhåller sig till sin KRAV-certifiering, menar lantbrukare 
1 att det var ett självklart val då de insåg hur pass nära deras produktion låg, jämfört med 
KRAVs kriterier. Efter att de övergått till certifieringen har gården fått lägga om sin 
produktion av spannmål för att uppfylla KRAVs regler kring den procentuella gränsen för 
självförsörjning av foder. Lantbrukaren beskriver övergångsprocessen utifrån att: 
 

Vi började undersöka möjligheterna och sen, övergången funkade bättre än vi tidigare trott, så det var lika 
bra. Och så var det ju skönt att slippa de där kemikalierna och handelsgödslet också. För betet och fodret 
det är ju i princip det samma sen innan.   

 
Naturbete är även något som lantbrukare 1 ser som eftertraktat då gården genom sina 
betesdjur bidrar till en ökad biologisk mångfald och öppna landskap. Lantbrukaren påpekar 
även att certifieringen hjälper till i försäljningen då konsumenten vet vad den får, vilket också 
bidrar till att de kan ta ut ett högre pris. En påverkan i efterfrågan från konsumenten är något 
som lantbrukare 1 inte ser som en stor direkt påverkan. När det kommer till försäljningen 
spelar detta självklart in, men lantbrukaren menar att efterfrågan på KRAV enbart ökat de 
senaste åren och lantbrukaren 1 är därför trygg i att gårdens försäljning kommer fortsätta att 
gå bra.  

Gård 2 har i dagsläget ingen KRAV-certifiering men menar att det strävar efter det i 
framtiden. Avsaknaden av certifieringen, menar lantbrukaren, beror bland annat på att 
produktionen är så pass nystartad och ”småskalig”. Lantbrukaren förklarar att de inte har 
något problem med att sälja sitt kött utan en KRAV-stämpel då de i idag har en nära 
konsumentkontakt att kunderna är medvetna om vad de köper. Lantbrukare 2 menar att deras 
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produktion idag är så pass nära KRAV att en certifiering inte skulle öka produktionens 
hållbarhet eller miljömedvetenhet utan beskriver det så som: 
  

Det är mer bara ett kvitto på kvalité. Om alla som köper har kontakt med gården och kan komma dit och 
titta så finns det ju inte samma behov för det. Det handlar mer om att folk får ett kvitto på att det här 
uppfyller vissa krav. Så det är kanske inte konstigt om vi inte känner att det är inte är bråttom med det. 

 
Dock menar lantbrukaren att KRAV är en bra certifiering med ett rimligt ramverk för vad som 
är en hållbar produktion, vilket kan fungera som ett bra riktmål för exempelvis konventionella 
gårdar som inte ligger lika nära KRAV i sin produktion. En av de främsta anledningarna till 
att gård 2 idag inte skulle kunna bli KRAV-certifierade beror på att de inte har möjlighet att 
vara självproducerande av foder i samma mån som certifieringen kräver, vilket lantbrukare 2 
inte direkt ser som ett hållbarhetsproblem då gården köper in sitt foder från så pass 
närliggande gårdar. 
 
 
6. PÅVERKAN OCH LANTBRUKARNAS AKTIVA VAL 
 
6.1 Funktionen av ett flödesschema 
Att använda flödesscheman i studien visade sig vara mycket fördelaktigt då de båda 
intressenterna snabbt förstod konceptet och deltog aktivt, vilket också brukar beskrivas som 
en av de främsta fördelarna med att använda PLA som metod. Tidigare forskning har visat att 
deltagare, trots avsaknad av tidigare erfarenhet av metoden, bidragit med en djup komplexitet 
och diversitet i sina svar (Chambers, 2007, s.10), något som bekräftas även av denna studie. 
Efter att ha genomfört en systemanalys med flödesschemana som grund, går det att konstatera 
att de båda gårdarnas produktion kan placeras i ett system utefter den definition av Meadows 
(2008), som tidigare presenterats i kapitel 2.1. Definitionen utgår ifrån att dela upp innehållet i 
ett system utifrån beståndsdelar, kopplingar och funktioner/syften för att möjliggöra en 
djupare förståelse av en socialt konstruerad verklighet (Meadows, 2008, s.11). Exempelvis 
visar informanternas utsagor att stor vikt läggs vid personliga värderingar samt en strävan 
efter en hållbar produktion. 

Genom att aktivt tillämpa systemteorin kring feedbackmekanismer går det även att 
analysera flödesschemana på en djupare nivå. En feedbackmekanism berättar något mer om 
påverkan från omgivande faktorer samt möjliggör för att skapa en förståelse kring de naturliga 
förutsättningar ett system bygger på (Meadows, 2008, s.25). Feedbackmekanismerna hjälper 
till att förklara varför lantbrukarna gör vissa val och vart denna påverkan kommer ifrån.  
Exempelvis återfinns flera olika typer av påverkande feedbackmekanismer kring naturbete. 
De betande djuren utgör en negativ (kontrollerande) feedback på landskapet då de betar av 
vegetationen som växer där, men djuren bidrar samtidigt till en positiv feedback till marken i 
form av gödsel, vilket balanserar upp systemet. I denna process sker även ett utbyte mellan 
naturbetesmarken och gården i form av att djuren får foder på ett sätt som även är positivt för 
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naturen, detta är två saker som förstärker varandra och tillsammans bildar en förstärkande 
feedbackloop. Denna typ av feedback är lätt att identifiera och är även utmärkt i 
flödesschemat, men det finns även fler faktorer som utgör en påverkan som inte direkt syns i 
flödesschemat. Utifrån ett produktionsperspektiv finns det systemstärkande faktorer resurser i 
form av EU-stöd som också förstärker lantbrukarnas motiv till att fortsätta med naturbete, 
genom att bidra till en ökad lönsamhet. KRAV:s riktlinjer är ytterligare exempel på 
feedbackmekanismer som inte direkt framträder i flödesschemat. Certifieringen i form av 
information och regelverk påverkar lantbrukarnas beslut delvis genom att förstärka valen mot 
en mer hållbar produktion, men utgör även en kontrollerande feedback genom att reglera 
lantbrukarens val inom produktionen. Att naturbetet bidrar till öppna landskap och en ökad 
biologisk mångfald kan också beskrivas som systemförstärkande. I citatet kring syftet med 
naturbete av lantbrukare 2, framgår det tydligt att detta är faktorer som har en stor betydelse 
för lantbrukaren. Här tydliggörs att både en ekonomisk påverkan och en miljömedvetenhet 
driver viljan att använda naturbete i produktionskedjorna. Även om lantbrukarna själva inte 
talar i termer kring systemförstärkande faktorer, är det möjligt att fastställa att faktorer som 
informanterna väljer att ta upp överensstämmer med resonemanget att dessa är 
systemförstärkande. 

Inom flödesschemat finns även faktorer som lantbrukarna inte ser som lika viktiga eller 
lika stärkande för systemet. Några exempel på detta var salt, mineraler och bensin. 
Lantbrukarna argumenterade utifrån att dessa användes i en mycket liten utsträckning eller att 
intaget att dessa utgjorde en anmärkningsvärd betydelse för produktionen som helhet. Ur ett 
systemperspektiv är detta dock väldigt intressant då det finns en diskrepans mellan 
lantbrukarnas uppfattning och vad systemteorin säger. Baserat på systemteorin anses bland 
annat inflöden med en större geografisk spridning resultera i att systemen får en svagare 
resiliens. Dels för att systemet blir mindre självförsörjande vilket skapar en resursosäkerhet 
men även dels för att energieffektiviteten minskar för varje steg resursen går igenom. En lång 
transportsträcka bestående av många steg innebär därför en degradering av resursens 
energieffektivitet (Odum, 2007, s.76). Faktorer som utgör en positiv feedback för systemet, 
men som ej är en naturligt förekommande resurs utgör en större risk för att sätta systemet ur 
balans. Detta återkopplar även till den systemproblematik som Ingram (2011, s.422) belyser, 
då även de lokala matsystemen är sammankopplade med de globala. Att vara beroende av ett 
intag av diesel, innebär att lantbrukaren är beroende av att någon annan tillverkar denna 
produkt för att sedan sälja den till lantbrukarna. Det rör sig även om en globalt begränsad 
resurs i och med att diesel är ett icke förnyelsebart fossilt bränsle. Detta innebär att 
lantbrukaren har väldigt lite kontroll över produktionen och tillgången av denna vara och 
samtidigt har en produktion som är beroende den globala marknaden och priset. Dock finns 
det en skillnad i olika typer av insatser. Även om foder och naturbete på arrenderas mark 
också finns i gårdens inflöde utgör de inte samma försvagning i resiliensen som fossila 
bränslen. Skillnaden utgörs främst av systemets förmåga till självorganisering. Hur människan 
förbrukar fossila bränslen och överföringen från ett system och in i ett annat är inte någonting 
som existerar i det naturliga ekosystemet och därför inte något som existerar inom ett 
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självorganiserande system. Användning av fossila bränslen kommer därför alltid att bidra till 
en obalans ur ett systemperspektiv (Odum, 2007, s.78). Lantbrukarnas uppfattning kring vilka 
inflöden som utgör en stor påverkan i produktionen och inflödenas faktiska påverkan 
överensstämmer därför inte med uppfattningen som finns inom systemteori.   

Meadows (2008) menar att det är vanligt förekommande att fenomen studeras som en 
linjär serie av händelser, vilket inte ger möjlighet att se de olika kopplingarna. Användningen 
av ett systemtänk tillåter istället forskaren att gå fram och tillbaka genom processen för att 
undersöka beteenden och för att förstå de bakomliggande kopplingarna. Detta medför en 
större förståelse för möjligheten att en faktor i början av systemet även kan utgöra en 
påverkan på faktorer i slutet av systemet (Meadows, 2008, s.88f). Att kunna granska 
flödesscheman på detta sätt bidrar till en ökad förståelse kring hur olika feedbackmekanismer 
verkar inom produktionen. I relationen mellan foderproduktionen och KRAV-certifieringen 
på gård 1, blir det tydligt hur certifieringen utgör en kontrollerande feedbackmekanism. 
Lantbrukaren uttrycker hur gården har fått lägga om sin produktion kring spannmål och foder 
då gården måste uppfylla regelverket från KRAV om en självförsörjning av foder på upp till 
75 % (KRAV, 2014, s.135). I detta fall verkar dock lantbrukare 1 inte se något problem med 
feedbackmekanismens påverkan från KRAV, då den tangerar med lantbrukarens egen 
målsättning för produktionen. Påverkan från certifieringen är dock någonting som 
lantbrukaren kan förutspå i och med att gården gick över till en KRAV-produktion, men inom 
produktionen finns även oförutspådda kontrollerande feedbackmekanismer. Under 
intervjuerna nämner båda lantbrukarna att fjolårets sommar var ovanligt torr, vilket påverkade 
produktionen på olika sätt. Här blir det tydligt att det även finns kontrollerande 
feedbackmekanismer som lantbrukarna själva inte kan styra över. Nederbörd och väder 
kontrollerar hur mycket foder som kommer vara tillgängligt på markerna, vilket också 
kontrollerar hur stora markarealer som kommer att behövas i förhållande till antalet betesdjur 
eller hur mycket eller lite foder som lantbrukarna måste köpa in från andra gårdar. 
 
6.2 Den lokala kontexten 
Det är viktigt att redogöra hur urvalet i denna uppsats påverkas av lokala faktorer och att de 
två flödesschemana är högst individuella utifrån de två gårdarna. Att lyfta fram de lokala 
faktorernas påverkan är därför av stor vikt för att kunna sätta denna studie i perspektiv. Likt 
Eksvärd och Rydberg (2010, s.469) förklarar, kan ett systemperspektiv tillämpas för att se 
flöden och utbyten inom det naturliga systemet. De menar även att ett sådant synsätt kan bidra 
till att tydliggöra den mänskliga aspekten av detta, då människans val och handlingar står i 
relation till dess kringliggande omgivning. Även denna studies resultat visar hur lantbrukarna 
har en stark koppling till den kringliggande naturen. Lantbrukare 1 beskrev hur möjligheten 
till naturbete underlättar för att bedriva en hållbar produktion, men uttryckte även en 
förståelse för det lokala landskapets bidragande till dessa förutsättningar. Att bedriva en 
köttproduktion baserat på naturbete menade lantbrukaren var ett självklart val då detta är 
hållbart, ekonomiskt lönsamt och bidrar till öppna landskap samt en ökad biologisk mångfald. 
Detta förändrar dock inte det faktum att valet kring naturbete först och främst måste baseras 
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på de naturliga förutsättningarna. Som påpekat även av Ingram (2011, s.418) är möjligheten 
att bedriva ett lantbruk starkt kopplad till geografiska förutsättningar som jordens bördighet, 
nederbörd och klimat.   

Eksvärd (2009, s.44) beskriver även svårigheten att avgöra om funktionen eller syftet i ett 
system är baserat på socioekologiska system, då det är vanligt framförallt inom lantbruk, att 
dessa två interagerar med varandra. Denna tanke utgår ifrån att människans verkan i naturen 
inte alltid överensstämmer med naturens eget syfte. Vad som är naturens syfte blir i detta fall 
en något filosofisk tanke som ifrågasätter människans naturliga plats i ekosystemet. Denna 
tankegång tangerar med diskussionen som lantbrukare 2 för, kring syftet med naturbete och 
biologisk mångfald. Lantbrukaren väljer att tydligt lägga naturens ”vilja” eller syfte i fokus 
genom att beskriva den tradition av naturbete som tidigare dominerat på platsen och förklarar 
hur lantbrukaren själv strävar efter att utforma sin egen produktion i samklang med detta. 
Lantbrukaren tydliggör att naturens system är vad som bör råda och att lantbrukaren i detta 
fall efterrättar sin produktion efter detta. Detta betyder att en strävan efter hållbarhet innebär 
för lantbrukaren att se till tidigare mänsklig interaktion med naturen samt hur detta tangerar 
med naturens egna system och sedan utforma sin produktion efter detta. 

Vid flera tillfällen under intervjuerna blir det tydligt att, utöver den lokala kontexten, 
även det geografiska avståndet har en avgörande roll inom produktionsprocessen. Odum 
(2007, s.2) identifierar en global problematik i att våra produktionssystem blir av en sådan 
storlek att information försvinner och det blir svårt att identifiera varans ursprung. De 
deltagardrivna intervjuerna visar på hur även lantbrukarna har identifierat denna problematik. 
De båda lantbrukarna uttrycker en stark strävan efter att hålla en kort produktionskedja, där de 
själva har god insikt i de olika produktionsstegen. Exempelvis kan vi se att båda lantbrukare 
för en liknande diskussion kring val av slakteri samt i valet att själva distribuera sina 
produkter. Begrepp som informationsspridning och närproducerat blir här tydligt förstärkande 
feedbackmekanismer. Lantbrukare 2 beskriver en uppfattning om att en ökad insyn kan 
påverka människors val för en mer hållbar köttkonsumtion, vilket överensstämmer med 
Liverman & Kapadia’s (2010, s.3) resonemang kring att information går förlorad i allt för 
stora produktionskedjor, men att en mer lokal förankring kan motverka detta. Lantbrukaren 
menar att det är tack vare de korta avstånden som produktionen kan bli så pass transparent. 
Även Lantbrukare 1 ser en fördel med en kort och nära produktionskedja, då det bidrar till att 
lantbrukaren kan få en fullständig vetskap om hur fodret är producerat och vad det innehåller.  

 
6.3 Deltagande lantbrukare 
Då en studie enligt PLAs ramverk utgår ifrån att forskaren lämnar över makten till 
informanten och låter denne sätta studiens ramverk (Checkland & Holwell, 1998, s.11), 
innebär detta även att det som väljs att tas upp vid de deltagardrivna tillfällena inte 
nödvändigtvis är det viktigaste för studien, utan det som informanterna väljer att lägga vikt 
vid. En studie enligt PLA kommer därför alltid att bli påverkad av urvalet och den 
individualitet som uppstår i djupintervjuerna. Metoden är baserad på en uppfattning om att 
informanten väljer att inkludera vad denne ser som betydelsefull kunskap utifrån studiens 
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ändamål (Eksvärd 2010, s.266). Detta betyder också att intervjusvaren kan tolkas utifrån att 
vad som inkluderas, är vad informanten ser som de mest betydelsefulla faktorerna inom sin 
produktionsprocess. Det som informanten väljer att lägga mindre vikt vid, alternativ helt 
utelämna, upplevs således vara av mindre betydelse för lantbrukarna. En skillnad kan därför 
förekomma i olika beståndsdelars faktiska betydelse och den betydelse som informanten 
upplever. Ett tydligt exempel på detta som framgick genom jämförelsen av de båda gårdarnas 
produktion är diskussionen om vatten. Vattentillgången är någonting som lantbrukare 1 helt 
valde att utelämna i ur sitt flödesschema, medan lantbrukare 2 valde att inkludera. 
Lantbrukaren diskuterade detta utifrån djurens dagliga behov av tillgång till vatten, men även 
utifrån ett längre miljöperspektiv samt utifrån ett eventuellt ekonomiskt perspektiv. 
Vattentillgången är något som kan komma att bli en allt centralare fråga i framtiden i 
förhållande till klimatförändringar (Cordell et. Al, 2009, s.295), vilket lantbrukare 2 också ser 
som något som kan komma att påverka gårdens produktion. På grund av de befintliga 
förhållanden, menar lantbrukare 2 att vatten är något som många lantbrukare i Sverige kan ta 
för givet, men något som skulle kunna komma att bli en extra kostnad som förhållandena 
plötsligt förändrades. Detta är även något som tangerar med resultatet i en liknande PLA-
studie om lantbruk i Brasilien, där informanterna tenderade att förbi se ekosystemtjänsternas 
betydelse så länge de fanns tillgängliga. Studien visade även att det var först när resurserna 
började bli bristfälliga som informanterna började värna om att bevara dem (Bergquist, et. al., 
2010, s.179f). Av allt att döma har gård 1 också ett stort behov av vatten och som lantbrukare 
2 nämner ”har alla gårdar en egen brunn nu för tiden”, vilket skulle kunna vara en möjlig 
utgångspunk i att lantbrukare 1 inte väljer att ta upp detta. Likt situationen i Bergquists studie, 
överrensstämmer även detta med diskussionen som lantbrukare 2 för kring sin egen och andra 
gårdars förhållningsätt till detta. Som tidigare nämnt valde även båda lantbrukarna att 
utelämna mer permanenta faktorer som byggnader, vilket också skulle kunna vara fallet med 
vattentillgången för lantbrukare 1. Likt diskussionen kring naturbetet i förhållande till den 
kringliggande naturen, är vattensäkerheten även en resurs starkt knuten till de lokala 
förutsättningarna och det geografiska förhållandet. 
 
 
7. SLUTDISKUSSION 
 
7.1 Konklusion 
Syftet med denna uppsats var att med hjälp av en systemanalys undersöka möjligheten att 
lokalisera påverkande faktorer inom produktionskedjan hos två köttproducerande lantbrukare 
i Uppland. Genom deltagardrivna intervjutillfällen skapades ett flödesschema över respektive 
gårds produktion för att kunna bidra till en ökad förståelse för lantbrukarnas uppfattning om 
produktionen. Att skapa flödesscheman tillsammans med informanterna möjliggjorde för att 
forma en mer holistisk och överskådlig bild över produktionen samt att kartlägga de processer 
som ligger till grund för lantbrukarnas val. Ett tillämpat systemperspektiv möjliggjorde sedan 
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för att kunna identifiera påverkande faktorer och feedbackmekanismer genom hela 
produktionen.  

Med hjälp av de deltagardrivna intervjutillfällena gick det att noga kartlägga 
lantbrukarnas produktion och innefatta samtliga olika steg. Att tillämpa en semistrukturerad 
intervjumetod där informanterna fick styra, öppnade upp för att låta informanten sätta 
ramverket för det innehållsliga i intervjuresultatet. Min uppfattning är att en annan metod än 
en deltagardriven, inte hade kunnat ge upphov till samma djup i informationsinsamlingen. Att 
kunna utnyttja de fördelar som den semistrukturerade intervjumetoden erbjuder möjliggjorde 
även för att uppnå en större följsamhet utifrån vad informanten valde att ta upp under 
intervjutillfällena, istället för att möjligen stänga dörrar genom att använda en allt för 
strukturerad intervjuteknik. Dock är det möjligt att intressenterna, men en vetskap om att 
studien har fokus på miljö och hållbarhet, valde att styra sina svar för att uppfattas som mer 
miljömedvetna eller att lyfta fram de mest hållbara aspekterna av gårdens produktion. Om 
detta inträffat är svårt att avgöra, men oberoende av detta går det efter den genomförda 
studien att fastställa att lantbrukarna både gör aktivt medvetna val samt i vissa fall blir 
påverkade av underliggande feedbackmekanismer. Med hjälp av flödesschemana gick det 
även att ytterligare klargöra de olika faktorerna som var påverkande vid varje val. Det är dock 
svårt att fastställa vilka feedbackmekanismer som utgjorde störst påverkan, då det genom 
flödesschemat framkom att produktionsprocessen är väldigt komplex och att varje val inom 
processen ofta påverkades av flera olika feedbackmekanismer på flera olika nivåer. Vid vissa 
processer menade lantbrukarna att de själva inte gjort ett aktivt val, utan att produktionens 
följd hade formats utifrån exempelvis traditioner från gårdens tidigare produktion. Vid andra 
processer gick det tydligt att utgöra vart påverkan kom ifrån och att det exempelvis kunde 
vara både lantbrukarens egna värderingar, ekonomi och de geografiska förutsättningarna som 
utgjorde en påverkan inom samma val.  

Att bjuda in lantbrukarna till att använda de verktyg som systemteorin erbjuder, gjorde 
det möjligt för informanterna att se på sin produktion genom nya ögon och öka förståelsen för 
att de genom sin produktion gör mer och mindre aktiva val. Genom att lokalisera olika 
feedbackmekanismer inom produktionen gick det att skapa en ytterligare förståelse för vilka 
faktorer som verkade som systembalanserande eller systemförstärkande. Intervjutillfällena 
visade exempelvis att faktorer som ekonomi och tradition verkade som förstärkande 
feedbackmekanismer inom produktionen. KRAV-certifiering visade sig ha en delvis påverkan 
på produktionen framförallt genom ett strikt regelverk inom foderproduktion och 
kemikalieanvändning. Min uppfattning är dock att det inte är en KRAV-certifiering eller 
ekologisk odling per se som i detta fall påverkade lantbrukarnas val kring hållbarhet, utan att 
det grundar sig i en bakomliggande strävan efter en hållbar produktion från lantbrukarna 
själva. Min uppfattning är även att lantbrukarnas egna värderingar och vilja att bedriva en 
hållbar produktion är en av de främsta styrande faktorerna inom många val. I flera av fallen 
som diskuterats i resultatdelen framgår det tydligt hur lantbrukarna aktivt söker efter de mest 
hållbara alternativen, istället för att låta en lönsamhet styra. I förhållande till begreppet 
närproducerat framgick det att båda lantbrukare strävar efter att hålla en så närproducerad och 
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sluten produktion som möjligt, oberoende av att det ej finns någon fastställd definition för vad 
som får definieras som närproducerat. Detta är ett tydligt exempel på hur lantbrukarna, baserat 
på egna värderingar, aktivt arbetar för en nära produktion grundat i att båda lantbrukare 
upplever detta som någonting positivt och hållbart. 

De båda lantbrukarnas uppfattning om hållbarhet tangerar med den 
hållbarhetsproblematik som identifieras inom systemteori. Även om lantbrukarna själva inte 
använder dessa begrepp eller hävdar att de använder ett systemperspektiv går det att finna 
många likheter i de aktiva val lantbrukarna gör genom sin produktion. Lantbrukarna arbetar 
emot stora produktionssystem och vill istället främja en småskalig produktion och bidra till en 
ökad informationsspridning till konsumenterna. De båda lantbrukarna tydliggör även att 
arbetet för öppna landskap och en ökad biologisk mångfald är viktiga aspekter som deras 
produktion bidrar med. 

 
7.2 Vidare forskning  
Resultatet i denna uppsats påvisar fördelarna med att tillämpa en systemanalys i en situation 
där lantbruk studeras. Det framgår även att en systemanalys fungerar väl att använda i 
samband med en deltagardriven studie. Den deltagardrivna studien i samband med ett 
systemperspektiv, bidrog i min mening till en djupare förståelse för informanternas verklighet 
som inte hade varit möjlig att uppnå genom en mer forskningsstyrd studie. Dock är det viktigt 
att klargöra att resultatet speglar hur informanterna uppfattar sin verklighet och vilka val de 
gör i förhållande till strukturen av ett flödesschema och att det finns en differens i hur 
verkligheten ser ut utifrån vilket perspektiv den tolkas. Att komplettera studien med 
observationer skulle därför kunna vara önskvärt för att kunna ställa resultatet om hur 
lantbrukarna uppfattar sin verklighet emot ett resultat baserat på observationer. Resultatet blir 
även tydligt bundet till tid och plats och en likartad studie genomförd under en annan period 
skulle antagligen få ett annorlunda utfall. Studiens resultat bör därför ses som ett exempel på 
en studie inspirerad av den deltagardrivna metoden genomförd utifrån ett systemperspektiv, 
och verkar inte för att säga någonting generellt som lantbrukares aktiva val inom sin 
produktionsprocess. En fortsatt studie med ett större tidsomfång och en större 
undersökningsgrupp är därför eftersträvansvärt för att komplettera denna studie.  

Då en deltagardriven studie av denna art blir väldigt bunden till individualitet och 
lokalitet, är det viktigt att lyfta fram även denna påverkan i studiens resultat. Den lokala 
kontexten och det geografiska läget blir centrala faktorer och en studie med större geografisk 
spridning skulle därför vara av intresse för att se dess inverkan på resultatet. Vad som också 
framgick i denna studie var att de båda lantbrukarnas produktion grundade i ett starkt 
bakomliggande hållbarhetsintresse, för att sätta detta i perspektiv hade även en komparativ 
studie inkluderande konventionella gårdar kunnat bidra till en djupare förståelse för 
lantbrukarens roll i processen och för att kunna kartlägga vilka faktorer som krävs för att 
kunna påverka även konventionella gårdar till att göra mer hållbara val.  



 31 

 
 
8. REFERENSLISTA  
 
Bergquist, D. A. (2008) Colonised coasts. Aquaculture and emergy flows in the world system: 

Cases from Sri Lanka and the Philippines. Geografiska Regionstudier, Uppsala: Uppsala 
universitet. 

Bergquist, et. al., (2010) Participatory emergy synthesis of integrated food and biofuel 
production: a case study from Brazil. Springer Science 14, s. 167-182 

Chambers, R. (1997) Whose reality counts? Putting the first last. London, UK: ITDG 
Publishing.  

Chambers, R. (2007) From PRA to PLA and Pluralism: Practice and Theory. Institute of 
Development Studies. Brighton: University of Sussex.  

Checkland, P., & Holwell, S. (1998) Action research: Its nature and validity. Systemic 
Practice and Action Research, 11, s. 9-17. 

Cordell, D., Drangert, J., White, S. (2009) The story of phosphorus: Global food security and 
food for thought. Global Environmental Change 19, s 292–305 

Cote, M., Nightingale, A. (2011) Resilience thinking meets social theory: Situating change in 
socio-ecological systems (SES) research. Progress in Human Geography. Sage 
publication 1 (15) 

de Vries, M, de Boer, I.J.M. (2009) Comparing environmental impacts for livestock products: 
A review of life cycle assessments. Livestock Science 128, s. 1-11 

Eksvärd, K. (2009) Exploring new ways, systemic research transitions for agricultural 
sustainability. Acta, Universitatis agriculturae Sueciae. Uppsala: Sveriges 
lantbruksuniversitet.  

Eksvärd, K. (2010) Facilitating Systemic Research and Learning and the Transition to 
Agricultural Sustainability. Journal of Agricultural Education and Extension 16 (3), s. 
265-280 

Eksvärd, K., & Rydberg, T. (2010) Integrating participatory learning and action research and 
systems ecology: A potential for sustainable agriculture transitions. Systemic Practice 
and Action Research, Online First, 19 

Esaiasson, P (2007:3) Metodpraktikan, Nordstedts Juridik: Stockholm 
FAO (2006). Livestock ́s long shadow, environmental issues and options. Rom 
Godfray, H. C. J. Et. al., (2010) The future to the global food system. The Royal Society 365, 

s. 2769-2777 
Ingram, J. (2011) A food systems approach to researching food security and its interactions 

with global environmental change. Springer Science 3, s. 417-431 
Jordbruksverket, Clarin, A. (red.) (2010) Hållbar konsumtion av jordbruksvaror, Vad får du 

som konsument när du köper närproducerat? Rapport 2010:19. Jönköping. 
Jordbruksverket, Lööv, H. (red.) (2013) Hållbar köttkonsumtion, Vad är det? Hur når vi dit? 

Rapport 2013:1. Jönköping. 



 32 

Liverman, D, Kapadia, K. (2010) Food Systems and the Global Environment: An Overview . 
Ingår i: J. Ingram, P. Ericksen, & D. Liverman (red.), Security and global environmental 
change. London: Earthscan. 

Livsmedelsverket (2013) Miljöpåverkan från animalieprodukter - kött, mjölk och ägg. 
Livsmedelsverkets rapportserie 17 

Meadows, D. (2009) Thinking in systems. Chelsea Green publishing. 
Odum, H. (2007) Environment, power, and society for the twenty-first century. The hierarchy 

of energy. New York: Columbia University Press. 
Pretty, J., Guijt, I., Thompson, J., & Scoones, I. (1995) Participatory learning & action - A 

trainer’s guide. UK: Sustainable Agriculture Programme, International Institute for 
Environment and Development. 

Reason P, Bradbury, H. (2006) Introduction: Inquiry and participation in search of a world 
worthy of human aspiration. Ingår i: Reason P, Bradbury H, Handbook of action 
research. Sage Publications, Thousand Oaks. 

Vetenskapsrådet (2011) God forskningssed. Reviderad version 
 
Muntliga källor 
Lantbrukare 1. Intervju, Uppsala 2014-04-27 
Lantbrukare 2. Intervju, Uppsala 2014-05-02 
 
Web 
European Commission (2014) Funding opportunities under the Common Agricultural Policy.  

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/funding-opportunities/index_en.htm [Hämtad 
2014-05-21] 

Jordbruksverket (2014) Vad är ekologisk produktion.   
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ekologiskproduktion/vadareko
logiskproduktion.4.7850716f11cd786b52d80001021.html [Hämtad 2014-05-16] 

Jordbruksverket (2014) Gårdsstödet.  
http://www.jordbruksverket.se/jordbruksverketslattlastasidor/stodtilllandsbygden/gardsst
odet.4.795c224d1274198ffc280003126.html [Hämtad 2014-05-21] 

KRAV (2014) KRAV-märkningen.  
http://www.krav.se/krav-markningen [Hämtad 2014-05-16] 

KRAV (2014) Regler för KRAV-certifierad produktion utgåva 2014. 
http://www.krav.se/sites/www.krav.se/files/kravsregler2014webb_0.pdf [Hämtad 2014-
05-16] 

Livsmedelsverket (2014) Märkning av mat.  
http://www.slv.se/grupp1/Markning-av-mat/Ekologisk-mat/#vad [Hämtad 2014-05-16] 

Miljöstyrningsrådet (2014) MRS:s Kriteriebibliotek, Naturbete Nötkött. 
http://www.msr.se/sv/Upphandling/Kriterier/Livsmedel/Kott/Naturbete-notkott/ [Hämtad 
2014-05-21] 

Världsnaturfonden (2014) Naturbetesmarker – en värdefull resurs.  



 33 

http://www.wwf.se/vrt-arbete/jordbrukslandskap/naturbete-och-naturbetesktt/1129709-
naturbete-startsida [Hämtad 2014-05-21] 


	950 gulan.pdf
	ARBETSRAPPORTER
	Kulturgeografiska institutionen

	Nr. 950


