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The term sustainable agriculture may be formulated, but not yet practically integrated in agri-
culture. 

This thesis investigates the organic farmers´ ideas and experiences of what they consider 
sustainable or not sustainable in agriculture. Using unstructured phone interviews and "walk-
alongs" with KRAV-farmers in Kristianstad, I have sought to understand their ideas and expe-
riences, inspired by the phenomenological approach. The thesis communicates the experiences 
of organic farmers of sustainable agriculture based on an explicit role as stewards of the same. 
How come they express themselves and act the way they do? Why are these issues important 
and how do they relate to each other? 

The result, using the three dimensions of economical, ecological and social sustainability, is 
presented. How farmers experience profitability, eco-awareness and influence in their steward-
ship are important. The overlapping areas for sustainability describe the need of fair terms in 
socioeconomic terms. Agroecologically, the stewards need to experience the work to be practi-
cally feasible, both financially and ecologically. Socioecologically, their stewardship becomes 
more acceptable within an eco-aware market, which adds to their individual creation of meaning. 

Even though there are ideas and experiences of what sustainable agriculture includes, this 
does not necessarily mean that this is what the farmers find in their work. In the eyes of these 
farmers, their experiences need to be more just, feasible and acceptable for sustainability. How 
farmers continue to handle complex choices in agriculture for economic, ecological and social 
sustainability is interesting; not only for the farmers themselves, but also in a societal perspec-
tive for long-term domestic food security. 

What they see as sustainable depends on the choices of other stakeholders and how the 
farmers themselves formulate goals and purpose with regard to their own farming. They argue 
that one thing leads to another, which the thesis gives plenty of practical examples of. The thesis 
should be seen as a normative contribution to the public debate about what is sustainable, lis-
tening to the voices of organic farmers. 
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Förord 

Från ett akademiskt perspektiv har jag under årens lopp, parallellt med mitt 
arbete som gymnasielärare, valt att studera fenomen i samhället som kan tän-
kas bidra till ett mer hållbart samhälle. I akademiska sammanhang skrev jag 
magisteruppsatserna ”What happened with time?” (Strandberg, 2009) och 
”Att regera förutseende” (Strandberg, 2011). I och med läroplanen i gymnasiet 
som kom 2011 (Lpf-11) blev begreppet hållbart samhälle ett eget ämne med 
kurserna ”Hållbart samhällsbyggande”, ”Miljö- och energikunskap” samt 
”Politik och hållbar utveckling”. Ämnet är för mig frestande att undervisa i 
eftersom det handlar om miljöutmaningar, hushållning av naturresurser, eko-
systemens bärkraft, teknikutveckling, samhällsplanering, miljöpolitik samt 
samspelet mellan människan och hennes omgivning (Skolverket, 2014).  

Vad behöver vara hållbart i samhället om inte livsmedelsproduktionen? 
Livsmedelsproduktion har länge för mig varit ett exotiskt ämne på betrakta-
rens avstånd. Uppsatsen ingår i mina försök att kommunicera nyvunnen för-
ståelse utifrån mötet med ekobönder i Kristianstad. Min drivkraft har varit min 
nyfikenhet på deras syn på hållbarhet inom jordbruket. 

När jag i mina geografigrupper har undervisat om att det numera odlas 
grönsaker i tidigare ökenlandskap, i exempelvis Egypten och Israel, brukar jag 
fråga ungdomarna genom handuppräckning vilka i klassen som vet hur man 
odlar grönsaker. Hur vet de få som räcker upp handen hur man odlar? Endast 
de som odlar själva vet! Det är tydligt att fysiska avstånd till produktionen har 
betydelse för förståelsen för våra livsmedel. En banal slutsats, men vital i per-
spektiv av civil beredskap och förståelse för böndernas insats för vår 
livsmedelsförsörjning.  

Jag vill tacka ekobönderna som spontant och öppet berättat om sina upple-
velser av ekologisk livsmedelsproduktion i Kristianstad. Tack till mina hand-
ledare Dominic Power och David Kronlid för bidrag till många nya insikter, 
då de har varit tålmodiga och kommit med värdefulla ramar för akademiskt 
skapande och formulerande. Tack Sofie Joosse för tydliga råd i läsgruppen. 
Jag är givetvis även tacksam för min familjs respekt och vägledning.  

Jag känner en tacksamhet för de politiska beslut som tagits kring att bereda 
lärare möjligheter till ett lärarlyft. Genom Kammarkollegiet har forskarskolor 
etablerats på flera platser i landet, och Uppsala tog hem forskarskolan i geo-
grafi. Ett tack till studierektor Ann Grubbström för att du tror på mig och gör 
ditt arbete med bravur. Tack Jan Amcoff, chef för forskarskolan, för milda 



 

men tydliga direktiv och råd. Tack Uppsala, för det vackra och akademiskt 
inbjudande landskapet.  

 
 



 

Innehåll 

1. Introduktion ................................................................................................ 9 
1.1 Syfte och frågeställningar ................................................................... 10 
1.2 Avgränsningar .................................................................................... 10 
1.3 Disposition ......................................................................................... 13 

2. Litteraturöversikt som positionerar min forskning ................................... 14 
2.1 Identifiering med förvaltarskap av jorden på sin gård ........................ 15 
2.2 Prioriteringen av ekonomin framför miljön ....................................... 19 
2.3 Vad som är hållbart ligger i betraktarens upplevelse ......................... 22 

3. Kvalitativ metod och fenomenologin ........................................................ 27 
3.1 Förtydliganden om avgränsningar ...................................................... 28 
3.2 Forskningsprocessens ramar och praktik ........................................... 31 
3.3 Mitt försvar av en fenomenologisk ansats .......................................... 36 

4. Bondens förvaltning av jordens ekologi ................................................... 38 
4.1 Ekojordbruk med titeln hållbart jordbruk ........................................... 39 
4.2 Personliga anledningar till att förvalta jorden ekologiskt ................... 42 
4.3 Varför inte alla bönder vill bli eller blir ekobönder ........................... 47 

5. Bondens utmaningar gällande ekonomiskt förvaltarskap ......................... 53 
5.1 Individuella beslut om investeringar och insatser .............................. 54 
5.2 Risktagande och jordbruksstil ............................................................ 59 
5.3 Attityder kring EU-stöden för verksamheten ..................................... 65 
5.4 Ekobönders socioekonomi ................................................................. 69 

6. Social hållbarhet och jordbruksutveckling ................................................ 77 
6.1 Ökad ekomedvetenhet och nya sociala marknader ............................ 78 
6.2 Upplevelser och känslor av maktlöshet .............................................. 83 
6.3 Bönders välbefinnande och jordbruksutvecklingen ........................... 90 

7. Essensen av ekoförvaltarskapet ................................................................ 95 
7.1 Ekoförvaltarskapet – en del av ett agroekosystem ............................. 97 
7.2 Ekomedvetenhet – genomförbart och acceptabelt .............................. 97 
7.3 Lönsamhet – för genomförbarhet och rättvisa .................................... 98 
7.4 Inflytande – för acceptabla och rättvisa villkor ................................ 101 
7.5 Ekobönder som samhällskritiskt fenomen ....................................... 103 



 

8. Diskussion ............................................................................................... 106 
8.1 Avslutande reflektion ....................................................................... 107 
8.2 Förslag till ytterligare forskning ....................................................... 108 

Referenser ................................................................................................... 110 

Bilaga 1 “Urvalet”....................................................................................... 118 

 



 9

1. Introduktion 

I denna uppsats kommer jag att belysa ekobönders förvaltarskap och deras 
attityder kring hållbarheten i jordbruket. Jag hoppas att detta kommer att bidra 
till vår förståelse av hållbarhet och möjligheterna för hållbar livsmedelsför-
sörjning. Bönder är förvaltare och denna studie visar ekobönders syn på för-
valtarskapet. För dem handlar hållbarhet inte enbart om miljön, om en hållbar 
markanvändning, utan även om de ekonomiska och sociala sidorna av att ar-
beta med vad jorden ger. 

Uppsatsen avser att belysa olika dimensioner av hållbarhet inom jordbru-
ket. Det har diskuterats mycket på teoretisk nivå, men vad är hållbart i prakti-
ken? I denna uppsats kommer jag att zooma in på ekojordbruket och under-
söka hur ekobönder översätter idéer om hållbarhet i sina jordbruk och hur de 
upplever sin verklighet. Studiens bidrag till forskningen kan ses som en del av 
en normativ diskussion om jordbrukets hållbarhet. 

Efter många års erfarenhet av att undervisa i samhällskunskap och geografi 
på gymnasiet konstaterar jag att ekonomin ges en framträdande roll i sam-
hällets syn på hållbarhet. Ekonomins tillväxt anses ge förutsättningar för vi-
dare sociala och ekologiska ställningstaganden, samtidigt som jordens resur-
ser inte längre ses som outsinliga, vilket leder till normativa krav på ekologisk 
balans. 

I en global kontext finns det idag en större riskmedvetenhet kring miljö, 
klimat och globala förändringar. Dagens livsmedelsförsörjning är komplex 
med många steg (Lindgren & Fischer, 2011) från råvara till färdig rätt på mat-
bordet. Samhället kan utifrån denna komplexitet formuleras och upplevas som 
ett sårbart samhälle. I takt med att nya insikter kring olika risker infinner sig, 
verkar det som om andra har försvunnit eller minskat, exempelvis lokal livs-
medelsförsörjning eller jordbrukets sårbarhet i förhållande till globala flöden. 
Detta är problematiskt. Globala transportflöden av livsmedel och politiskt ut-
talade behov av ekologi samt hushållning med energiresurser för långsiktig 
hållbarhet i förhållandet med naturen ger människan valmöjligheter samt per-
spektiv att förhålla sig till. I detta komplexa sammanhang återfinns ekobön-
ders faktiska val att bedriva ekojordbruk, vilket gör min studie relevant.  

Fokus i denna studie ligger på hur ekobonden upplever sin verklighet som 
förvaltare av det som inom litteraturen om ekojordbruk formulerats som ett 
hållbart jordbruk (Darnhofer, 2014; Duram, 2010; Kumm, 2002; Läpple, 
2013). Ekojordbruket har blivit en del av miljörörelsen i och med 1970-talets 
gräsrotsaktioner (Conway & Barbier, 2013; Ghai & Vivian, 2014). Det krävs 
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en pragmatisk syn på även dessa intressenters avsikter, mål och förväntningar. 
Uppsatsen söker sätta bondens avsikter med sitt jordbruk i centrum, vilket 
även föreslås av Bland & Bell (2010). Vad vill den enskilda bonden med sitt 
jordbruk? Studier av hållbart jordbruk bör fokusera på förvaltarna, deras syn-
punkter och deras behov. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att bidra till vår förståelse av vad hållbarhet inom 
jordbruket innebär för ekobönder. Genom att utforska hur ekobönder i prakti-
ken översätter idéer om hållbarhet i sina jordbruk: att belysa de val inom jord-
bruket som de upplever sig göra.  

 
• Vad är enligt dessa ekobönder i praktiken hållbart och inte hållbart 

inom jordbruket?  
• Hur ska ekobönders uttalade upplevelser i sitt förvaltarskap förstås för 

ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet inom jordbruket?  
• Hur kommer det sig att de uttrycker sig som de gör? Varför är dessa 

frågor viktiga och hur är de relaterade till varandra?  
 

Uppsatsen vill kommunicera ekobönders upplevelser av hållbarhet i jordbru-
ket utifrån en uttalad roll som förvaltare av detsamma. Hur bönder hanterar 
komplexa val för ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet inom jordbruket 
är intressant, inte enbart för bönderna själva, utan även i ett samhällsperspek-
tiv, då det handlar om inhemsk förmåga till livsmedelsförsörjning. 

1.2 Avgränsningar 
På grund av svårigheter att vara objektiv som forskare vill jag lägga fram några 
faktorer som möjligtvis påverkar min forskning. Den första faktorn är väst-
världen, i vilken studien tilldrar sig, med dess inflytande över sociala kon-
struktioner såsom ekonomin, hållbar utveckling och hållbart jordbruk. Den 
andra faktorn är mitt ställningstagande för en senmodern synvinkel på nutiden 
(Giddens, 1991; Hultman, 1998), då ambitionen i samhället att hitta de stora 
lösningarna i någon mån finns kvar. Den tredje faktorn är min egen subjektiva 
konstruktion av vad jag själv anser vara viktigt, tack vare min förförståelse 
och som därför åtminstone färgar valet av forskningsproblem. Jag väljer att 
fokusera på hållbart jordbruk som fenomen (företeelse) i min senmodernitet 
och i detta val är jag inte oskyldig, men väl färgad av nyfikenheten hos en 
nybörjare med hopp om meningsskapande genom förståelse för fler sociala 
konstruktioner.  
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I valet mellan att använda ordet bonde framför lantbrukare i resultatet föll 
mitt val på bonde, eftersom benämningen bonde representerar så mycket mer 
än själva livsmedelsproduktionen. Bonden representerar boende och ägande 
utöver själva handlingen, produktionen (Nordström Källström, 2008). Dessu-
tom använder lantbrukarna i urvalet ordet bonde i sin beskrivning av sig 
själva. Bönder som inte bedriver ekojordbruk kommer i uppsatsen att benäm-
nas konventionella bönder. Detta trots att det i litteraturen (van der Ploeg, 
1994; F Vanclay, Howden, Mesiti, & Glyde, 2006) finns tydliga och många 
kategoriseringar av jordbruk och jordbrukare. Valet att förenkla typologin till 
ekobönder och konventionella bönder kommer från ekoböndernas sätt att 
beskriva sig själva och de ”konventionella” bönderna. 

Att jordbruket genom sin multifunktionalitet bidrar till landsbygdsutveckl-
ing (Leakey, 2012) är givet, men denna uppsats handlar inte om landsbygds-
utveckling. Uppsatsen avgränsas till att handla om enskilda ekobönders atti-
tyder till hållbarhet inom jordbruket. Även om min metod inspirerats av feno-
menologin, har jag allteftersom i studien konstaterat att det som Vanclay och 
Enticott (2011) benämner som cultural scripts är det jag har tagit del av under 
intervjusamtalen. Dessa skript är inte detsamma som fakta. Däremot indikerar 
de hur den enskilda ekobonden ser på specifika fenomen genom hur dessa 
språkligt formuleras, hur de använder korta berättelser eller betydelsefulla lik-
nelser och genom att peka på vilka fraser som ofta används. Studien har ge-
nomförts som ett sökande efter fenomenologisk förståelse och inte enligt 
skriptteorin. Min fenomenologiska förståelse skulle ge svar på hur och varför 
dessa uttryck är en del av ekoböndernas meningsskapande. Med andra ord, 
hur och varför de gör som de gör. Tidigare studiers resultat bekräftar delvis 
den förståelse jag har fått kring varför de uttrycker sig som de gör. I metodka-
pitlet utvecklar jag insikter kring hur studier av insamlade citat med många 
kulturella skript har blivit en del av forskningsprocessen.  

I FN-rapporten ”Our common future” (WCED, 1987) ställs förväntningar 
på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet som en del av en hållbar ut-
veckling (Holling, 2001). Denna inramning av vad som anses vara hållbart 
blir även min definition i denna studie.  

Det komplexa i möjligheterna att göra val som kan räknas som hållbara 
underlättas, vad jag förstår, av gemensamma sociala konstruktioner av vad 
som i detta sammanhang definieras som hållbart. Att min studies avgränsning 
definieras av politiska formuleringar kan även förstås utifrån jordbrukarnas 
politiska verklighet i förhållande till de regleringar som de måste förhålla sig 
till.  

Det politiskt hållbara är att tala om social rättvisa, ekologi och bevarandet 
av ekosystemtjänster, samtidigt som man talar om ekonomisk tillväxt 
(WCED, 1987), men att i praktiken kunna kombinera dessa intressen är ingen 
självklarhet. 1989 kom de Nordiska länderna med en gemensam definition av 
ekologiskt jordbruk (Kølster, 1989). 
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Organic agriculture represents a self-supportive, well-balanced and sustainable 
agro-ecosystem. The system is based on the cyclical use of local and renewable 
resources as much as possible. Organic agriculture is based on a holistic view 
and includes the ecological, economical and social aspects of agricultural pro-
duction in a local and global perspective. In organic agriculture, nature and the 
environment have their own value. Thus, humans have a moral responsibility 
to farm in a way that makes the cultural landscape an integrated and positive 
part of nature. (Thamsborg, 2001) 

Definitionen av ekologiskt jordbruk beskriver vad ekobönders förvaltning går 
ut på och avgränsar därmed även uppsatsen. Uppsatsan visar med exempel på 
förvaltarskapet av agroekosystem. Ekologiska, sociala och ekonomiska 
aspekter eller dimensioner framställs, där naturen och miljön har sitt eget 
värde med de normativa krav som detta socioekologiska perspektiv ställer.  

Vad som vanligtvis beskrivs som hållbart är endast det som samtidigt om-
fattar dimensionerna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet (Agyeman & 
Evans, 2003). Förhållandena mellan hållbarhetsdimensioner porträtteras van-
ligen i ett Venndiagram (överlappande cirklar med alla kombinationer som är 
logiskt möjliga). 
 

 
Figur: Venndiagram (egen bearbetning) 

När förhållandet mellan ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet är lika 
talar man om stark hållbarhet (Hediger, 2000). I diagrammet ovan är detta 
åskådliggjort med triangeln i mitten där de tre dimensionerna överlappar 
varandra. I uppsatsen beskrivs de delvis överlappande områdena omfatta so-
cioekonomiska (inkomst, status), socioekologiska (normer, mening) och agro-
ekologiska (KRAV) utmaningar, vilka förväntas utgöra den röda tråden ge-
nom uppsatsen. Det är hållbarheten i jordbruket som studeras utifrån ekobön-
ders syn på sitt förvaltarskap i ett agroekosystem. Studien omfattar deras syn 
på ett normativt agroekosystem med egna behov av inflytande och lönsamhet 
för hållbarhet. 

Med svag hållbarhet (Neumayer, 2012) menas att framförallt ekonomiska 
aspekter betonas i förhållande till andra aspekter i begreppet hållbarhet. Stu-
diens utgångspunkt är Neumayers slutsatser om svag hållbarhet i samhället.  
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1.3 Disposition 
I introduktionen beskrivs vad uppsatsen hoppas att uppnå, inte minst hur vi 
genom ekoböndernas förvaltarskap kan förstå det komplexa i att göra hållbara 
val inom jordbruket. Syfte, frågeställningar och avgränsningar presenteras, 
följt av ett teorikapitel. 

Kapitlet om tidigare forskning om hållbart jordbruk innehåller en position-
ering av uppsatsen med bönder som utöver att vara företagare uttalas vara för-
valtare av den ekologiska miljön i en omvärld av betraktare som framför allt 
betonar ekonomin.  

I metodkapitlet ges motivering till den fenomenologiska ansatsen, att gå 
tillbaka till sakerna själva (Husserl, 1993 [1901]). Här förtydligas uppsatsens 
avgränsningar med geografisk plats, unika gårdar, jordbrukstrender och bön-
ders val. En beskrivning av genomförandet av undersökningen följer. 

Tre resultatkapitel – ekonomisk-, social-, respektive ekologisk hållbarhet i 
jordbruket – följer på varandra. Resultatet presenteras på ett sätt där böndernas 
egna ord är centrala i förståelsen. Slutsatser inom respektive dimension av 
hållbarhet redovisas översiktligt i slutet av varje resultatkapitel.  

Resultatet inleds med kapitlet om ekobondens förvaltarskap av ekologin, 
där jag redovisar böndernas egna anledningar till att förvalta ekologiskt och 
orsaker till varför andra inte vill bli, eller blir, ekobönder. 

Utmaningar med förvaltarskapet av ekonomin för hållbarhet redovisas där-
efter i nästa kapitel som beroende av enskilda bönders val av jordbruksstil 
samt gemensamt upplevda behov av EU-stöd för att bedriva jordbruksverk-
samheten.   

Det tredje resultatkapitlet ger ekobönders syn på social hållbarhet och jord-
bruksutvecklingen. Kapitlet belyser hur upplevd ökad ekomedvetenhet och 
känslor av maktlöshet påverkar bönders välbefinnande och vad de anser vara 
acceptabelt.  

Essensen av undersökningen presenteras i ett kapitel med övergripande 
slutsatser av min redovisade förståelse för deras upplevelser som ekobönder. 
Kapitlet belyser ekobonden som en anomali och ett samhällskritiskt fenomen 
genom ekobönders förvaltarskap av det som i litteraturen benämns hållbart 
jordbruk.  

Uppsatsen avslutas med en diskussion kring resultatet, där vi alla ses som 
beroende av bönders val och möjligheter att bedriva jordbruk, varefter förslag 
till vidare forskning till förmån för valmöjligheterna avslutar uppsatsen. 
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2. Litteraturöversikt som positionerar min 
forskning 

Fältet utbildning för hållbar utveckling (Education for sustainable develop-
ment, ESD) fokuserar på vad både miljön och samhället kräver för att nuva-
rande generationer inte skall missbruka kommande generationers resurser. 
Som forskningsområde är det tvärvetenskapligt och ofta normativt då politiska 
formuleringar finns med i förutsättningarna. Mitt bidrag till forskningen kan 
ses som en del av en normativ diskussion angående jordbrukets hållbarhet. 
Studien är relevant då den ger ekobönders/KRAV-bönders enskilda, och del-
vis även gemensamma, perspektiv i frågan. Uppsatsen ska dels förstås som ett 
inlägg i en policydiskussion kring ”vår gemensamma framtid” baserat på mina 
möten med ekobönder, men även som ett mer konkret fenomenologiskt vitt-
nesmål om lokala ekobönders upplevelser av hållbarhet i jordbruket utifrån 
sin vardag.  

Peter Haggett (Haggett, 1990) använder liknelsen med spegeln för att be-
tona forskares roll i val av perspektiv. Beroende på hur forskaren håller spe-
geln erhålls perspektiv och sammanhang formuleras. När jag har sökt litteratur 
som bekräftar det som bönderna i min undersökning försökt förklara för mig, 
har jag insett att det finns en stor mängd litteratur om hållbart jordbruk. Även 
om mycket redan är skrivet, inte minst internationellt, vill jag hävda att studien 
om ekobönders syn på hållbarheten i det svenska jordbruket tillför något nytt 
till debatten. 

I detta teorikapitel kommer jag att belysa hur studiens resultat diskuteras i 
litteraturen. Teorikapitlet har använts för att teoretiskt rama in resultat, be-
kräfta och lyfta undersökningens analys. Ekobönder som grupp framställs som 
mer miljömedvetna och mindre riskbenägna än andra bönder. Att bönder stän-
digt behöver kompromissa mellan vad som är miljömässigt och ekonomiskt 
hållbart framgår i både litteraturen och i studien. Vikten av det ekonomiska 
perspektivet varierar beroende på vem som uttalar sig, då alla skapar olika 
former av mening genom sina prioriteringar. I stort har samhället prioriterat 
ekonomiska vinster framför andra dimensioner av hållbarhet, såsom de sociala 
och ekologiska dimensionerna av vad som förväntas vara hållbart. Min studie 
föreslår att vad som räknas till hållbarhet i jordbruket måste härröra från bön-
ders attityder och erfarenhet. 
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2.1 Identifiering med förvaltarskap av jorden på sin gård 
Duram & Oberholtzer (2010) skriver i en artikel om betydelsen av plats och 
naturresurser i lokala livsmedelssystem utifrån ett geografiskt perspektiv, där 
de belyser att ett betydande antal jordbrukare upphör med ekoproduktion inom 
EU i relation till den större mängd jordbrukare som blir ekobönder. De ställer 
frågan om det inte är enklare att få jordbrukare att fortsätta som ekobönder än 
att attrahera fler bönder att ställa om, men betonar samtidigt att det inte finns 
forskning kring de bönder som ställt om för att sedan överge ekojordbruk.  

I en studie på Irland utgår Läpple (Läpple, 2013) från 596 jordbruk och 
slutsatserna presenteras utifrån (1) ekologiska, (2) inte längre ekologiska och 
slutligen (3) ”konventionella” (jordbruk med kemiska insatsmedel) jordbruk 
som tre grupperingar. Hennes slutsatser är tydliga och intresseväckande, då 
hon menar att gruppen ekobönder är mer miljömedveten än de andra. Den 
grupp bönder som har slutat med ekologisk produktion är minst riskbenägen. 
Slutligen pekar hon på att konventionella bönder är den grupp som är mest 
ekonomiskt vinstorienterad.  

En av utgångspunkterna i sökandet efter aktuell forskning har varit bondens 
identifiering med förvaltarskap. I detta avsnitt diskuteras bondens upplevelse 
av meningsfullhet, ansvar, avsikter och gårdars storlek i förhållande till arbe-
tets innehåll.  

Tidigare forskning (Quinn & Halfacre, 2014) framhåller platsens (gårdens) 
betydelse för bönderna i ett hållbarhetsperspektiv; upplevelsen att ingå i ett 
större sammanhang. Quinn & Halfacre finner att platsen ger trygghet för bon-
den, vilket inte är detsamma som ekonomisk trygghet, utan en upplevd känsla 
av trygghet inombords, en koppling bestående av en personlig tillhörighet till 
gårdens sammanhang och plats. Enligt deras fenomenologiska undersökning 
kan det även finnas djupa behov bland många bönder att prova nya saker, lösa 
problem och att inom jordbruket få utlopp för den typen av innerliga önske-
mål. Kombinationen av att söka trygghet och att upptäcka tryggheten i land-
skapet eller miljön, samt den ständiga ekonomiska nödvändigheten att söka 
finna på råd samt lösa utmaningar för att nå även en ekonomisk trygghet, är 
således själva kärnan i jordbruket.  

Ytterligare aspekter som lyfts fram av Quinn & Halfacre (Quinn & 
Halfacre, 2014) är att många bönder ser sitt arbete som rekreation, att de kän-
ner att de får något gjort samtidigt som det är avkopplande. Närheten till na-
turens system lyfts för övrigt fram inom forskning som hälsofrämjande, både 
preventivt och rehabiliterande (Sahlin, 2014), och till exempel som behand-
lingsmetod för utmattningssyndrom (Grahn & Ottosson, 2010).  

Även enligt tidigare forskning (Andreatta & Wickliffe, 2002) ska jordbruk 
inte bara associeras till enskildas livsstil eller försörjning utan även med ett 
”förvaltarskap” av jorden. Att ett förvaltarskap som medverkar till människans 
livsmedelsförsörjning kan bidra till upplevelser av meningsfullhet verkar tro-
ligt och stämmer även överens med resultaten i denna studie.  
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Enligt Quinn & Halfacre vill bönderna inte byta bort den långsiktiga eko-
logiska tryggheten och etiska djurhanteringen mot kortsiktig ekonomisk vinst. 
Böndernas starka anknytning till platsen kan konstateras efter bara några år av 
brukande. Enligt denna undersökning ser sig många ekobönder som förvaltare 
av vad jorden kan ge, vilket ger mening i deras liv. Betydelsen av att lämna 
något gott efter sig, och i detta förvaltarskap kunna skapa en djup identifiering 
till platsen, ger en känsla av tillhörighet (Quinn & Halfacre, 2014) som enligt 
bönderna starkt bidrar till deras meningsbyggande. 

Lamine argumenterar att hållbar utveckling betonar förhållandena mellan 
jordbruket och miljön. Hon framlägger vidare behovet av att mer se på jord-
bruket i förhållande till mat, alternativa ”foodsystems”, samtidigt som det 
skulle behövas en pragmatisk syn vad gäller alla intressenters avsikter, mål 
och förväntningar (Lamine, 2014). Lamine noterar även komplexa ömsesidiga 
beroendeförhållanden, såsom behov av att studera allianser och koordinering 
av dessa. Denna argumentation bekräftas av bönderna i min studie, när de talar 
om möjlig försäljning genom privata nätverk för att få bättre matkvalitet och 
priser. Behov av integrerade synsätt framhålls även inom ”Ecology of food 
systems” (Francis et al., 2003), som omfattar själva produktionen; med andra 
ord de ekonomiska, miljömässiga och sociala faktorerna i framställningen av 
framtida system. 

Det ekologiska jordbruket är inte hållbart utan kunder, jordbrukare, försälj-
ningsvägar, finansiering och så vidare. Därför konstateras att varje gård ingår 
i en ekologisk kontext. Ett dylikt jordbruk är så mycket mer än ett fokus på 
ekosystems förmåga att producera ekologiska produkter (S. R. Gliessman, 
1997), vilket ekobönderna är tämligen ense om. Det handlar enligt samma 
forskning om förvaltning av ”hållbara livsmedelssystem” genom applicering 
av ekologiska koncept och designprinciper (S. R. Gliessman, 1997), vilket 
bland bönderna översätts till behov av ökad samhällelig ekomedvetenhet för 
att tillsammans bättre ta hand om vad jorden kan ge.  

Den kontext där människan ingår i en miljö för livsuppehållande funkt-
ioner, med betoning på mänskligt inflytande, kan benämnas agroekosystem 
(Fernandes, 2004). I denna kontext hoppas Gliessman (S. Gliessman, 2011) 
att ett närmande i förståelse mellan konsumenter och producenter genom agro-
ekologiska utbildningar kan bidra till en renovering av en hållbarhetskultur. 
Även om bönderna inte talar om en hållbarhetskultur, betonas vikten av när-
mandet i förståelsen mellan aktörerna.    

Holon agroecology föreslås av Bland & Bell (2007) fungera som en arena 
där olika akademiska discipliner kan mötas vid studier av jordbruk, allt från 
exempelvis agronomers sätt att beskriva jordmånens produktivitet till socio-
logers narrativ om människans insats utan att nämna ordet produktivitet. I 
denna formulering av ”holon agroecology” betonar de den mångfald som finns 
av bondgårdstyper och enskilda bönders strategier för ett hållbart jordbruk.  

Bohlen & House (2010) belyser behovet av att ersätta ett ekonomiskt para-
digm med ett integrerat ekologiskt, socialt och ekonomiskt system inom den 
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ram som ges av ekosystemtänkande. Att i denna strävan se bönder som för-
valtare av lokala ekosystem kan synas vara en lämplig yrkesbeskrivning, men 
enligt Bland & Bell (Bland & Bell, 2010) borde varje försök att utforma och 
förvalta agroecosystems bemötas med en viss skepsis (även om, vill jag till-
lägga, enskilda gårdar studeras i dess ekologiska kontext). Istället föreslår de 
att hellre sätta bonden själv och dennes avsikter med sitt jordbruk i centrum, 
vilket inom akademiska studier eller beskrivningar av jordbruket skulle peka 
på en medelväg mellan detaljsökande och holistiska studier. Vidare menar de 
att bredden i ett jordbruk ställer krav på berättande för att resultat ska få me-
ning i ett större sammanhang.  

Min studie visar att även om ekobönder ser sig ingå i ett större samman-
hang, agroekosystem, är det de egna valen och drivkrafterna som ligger till 
grund för deras gärning samt att de gärna ser, liksom Bohlen & House noterar, 
att fler dimensioner av hållbarhet än den ekonomiska betonas.  

Ett ekonomiskt perspektiv i litteraturen som inte tycks gå emot böndernas 
upplevelser benämns agroecological economics (Costanza, 1989). Jag övers-
ätter Costanzas systemtänkande till ekoböndernas uttalade behov av balanse-
rade sammanhang. ”Agroecological economics” (AE) belyser förhållanden 
mellan ekosystemen och ekonomiska system. Analys sker genom att studera 
frågor som måste lösas för att skapa hållbara jordbrukssystem (Wojtkowski, 
2010). Normativt är människan enligt AE ansvarig för att förstå sin roll i stora 
dynamiska system och att hållbart hushålla på ett sätt som varken utesluter 
naturens eller människans perspektiv, utan med försiktig skepticism betonar 
behovet av samverkan. Istället för att söka nå maximal vinst eller maximal 
ekologisk reproduktion måste ekologiska ekonomisystem enligt AE justeras 
för att de hierarkiskt högre systemmålen (ekonomiska) ska råda bot på de kon-
flikter som finns på lägre nivåer (sociala, ekologiska). Utgångspunkten i AE-
perspektivet är problembaserat istället för att fokusera på verktyg och formler.  

Att i AE se ett tvärvetenskapligt sökande som ett försök till förståelse av 
bönders upplevda verklighet är intressant, och försöket till förståelse av bon-
dens livsvärld är väl värd att belysa. Livsvärlden (Husserl, 1993 [1901], 2012) 
är världen så som var och en av oss uppfattar den. Bönders val och avsikter 
ges härnäst ytterligare uppmärksamhet.  

Uthardts avhandling ”Jordbrukaren mellan tradition och förnyelse” under-
sökte hur moderniseringen, med förändringar i jordbrukssamhället, påverkar 
den enskilda jordbrukarens livskoncept (Uthardt, 2009). Livskonceptet omfat-
tar enligt Uthardt bondens upplevelse av livskvalitet, liksom oro för framtiden, 
med ständiga förändringar i regelverk och stöd. Vidare har EU inneburit nya 
rutiner utifrån tvingande regelverk och stöd (Uthardt, 2009). Uthardt belyser 
den bristande förståelse som samhället i stort har för det ekonomiska stöd som 
jordbruket erhåller. Tillsammans med Antonovskys känsla av sammanhang 
(koherens) (Antonovsky, 1979, 1987), i kombination med Giddens livspolitik 
(Giddens, 1997), formar Uthardt begreppet livskoncept. Där ges utrymme för 
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meningsfullhet, begriplighet, hanterbarhet och livskontroll, självbestäm-
mande, förtroende, emancipation och identitet, vilka alla ligger till grund för 
de olika beslut som måste tas i vardagen. Bondens välbefinnande och valmöj-
ligheter lyfts i min studie fram som viktiga för jordbruksutvecklingen.  

Det är viktigt att utgå från bondens upplevelser för att söka förstå jord-
bruksutvecklingen. Burton (2004) har argumenterat för att använda beteende-
teorin om planerat beteende (Ajzen, 1991) i jordbruksforskningen. Burton ar-
gumenterar nämligen att större hänsyn borde tas till normpåverkan, själviden-
titet (attityder) och upplevd själveffektivitet (kontroll) i forskningen. Bönder-
nas meningsskapande utifrån modifierade livskoncept med tillhörande 
planerade beteenden ses som att ha inflytande över jordbrukets utveckling.  

En amerikansk fenomenologisk studie (Farmer, Peters, Hansen, Boettner, 
& Betcher, 2013) visar att även om många ”konventionella” bönder gärna 
skulle vilja ställa om till ekologisk produktion, främst mindre gårdar, skulle 
många behöva öka sin produktion och sina arealer för att inte minst certifie-
ringskostnaderna skulle löna sig. Detta stämmer överens med annan forsk-
ningslitteratur (Burton, Rigby, & Young, 1999; Farmer et al., 2013; Walz, 
2004; Veldstra, Alexander, & Marshall, 2014) som säger att certifierade eko-
logiska gårdar generellt sett tenderar att vara mindre än konventionella, men 
att det samtidigt är relativt sett fler större gårdar som certifierar sig, då detta 
inte lönar sig ekonomiskt för mindre gårdar.  

Det är således både utifrån hur bönder ser på meningen med sitt jordbruk i 
kombination med gårdens möjligheter för modernisering som har betydelse 
för gårdens utveckling. Jag väljer att fördjupa mig i jämförelsen av ekobön-
ders och konventionella bönders livsvärldar genom att ta upp Kings & Ilberys 
studie från 2012 nedan.  

Kings framlägger att synen på ogräs skiljer sig stort mellan jordbrukarna, 
där ekobönder exempelvis skulle framhålla dess bidrag till ekologisk mång-
fald (Kings, 2014; Kings & Ilbery, 2012). Jag vill tillägga att förvaltarskapet 
kan ses ur flera helt olika perspektiv. Att uttrycka sig så kategoriskt som Kings 
är problematiskt av flera skäl. För det första skiljer studien inte på ekonomisk, 
social och ekologisk hållbarhet. Med krav på effektivisering, med investe-
ringar som följd, växer gårdarna givetvis. Större omsättning följer och fler 
anställda leder till att den ekonomiska hållbarheten rimligen prioriteras fram-
för exempelvis ekologisk mångfald. För det andra medför ekobönders meka-
niska rensande av ogräs merarbete, och genom att inte bespruta samt hushålla 
med diesel och arbetstimmar blir det ofrånkomligen ogräs i skörden. Kanske 
Kings omnämnande av ogräsets bidrag till mångfalden kunde kompletteras 
med ett klargörande kring jordbruksmetoder som omfattar antingen mer die-
selanvändning eller insatsmedel, med både ekonomiska och sociala dimens-
ioner av hållbarhet, utöver ekologisk mångfald med ogräs, som följd. För det 
tredje kan andelen ogräs förstås utifrån att gårdar med mekanisk ogräsbe-
kämpning blir mer svårarbetade ju större de är. Att ekogårdar företrädesvis är 
mindre än konventionella gårdar kan utläsas genom deras egen forskning, där 
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gårdarnas storlek redovisas. (Kings & Ilbery, 2012) I den tabell de tillhanda-
håller kan nämligen utläsas att 92 % av ekobönderna har relativt mindre gårdar 
på <202 ha, medan de konventionella gårdarna företrädesvis är större där 92 
% av gårdarna är >202 ha.  
 
I detta avsnitt har tidigare forskning om bönders förvaltarskap diskuterats. 
Bondens identifiering med platsen (gården, jorden) och ansvarskänslan för 
densamma bidrar till dennes meningsskapande. Bondens helhetssyn på gården 
har i avsnittet översatts till akademisk terminologi om system. Bönder moder-
niserar sitt jordbruk utifrån livskoncept och gårdens möjligheter.  

 
• Att jordbruk ger en anknytning till plats och mening är intressant, 

då ett hållbart jordbruk bygger på att bönder delvis ser sig som ”för-
valtare” av agroekologi framför mer kortsiktigt vinstintresse. 

• Systemtänkande är intressant eftersom det tangerar många bönders 
attityder till sin insats. ”Agroecological economics” (AE) fram-
ställde i mina studier på ett övertygande sätt hur ekobönder ser på 
sin gård i ett större sammanhang.  

• Bondens livskoncept, synen på sitt arbete och individuella avsikter 
med sitt jordbruk är betydelsefullt för jordbrukets utseende. Inte 
minst då större ekogårdar är svårarbetade med större mekaniska ar-
betsinsatser. 

När bönderna beskriver vad som fungerar och hur de får sitt jordbruk att ”gå 
ihop” eller att de väljer att ”inte räkna på det”, då ”inget är hållbart ändå”, har 
deras språk format min förståelse liksom deras uppfattning om sin livsvärld.  

Jag upplever att språkbruket i tidigare forskning konstituerar mening och 
innebörd för ett visionärt mer hållbart samhälle, men att söka beskriva håll-
barheten i jordbruket är svårt, för att inte säga problematiskt.  

Nedan följer ett avsnitt där olika intressen beskrivs konkurrera. Detta har 
på samhällsnivå kommit att handla om att kompromissa mellan hållbar miljö 
och ekonomisk utveckling. 

2.2 Prioriteringen av ekonomin framför miljön 

How can we evaluate the claim that a particular product is ‘‘green’’, ‘‘environ-
mentally benign’’ or ‘‘socially responsible’’? What criteria should be used to 
weigh such claims? […] Clearly the very concept of sustainability is predicated 
on a need to think across temporal scales (Robinson, 2004, pp. 374, 378). 

Diskussioner kräver begrepp om vad som är hållbart eller inte i utvecklingen. 
I citatet ovan belyser Robinson utmaningarna med att bestämma kriterier för 
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vad som är hållbart samt pekar på behovet av att tänka långsiktigt. Tradition-
ellt har det enligt Robinson (Robinson, 2004) å ena sidan funnits förespråkare 
för naturens bevarande och å andra sidan förespråkare för ekonomisk utveckl-
ing med många grå ytor däremellan. Respektive förespråkare framhåller sitt 
perspektiv som det korrekta. En kompromiss återfinns i formuleringen av 
“Our common future” (WCED, 1987), vilket är ett policydokument för FN:s 
medlemsstater.  

En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov (WCED, 1987, p. 43). 

Med ekonomin i centrum, jämte sociala och ekologiska utmaningar, konstru-
erades ovanstående definition av hållbar utveckling som ett transdisciplinärt 
tänkande som skulle skapa synergier (Robinson, 2004). Under åren som gått 
sedan begreppet hållbar utveckling formulerades har det diskuterats mycket 
kring utveckling och vad som egentligen är hållbart.  

Begreppet hållbar utveckling är det uttryck som trots allt populärt används 
i dagens samhälle, även om vissa positionerar begreppet som en bluff (Baker, 
1997); en skenprocess eftersom utveckling genom kontinuerlig ekonomisk 
tillväxt är motorn i ekonomin och därmed i praktiken går före andra behov, 
såsom social och ekologisk hållbarhet.  

Genom ett fortsatt fokus på den ekonomiska dimensionen av utveckling, 
döljs exempelvis relationerna och processerna inom varuproduktionen av de 
färdiga produkterna (Hudson & Hudson, 2003) med hjälp av något liknande 
en slöja. Det som skönjs genom slöjan är enbart delar av vad som är verkligt, 
delar av processen, och relationerna blir mer eller mindre synliga.  

Frivilligt individuellt ansvarsfullt agerande, utifrån egna valda syften, sät-
ter press på traditionella politiska inställningar att anpassa sig till kraven på 
miljövänligare produkter och åtgärder. Så sker även inom jordbruket där 
Stenseke specifikt formulerar ekologiskt jordbruk som hållbart (Stenseke, 
1997). Därmed förknippas uttrycket hållbart jordbruk med ekojordbruk 
(Bellon & Penvern, 2014; Harrier & Watson, 2004; Vereijken, 1992). Ekobön-
der demonstrerar med sina val mot jordbrukspolitikens fokus på låga priser 
genom volymmaximering, och skulle önska att ekonomin hellre formuleras 
efter vad som upplevs som hållbart för det organiskt levande. Uppsatsens po-
sition är liksom ekoböndernas att varken naturen med dess ekosystemtjänster, 
liksom den sociala eller den ekonomiska dimensionen, kan tillåtas negligeras, 
allra minst inom jordbruket (vår livsmedelsförsörjning). Men att detta inte är 
vad som sker. 

Allt som sker i världen bedöms utifrån vilket genomslag eller inverkan på 
ekonomin det har (Coe, Kelly, & Yeung, 2007). Ekonomin konstituerar bön-
dernas villkor och kan fungera som meningsskapare, men med ekonomins 
övergripande betydelse som social konstruktion kan det som bönderna upple-
ver som hållbart jordbruk och bondens vardag skilja sig åt. 
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Även om den moderna ekonomin har fått en framträdande roll i samhället 
så är dess rum, plats och praktik, eller det överflöd som den producerar, aldrig 
uteslutande ekonomiskt (Crang, 1997). Coe tillägger att för att förstå vad sam-
hället konstruerat genom att hierarkiskt betona ekonomin framför andra delar 
av samhället, behöver vi ha en mindre ekonomisk förståelse av ekonomin, och 
inte studera ekonomin utifrån ekonomiska perspektiv utan istället kulturella 
(Coe et al., 2007). Både Crang och Coe betonar kulturen och Gliessman (S. 
Gliessman, 2011) resonerar kring en hållbarhetskultur, med ett utbildnings-
mässigt närmande mellan konsumenter och producenter, vilket även bönderna 
jag talat med betonar vikten av.  

Det finns enligt Bell (Bell, 2004) i stort sett fyra sätt att agera som produ-
cent. Alternativen sägs liknas vid att befinna sig på ett produktionens löpband. 
(1) Höja priserna, med risk att sälja mindre. (2) Producera mer och riskera 
prisfall. (3) Producera mer till en lägre kostnad, så prisfall minskar i betydelse. 
(4) Det fjärde alternativet premierar teknikutveckling för bättre marginaler, 
men där teknikinvesteringarna betalas genom ökad produktion. Studien bely-
ser i resultatet ekobönders olika val av producentvägar, främst med det första 
alternativet att med högre priser sälja mindre. Jordbruk utan tillsatsmedel ger 
nämligen mindre produktion som enligt ekobönderna måste kompenseras med 
högre priser. Sammanfattningsvis menar de att högre livsmedelspriser måste 
bli mer accepterade bland konsumenter för ett mer hållbart jordbruk.  
 
Samtidigt som ingen undgår samhällets diskussion om hållbarhet, väljer vi hur 
vi förhåller oss till begreppet. Jordbruket är inte undantaget. Uppsatsen för-
håller sig liksom jordbruket pragmatiskt till hållbarhet, med enskilda gårdars 
ekonomi och regelstyrda ekologi med upplevd social hållbarhet som bas. 

 
• Ett förvaltarskap ställer snarare frågor om vad som i praktiken fun-

gerar eller inte för den enskilda bonden, framför vad som är hållbart 
i större policysammanhang.  

• Ekonomin som metaperspektiv är formulerat i jordbrukspolitiken. 
Vad som både praktiskt och teoriskt anses som hållbart jordbruk har 
fler dimensioner än den ekonomiska att ta hänsyn till.  

• Även om hållbarhetsbegreppet har förstärkt det politiska inflytan-
det över jordbruket genom regelverk och riktade stöd, är andelen 
inhemskt ekojordbruk relativt liten. Större hänsyn måste tas till vad 
bönderna själva upplever som hållbart. 

Uppsatsens förhållande till hållbart jordbruk kan sammanfattas som att håll-
bart jordbruk är en politisk formulerad chimär, men att formuleringen belyser 
ekoböndernas ambition på ett positivt vis. Att slutsatser kring vad som form-
uleras som hållbart eller inte beror på vem som säger det och varför beläggs i 
nästa avsnitt. 
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2.3 Vad som är hållbart ligger i betraktarens upplevelse 

”Det gäller att få bönderna att behöva jobba så hårt i ekorrhjulet så att de inte 
hinner tänka” (R1). 

 
Bonden (R1) i citatet uttrycker sin frustration över försäljares och bankers vär-
dering av böndernas arbete, som enligt bonden inte är hållbar. Uppsatsens ut-
gångspunkt är att ekonomin har problemformuleringsprivilegiet, och de som 
bemannar detta Luhmanns forum för artikulation (Luhmann, 2002; M. 
Robertson, 2006) formar den politiska arenan, kulturella prioriteringar, tek-
niska innovationer och naturen själv. Därmed blir det som förstärker eller för-
svagar det påstådda i olika sammanhang intressant att belysa.  

Bönder har inte enbart ett val mellan att bedriva extensivt eller intensivt 
jordbruk, utan mängder av kombinationer däremellan (van der Ploeg, 1995). 
Van der Ploeg uppmärksammar olika jordbruksstilar, kollektivt delade och 
antagna varaktiga vanemönster som ger överensstämmelse mellan normer för 
jordbruk och olika socioekologiska sammanhang (van der Ploeg, 2003, 2010).  

Ekobönderna har med sina individuella perspektiv, inte minst utifrån jord-
bruksstilar (Frank Vanclay, Mesiti, & Howden, 1998), skiftande åsikter kring 
vad som är hållbart på sina gårdar. Bönder med olika jordbruksstilar kanske 
inte håller med varandra om hur man bäst bedriver jordbruk, men de olika 
jordbruksstilarna är väl kända för bönderna sinsemellan.  

Teorin om jordbruksstilar återfinns hos andra forskare, som förutom att 
bygga vidare på teorin (Leeuwis, 1993), även belyser att teorin är mer en in-
tellektuell konstruktion än en social konstruktion (F Vanclay et al., 2006). Att 
först kategorisera bönderna utifrån jordbruksstilar och sedan jämföra bön-
derna med varandra, ger en snäv analys och blir främst en intellektuell kon-
struktion. Forskning kritiserar metoden för att mytologisera stilarna (Howden 
& Vanclay, 2000), att metoden i sig har skapat stilarna. Stilar som på sin höjd 
används av bönderna själva för att beskriva och generalisera andra bönders 
sätt att bedriva jordbruk, men inte sitt eget. 

I min ambition att förstå bönders upplevelser av hållbarhet i jordbruket 
väger de intervjuades ord om sin vardag tyngre än alla intellektuella konstrukt-
ioner. Samtalen har rört sig från mikro- till makroperspektiv om vartannat, 
inte minst när diskussionen om hur globala handelsfenomen kommit på tal i 
deras beskrivningar av hur de upplever hållbarhet i jordbruket. 

 Litteraturen talar om den hämmande effekt som geografiska avstånd kan 
ha på kommunikation och utbyte mellan olika platser (Olsson & Vilhelmson, 
1997), där arbetsvillkor och andra miljöhänsynstaganden ofta inte ryms i ana-
lysen, vilket med tydlighet även betonas av bönderna i studien.  

Avståndsfriktion är ett geografiskt ämnesteoretiskt ord som visar på fysiska 
avstånd som hinder för rumslig interaktion (Gren & Hallin, 2003). Med ytter-
ligare exempel på hur olika betraktelseperspektiv på naturen, människan och 
sociala konstruktioner kring hållbarhet medverkar till komplexiteten, kommer 
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jag i avsnittet att uppmärksamma att (1) naturen är utan subjektets val, (2) 
olika betraktares olika värderingar av naturens och mänskliga resurser samt 
(3) hur avståndsfriktion bidrar till betraktarens val.  

(1) Naturen är utan subjektets val. I ett kapitalistiskt system ges inte naturen 
en jämbördig plats i ett hållbart förhållande mellan flera subjekt, vilket får 
medhåll av Therborn, eftersom naturen inte äger subjektets val (Therborn, 
1971). Castree bidrar till diskussionen med konceptet socionatures (Noel 
Castree, 2001) i det att kunskap om naturen beror på vem som besitter kun-
skapen, då naturen inte talar själv. Samhället rekonstruerar med andra ord na-
turen utifrån idéer för att nå sina syften, beroende på betraktarens perspektiv. 
Även Ioris menar att naturen med människans påverkan producerar sociona-
tures med ekologiska utmaningar värda att beakta, men att kapitalismens 
avancemang drar med sig andra icke-mänskliga sfärer (Ioris, 2014). Min tolk-
ning av ekoböndernas syn på dessa sfärer omfattar egoism genom mer kort-
siktiga ekonomiska vinster. 

I samtal om socionature, där kunskap om naturen inte är oberoende av vem 
som säger vad, är det i jordbrukssammanhang intressant att nämna universite-
tens närmande av neoliberalismen, med andra ord akademisk kapitalism 
(Slaughter & Leslie, 2001). Exempelvis samarbetar jordbruksjätten Monsanto 
och Harvard University (Prudham, 2007). Närmandet har lett till nya relat-
ioner mellan universitet-industri-stat och förhållanden till naturen genom 
kommersialisering av bioteknik genom patenträttigheter på genmodifierade 
levande organismer och liknande. Medan ekobönderna i uppsatsens urval å 
sin sida hellre ser att jordbruket framhåller naturens egna mekanismer framför 
jordbruksindustrins.  

Betraktarens värdering av naturens produktion ger således olika utdelning 
beroende på hur konstruerandet sker, vem som säger vad och dessa personers, 
grupperingars eller organisationers inflytande. Många bönder jag har talat med 
uttrycker maktlöshet; inte minst i fråga om hur andra värderar bönders arbete. 
Jag väljer härnäst att genom litteraturen bredda perspektiven på samhällets 
värdering av bönders arbete, med tillsynes både medvetna och omedvetna po-
litiska handlingar. 

 
(2) Betraktares olika värdering av naturens och mänskliga resurser påverkar. 
Andra användningsområden av marken framför jordbruk har stimulerats av 
ökad global konkurrens och höga markpriser, till förmån för handelsetable-
ring, bostäder och upprättande av semiurbana industriområden (Slätmo, 
2014). Slätmos avhandling pekar på att policy och offentlig förvaltning kan 
spela en viktig roll i bevarandet av jordbruksmark. Fysisk planering inom jord-
brukslandskap bör enligt en studie (Larsson, 2004) överväga jordbrukares och 
markägares intressen för en mer dialogorienterad samhällsplanering.  
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Den ursprungliga tanken med ekosystem (Tansley, 1935) var att förstå hur 
mänskligt liv är sammankopplat med det som naturen har att erbjuda. Land-
skapet hade förändrats genom jordbruket, men det var Tansleys formulering 
unoccupied space (Malin, 1984) som angav riktning och mening, det vill säga 
prärien som föregick nybyggarnas uppodling, men skulle sedermera även 
handla om ansvar. Ordet ansvar används enligt en studie (Grip, 2013) alltmer 
i lagstiftningen, medan långsiktigt ansvar ännu inte är ett utvecklat begrepp. 
Detta kan leda till att olika intressen krockar då ansvar ska tolkas. Hultman 
tillägger att miljöfrågan som helhet måste bli reinterpreted and re-evaluated 
(Hultman, 1998). 

Ordet hållbarhet bidrar inte till en sammanhängande begreppsstrategi, men 
framställer väl behov av nya former av social inlärning (Robinson, 2003, 
2004). Enligt Robinson är exempel på hopp om grundläggande förändring i 
tänkandet integrerandet av både de sociala och ekologiska dimensionerna av 
hållbarhet. Robinson menar att hållbarhet måste vara en politisk handling och 
sätter inte något vetenskapligt värde i hållbarhet, utan endast i formulering-
arna för det sociala och politiska samtal som behövs för vägledning i riktning 
mot en värld baserad på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.  

Den norm som numera är formulerad i miljöpolitiken sahlin är ”ekologi” 
(Clements, 1905). Min studie pekar på att hållbarhet i jordbruket omfattar fler 
dimensioner än den ekologiska och med olika prioriteringar beroende på vem 
som är betraktare. Även bönder har sina egna prioriteringar, varför vad som 
upplevs vara hållbart inom jordbruket är individuellt trots jordbrukstrender. I 
nedanstående exempel om att värdera människors arbete utifrån olika betrak-
tares perspektiv fördjupas argumentationen, där vikten av närhet till produkt-
ion för förståelse betonas. 
 
(3) Betraktare på avstånd har begränsad förståelse för jordbrukets villkor. Har-
vey (Harvey, 1990) menar att våra sociala konstruktioner av tid och rum åter-
finns i hur produktionen organiseras samt att våra sociala relationer formas 
därefter.  

Reflekterande kring det fysiska avstånd som kvarstår mellan den moderna 
konsumenten och moderna producenter, oavsett bransch, pekar på avstånds-
friktion (Gren & Hallin, 2003) i förståelsen för produktionen bland konsumen-
terna. När det gäller att förbättra arbetsförhållanden i en global ekonomi krävs 
koordinerade ansträngningar (Gereffi, Regini, & Sabel, 2014), vilket även är 
av intresse för jordbruket. Hudson & Hudson talar om behov av dramatiska 
avbrott från nuvarande förhållanden mellan kapitalistisk, social och miljö-
mässig produktion (Hudson & Hudson, 2003).  

Problematiken blir än mer komplex med modern rörlighet och försvagad 
personlig identifiering med plats (Cuba & Hummon, 1993). Då kulturgeogra-
fiska rum enligt Gren & Hallin (Gren & Hallin, 1998) definieras av mänsklig 
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interaktion, blir de globala rummen mer framträdande och till synes mer be-
tydande jämfört med de lokala, samtidigt som betydelsen av det lokala och 
regionala ökar i betydelse snarare än minskar vid globalisering.  

Det argumenteras i litteraturen att jordbrukare, liksom ”ursprungsbefolk-
ningar” runt om i världen, söker göra sin del för att fortsätta bruka jorden på 
ett hållbart sätt, då denna praktiska kunskap har varit deras förutsättning för 
”överlevnad” (Mitlin, 1992; Redclift, 1987). I Sverige har inte minst Irene 
Flygares agrarhistoriska forskning handlat om familjejordbrukens betydelse 
för organisering av jordbrukets hållbarhet (Flygare & Isacson, 2011; 
Medelius, 2005) genom historiskt stabila generationsskiften.  

Att som motsats till ett mer modernt jordbruk överväga att gå över till att 
själv odla och producera mer efter behov, som det var förr i tiden i Sverige, 
och därmed få mer makt över sin produktion, bortser från uteblivna monetära 
inkomster från annat lönearbete. Att bortse från den makt som kommer från 
dessa monetära medel är en romantisering av den vardag som alltjämt är verk-
lighet för många familjer i så kallade utvecklingsländer. 
 
Bondens identifiering med ett förvaltarskap av jorden på sina gårdar ses bidra 
till hållbarhet i jordbruket. Samhällets prioritering av ekonomin framför mil-
jön är den rådande hållbarhetsvärderingen, och efter andra världskriget har 
ekonomiska perspektiv och ekonomer haft betydande politisk makt, även 
inom jordbruket. Den ekonomiska efterfrågade hållbarheten bygger på andra 
värderingar och värden än de sociala och ekologiska. Kunskap om naturen och 
sociala frågor är inte oberoende av vem som säger vad. Vad som är hållbart 
ligger i betraktarens ögon, varför det är intressant att även söka förståelse för 
ekobönderna i deras valda förvaltarskap av jorden på sina gårdar. 

 
• I diskussioner kring ett hållbart jordbruk, oavsett dimension av håll-

barhet, riskerar flera dimensioner av hållbarhet att komma i 
skymundan för betraktarens ofta ekonomiska prioriteringar. 

• Att marginalisera naturens och mänskliga resurser i förhållanden 
till objekt istället för agerande subjekt i en framförallt ekonomisk 
produktion bidrar inte till någon dimension av hållbar utveckling. 

• Bristen på kunskap om våra livsmedel i relation till vad som är eko-
nomiskt, socialt och ekologiskt hållbart kan delvis förklaras genom 
avståndsfriktion.  

I litteraturen påstås att världen har kommit närmare och kan liknas vid en glo-
bal by (A. Robertson, 1999). Denna kan i ett ekonomiskt globalt system fram-
stå som bekant, men å andra sidan har fysiska avstånd mellan produktion och 
konsumtion medverkat till en avståndsfriktion. Bönderna använder inte ter-
men avståndsfriktion, men vad de uttrycker rimmar väl med begreppet, inte 
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minst i kombination med upplevelsen av att vad som är hållbart ligger i be-
traktarens ögon. Detta skulle enligt böndernas sätt att formulera sig kunna ut-
tryckas som: Vad som är hållbart, det beror på vem du frågar. 

I nästa kapitel, metodkapitlet, kommer jag att söka ge bakgrund till mitt 
ämnesval, urval och inte minst valet av kvalitativ metod, med inspiration från 
fenomenologin. 
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3. Kvalitativ metod och fenomenologin 

”… en metod som går ut på att göra sakerna full rättvisa, d.v.s. de företeelser 
som görs till föremål för undersökning. Vidare gäller det att tala utifrån sakerna 
själva snarare än att inordna dem under rådande fördomar, åsikter, teorier eller 
färdiga kategorier, klassifikationer eller liknande. Det är ytterst i denna saklig-
het som fenomenologins vetenskaplighet består” (Bengtsson, 1998, pp. 27-28). 

Studier av bönders upplevelser kan givetvis ske ur många perspektiv och med 
flera ansatser. Att utgå från typologier inom jordbruket (Djurfeldt, 1994; 
Djurfeldt, 1998; Djurfeldt & Waldenström, 1996; van der Ploeg, 1994) var 
inte ansatsen och inte heller mitt val. Bengtsson betonar i citatet ovan vad fe-
nomenologins saklighet består i; att tala utifrån ”sakerna” själva hellre än att 
inordna dem i teorier och dylikt.  

I min ambition med att fenomenologiskt uppnå förståelse är det böndernas 
uttalade val och perspektiv på att vara ekobonde som faktiskt studeras. För att 
riktigt förstå bönder måste man vara bonde. Uppsatsen avgränsas således till 
att enbart vara influerad av fenomenologin. Jag noterar även att fenomenolo-
gisk förståelse inte kan uppnås endast genom den studie som jag gjort. Mina 
erfarenheter för att uppnå fenomenologisk förståelse är helt enkelt bristfälliga, 
även om ansatsen har inspirerat mig att ägna en betydande andel tid i fält, där 
jag har lyssnat för att försöka förstå dem hellre än att söka kontrollera deras 
uttalade upplevelser med andra intressenters. Motiverad av ansatsen samt 
mina egna bristande kunskaper om bönders liv och yrke blev min ambition att 
hellre tala utifrån böndernas egna ord och upplevelser. Metodkapitlet handlar 
om denna resa att förstå ekobönders upplevelse av jordbruket utifrån idéer om 
hållbarhet. Ger då ansatsen bönderna för stort inflytande över analysen? Med 
tanke på de mängder av fördomar, åsikter, teorier och färdiga kategorier som 
finns angående lantbruk och bönder hoppas jag genom att just ge ekobönderna 
stort utrymme, om än ett subjektivt sådant, fenomenologiskt kunna bevara 
saklighet i uppsatsen. 

Ett operationellt syfte med den här uppsatsen är att uppnå förståelse för 
KRAV-bönders upplevelser. Uppsatsens fokus har varit att beskriva min för-
ståelse av KRAV-böndernas upplevelser, eftersom verkligheten teoretiskt be-
skrivs som subjektiv i ansatsen. Deras upplevelser av omställning till ett 
ekojordbruk framställs genom utvalda citat och de olika återkommande tema 
eller mönster som visat sig i resultatet. Om jag helt ska avstå från att tolka 
enligt fenomenologin kan jag inte skriva. 
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Initialt har jag behövt kombinera sökandet och beskrivningarna av åter-
kommande mönster eller fakta. Dessa studier har i det närmaste varit fenome-
nografiska, ett första ordningens perspektiv (Kroksmark, 1987), som bas för 
fenomenologisk förståelse. I efterhand har jag förstått att min förståelse har 
begränsats och utgått från vad som är mestadels kulturella skript (F. Vanclay 
& Enticott, 2011) som bönderna framfört i dialogen. Kulturella skript är en 
grupps delade synsätt, uppfattningar, uttryck, miniberättelser, liknelser och 
fraser som jag efter samtalen sorterat och sökt förståelse kring. ”Hållbarhet” 
är ett kulturellt skript i sig, som leder till återkommande uttryck, även i bon-
dens livsvärld.  

Inom samhällsvetenskapens ramar är det viktigt för mig att söka förstå och 
återge enskilda individers och gruppers subjektiva upplevelser som en del av 
större sammanhang, vilket gör studien relevant. Denna ambition och metod 
att söka förstå verkligheten förankras i filosofen Edmund Husserls begrepps-
värld. Någon absolut sanning finns inte heller i Husserls förståelse av den 
värld vi lever i, men personers upplevelser är värda att återges efter det att 
förståelse för dessa infunnit sig. Det vill säga: ”[…] den fullständiga överens-
stämmelsen mellan det avsedda och det givna” (Lübcke, 1987, p. 52). Jag vill 
att det jag skriver (det givna) ska motsvara det som bönderna avsett, även om 
det inte alltid varit möjligt, vare sig intellektuellt eller praktiskt. 

3.1 Förtydliganden om avgränsningar 
Som jag nämnde i introduktionen likställs i litteraturen ett hållbart jordbruk 
med ekojordbruk, vilket beskriver en jordbruksomställning från konvention-
ellt jordbruk till ekojordbruk (Lamine, Navarrete, & Cardona, 2014). Uppsats-
textens språk kommer att foga sig till detta perspektiv.  

Uppsatsen har avgränsats av de spontana ord kring hållbarhet i jordbruket 
som varje enskild bonde har valt att yttra vid telefonsamtal/telefonintervjuer 
och walk-alongs ute på de olika fastigheterna. Någon bonde har redogjort för 
specifika ekonomiska fenomen, medan andra har hjälpt mig förstå mer prak-
tiska ting kring att hålla en ekologisk balans i jordmånen, medan ytterligare 
några bönder kan ha talat sig varma för kontakten med kunderna och så vidare. 
Antydningar finns till generella uppfattningar i gruppen, men om dessa stäm-
mer överens med mer allmänna uppfattningar bland bönder generellt i sam-
hället kan jag inte svara på. Jag kan endast redogöra för det jag har hört och 
förstått av just dessa bönders uppfattningar och upplevelser.  

För att förtydliga avgränsningarna väljer jag att i detta avsnitt redogöra för 
varför jag valt Kristianstad som geografisk avgränsning, samt hur varje gårds 
unika förutsättningar, jordbrukstrender och lokala bönders val även avgränsar 
uppsatsens innehåll. Avsnittet avslutas med viktiga definitioner, som även de 
har bidragit till avgränsningar. 
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Kristianstad har politiskt utnämnt sig själv till Sveriges centrum för livsme-
delsproduktion och ger mig en geografisk avgränsning av studien.  

Spirit of food är det samlade begreppet för Kristianstads kommuns profil. Att 
det blev just mat och dryck beror på att Kristianstad har den största koncent-
rationen av livsmedelsföretag i Sverige (Sandén, 2014).  

I årsredovisningen för Kristianstad 2012 noterades att en ny livsmedelspolicy 
antagits för kommunen: ”År 2020 ska de ekologiska livsmedlen utgöra 40 pro-
cent av livsmedelsinköpen.” (Månsson, 2012). Idag är närproducerade 
ekolivsmedel i det närmaste obefintliga i den kommunala upphandlingen. 
”Endast det färska köttet”, det vill säga ofryst kött, upphandlas lokalt. Då kom-
munens ekobönder i en lokal jordbruksregion som domineras av konvention-
ella metoder i det närmaste utgör en anomali vad gäller livsmedel, kan deras 
syn på hållbarhet inom jordbruket förhoppningsvis ge en ny synvinkel på håll-
barheten i jordbruket.  

Att privata och offentliga konsumenter ökar sin efterfrågan på närproduce-
rade ekologiska produkter är en tydlig trend, men den möts inte av motsva-
rande inhemsk produktion. Statistik från SCB (Landell & Wahlstedt, 2013) 
visar i en jämförelse mellan Sveriges län att andelen åkerareal med miljöer-
sättning för ekologisk odling 2013 var lägst i Skåne. Sex av tjugoen län hade 
en ekologisk andel på 20 % eller mer, medan Skåne låg på 4 %. I en intervju 
i Sveriges Radio P4 med Stefan Lundmark (P4, 2011), rådgivare på Hushåll-
ningssällskapet, och ekojordbrukaren Charlotte Normann-Oredsson diskute-
ras Skånes låga andel ekologisk mark. De menar att det beror på att markpri-
serna i Skåne är relativt höga och ställer krav på bättre lönsamhet i produkt-
ionen. Idag ger odling av vissa konventionella grödor (t.ex. sockerbetor) större 
intäkter än vad ekologisk odling skulle göra, och hämmar därmed bönders val 
att ställa om sin produktion.  

Bönderna har gjort sina val delvis utifrån omvärldens efterfrågan av 
svenska jordbruksprodukter, men mycket utifrån vad som upplevs som mest 
meningsfullt på just den gården med viss typ av markareal. Varje gård (plats) 
är unik, men bonden behöver ytterst ta hänsyn till jordbrukspolitikens regler 
för stöd i valet av produktion. Bondens frihet är idag enligt Djurfeldt starkt 
villkorlig, då den beskärs av marknaden och jordbrukspolitiken (Djurfeldt, 
1998).  

Den som ger sig på spannmål här uppe i Linderöd är dum (R13)1. 

Man hittar sin nisch, turism eller vad? Kött, mjölk, intresse etc. B & B, café, 
muséer, gårdsbutiker (R12). 

 

                               
1 (R13) Hänvisar till respondent nr. 13 i urvalet. Ytterligare detaljer om urvalet återfinns i bilaga 
1 ”Urvalet” 



 30

Varje gård har trots allt sina unika förutsättningar utifrån plats, och detta ger 
faktiska avgränsningar i urvalet och i uppsatsen. Bonden R13 menar i citatet 
ovan att på Linderödsåsen är det exempelvis stenigt med kampermylla där 
moränen ligger i dagen, medan det nere på slätten finns några leriga platser 
(NV om Kristianstad) och mestadels sandblandad jord runt Hammarsjön. 
Marken uppåt Linderödsåsen passar bäst till att odla ”vall” (gräs). Det sker 
dock förändringar på de olika gårdarna, även under uppsatstidens gång, vilket 
bonden R12 i det andra citatet ovan antyder. Vad som varit rimligt att produ-
cera på de olika platserna har även varierat historiskt över tid.  

Jordbrukstrenden är att vi får färre bönder och större gårdar. Forskning 
(Djurfeldt, 1990) pekar på att andelen fritids- och deltidsbönder har ökat sedan 
1960-talet samt att enmansgårdar (jordbruk som drivs av endast en person) är 
fler än de tidigare vanligare familjejordbruken. En mindre trend är ekojord-
bruk. Antingen bedrivs jordbruket då som EU-ekologiskt eller KRAV-märkt. 
KRAV är en särskild svensk standard med högre krav än EU-ekologiskt, vil-
ken har lite enklare regler (R9, R40). 

Bönderna står inför val såsom: Ska man vara bonde eller inte? ”Ekobonde” 
(Myrdal, 1997) eller konventionell? Ser familjen att gården gynnas av att vara 
KRAV-märkt eller räcker det med EU-ekologisk? Vilken slags produktion 
tror familjen att gården är lämplig för? Vad är lämpligt för bonden själv i ar-
betet? Om det ska finnas djur på gården, behöver bonden köpa kraftfoder eller 
kan bonden odla lupiner eller annat grovfoder själv? Bönder anpassar ständigt 
sin produktion, och denna uppsats har som tidsmässig avgränsning produkt-
ionsåren 2012-2014. Sammantaget bidrar detta till uppsatsens avgränsning av 
urval.  

Fram till 2012 var trenden ett ständigt ökande antal KRAV-bönder, men 
därefter sker ett trendbrott. Min studie visar inte hur stor andel av tidigare 
KRAV-bönder som istället har valt att bli EU-ekocertifierade, utan undantar 
helt EU-ekocertifierade bönder från urvalet. (Mer om detta i metodkapitlet 
nedan.) KRAV-bönders val ställs mot konventionella jordbruk. En konvent-
ionell bonde producerar inte utifrån ekologiska riktlinjer och har inte lika om-
fattande regler och kontroller. En KRAV-bonde är medlem i KRAV-före-
ningen, och har rätt att sätta KRAV-märket på sina produkter tack vare att 
producenten inte använder kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel, GMO-
utsäden eller ”konstiga tillsatser” (KRAV, 2015c), så som föreningen själva 
uttrycker det på sin hemsida. Vidare har KRAV mer långtgående regler gäl-
lande ”klimat och social hänsyn”, så KRAV-märket innebär mer än enbart 
ekologisk produktion utifrån EU:s minimiregler för EU-ekologisk certifiering.  

 Produktionen bland Kristianstads KRAV-bönder är varierande (nöt, 
mjölk, lamm, grönsaks- eller äppelodlare).  En avgränsning i uppsatsurvalet 
är att låta dessa bönders attityder kring hållbarhet i jordbruket vara i fokus, 
men för att rama in attityderna i sitt sammanhang väljer jag i resultatet att 
delvis redogöra för deras jordbrukspraktik. Praktiken hänger oavhängigt ihop 
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med attityderna och värderingarna. I nästa avsnitt beskrivs forskningsproces-
sen. 

3.2 Forskningsprocessens ramar och praktik 
Upptakten till uppsatsen var min behörighet att undervisa på gymnasiet i äm-
net ”Hållbart samhälle”. Reflektioner kring vad som rimligen utgjorde grun-
den i ett hållbart samhälle gjorde att jag fick livsmedelsförsörjningsfrågor i 
knät. Jag ställde mig själv frågan vad som egentligen är hållbart inom jordbru-
ket? Jag tänkte på besprutning, ekonomi och arbetsvillkor, men när jag reflek-
terade över vem jag skulle intervjua insåg jag att svaren skulle komma att bero 
på enskildas upplevelser av eget meningsskapande. Jag skulle likväl behöva 
göra en avgränsning av vilka jag skulle tala med. Min egen nyfikenhet på 
ekojordbruket som fenomen avgjorde, och valet föll på att intervjua och för-
söka förstå hur ekobönder ser på hållbarhet inom jordbruket. 

Mitt urvalsmål var att nå så många bönder som möjligt i Kristianstad kom-
mun som har ställt om delar av eller hela sin gård till ekojordbruk, samtidigt 
som urvalet skulle vara rimligt att hantera. Min urvalsprocess började med att 
först fråga KRAV-föreningen vilka KRAV-bönder som fanns i kommunen 
och jag fick då en medlemslista. Jag visste inte vid denna tidpunkt att det även 
fanns ekobönder som endast hade EU-ekologisk certifiering. KRAV-bönder 
var de ekobönder jag hade hört talas om. Utifrån KRAV:s medlemslista (Ell-
ström, 2012, 2013, 2014) med namn och telefonnummer till samtliga KRAV-
bönder på fyrtio gårdar i Kristianstad kommun som avgränsning har uppsatsen 
en mindre empirisk omfattning. Bönderna i undersökningen benämner sig 
själva som ekobönder och/eller KRAV-bönder. En del bönder har under forsk-
ningsperioden avslutat sitt medlemskap medan andra tillkommit. De första 
samtalen genomfördes hösten 2012, för att sedan återupptas och avslutas vin-
tern 2013-2014.  

Jag har talat med sammanlagt trettiosex bönder. Det finns tjugonio (3 juni 
2014) KRAV-bönder i Kristianstad som enligt egen utsago är aktiva. Utöver 
dessa har jag talat med två bönder som nyligen har slutat på grund av pension 
och sjukdom, samt ytterligare två som har slutat och nu arrenderar ut sin eko-
logiska mark. Fyra KRAV-bönder registrerade som aktiva 2012 har lämnat 
KRAV-föreningen under 2013, och jag har talat med tre av dessa. Jag har inte 
lyckats nå tre KRAV-bönder registrerade som aktiva 2013 för intervju, men 
två av dessa är enligt grannarna på väg att avveckla på grund av hög ålder 
(pension). Endast en bonde, som jag talade med på telefon, avböjde att bli 
intervjuad. 

På telefon har jag inledningsvis i korthet förklarat vem jag är och att jag är 
intresserad av att lyssna till deras berättelse och upplevelse av hållbarhet i 
jordbruket. Frågan om jordbrukets hållbarhet har blivit inkörsporten vid varje 
samtal och intervju i undersökningen. För att åstadkomma bättre förståelse har 
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delmålet med de olika telefonsamtalen varit att först samla citat och sedan på 
plats ute på de gårdar jag har blivit inbjuden till knyta an till vad som har sagts 
över telefon av fler än en enda bonde.  

Att intervjua per telefon, sitta i bondens kök eller gå med bonden i stall och 
på marker har olika fördelar. När samtalen görs på telefon har man mest tid 
att hinna anteckna och samtalen blir i stort sett ordagrant noterade, då jag skri-
ver på datorn samtidigt som de berättar. Att sitta öga mot öga i deras kök med 
pennan i hand ger ett personligt möte och en möjlig ökad förståelse, då fler 
sinnen används. Vad som upplevts från min sida som mest givande för min 
förståelse har varit att gå bredvid, ”walk-alongs” (Bergeron, Paquette, & 
Poullaouec-Gonidec, 2014; Carpiano, 2009), och därmed få ta del av både be-
rättelser och den fysiska miljön som berättelserna handlar om. Forskning 
(Evans & Jones, 2011) pekar på att det finns en koppling mellan vad personer 
säger och var de säger det. Miljöer formar samtal. Min förståelse som forskare 
av ekoböndernas fysiska och sociala sammanhang underlättas även av besö-
ken, vilket får medhåll i tidigare forskning (Carpiano, 2009).  

Jag har besökt fjorton av gårdarna, suttit med i traktorn hos ett par av bön-
derna, satt upp staket, vandrat i markerna, snubblat på stenarna i de naturliga 
betesmarkerna, sett arbetet i ladorna med djuren, fått arbetet förklarat för mig 
genom visuella hjälpmedel i form av maskiner, hallar, åkrar, hagar och djur. 
Under walk-alongs har jag lyssnat, observerat och ställt repetitionsfrågor, men 
skrivit ned de många sinnesintrycken och insikterna först när jag kommit hem. 
Inga inspelningar har gjorts under samtalen, så att bönderna skulle känna sig 
mer fria att uttala sig. Walk-alongs har fått fungera som komplement till de 
många telefonintervjuerna, där jag ordagrant har kunnat återge deras ord ge-
nom att skriva på datorn samtidigt som jag lyssnat på böndernas berättelser i 
telefonens hörlurar. Under intervjuerna har jag försökt hålla en låg profil och 
låtit den som blir intervjuad föra samtalet. 

Genom att först ha samtalat och sökt bygga förtroende per telefon inför 
varje besök har samtalen under walk-alongs mestadels känts lediga och natur-
liga. De flesta jag talade med på telefon tillfrågades om de även ville ha gårds-
besök. De uttryckte alla tydligt vad de föredrog. Det längsta besöket varade 
nästan fyra timmar, varav ett par timmar tillbringades i och utanför en hjullas-
tare vid bondens tillblandning av foder. Varje bonde har haft sitt eget synsätt 
på sin verksamhet, och eftersom varje gård har sina speciella förutsättningar 
blir varje bondes vardag olik de andras. Det finns emellertid gemensamma 
drag, och dessa har jag genom det stora antalet intervjuer och walk-alongs 
kommit att förstå mer och mer. Jag bifogar bilaga 1 ”Urvalet” där de olika 
subjekten för undersökningen listas utifrån datum för samtal, hur långa sam-
talen blev, om det var fler bönder på gården och vilken typ av jordbruk som 
bedrivs på respektive gård. Jag redovisar i bilagan även på vilket sätt och om-
fattning jag genomfört walk-alongs på respektive gård. 

Uppsatsen har utgått från de intervjuades upplevelser och ord. Både telefo-
nintervjuer och walk-alongs har präglats av ostrukturerade frågeställningar 
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under samtalen. Under arbetets gång har jag uppfattat ekobönders ord, men 
inte haft direkt förståelse för att alltid kunna ställa passande följdfrågor förrän 
först under senare samtal med andra bönder. Därför har min syn förändrats 
inför skådade nya fenomen.  

Ostrukturerade samtal med ekobönderna på telefon och personligen har 
gett ett rikligt material att arbeta med. Metoden innebär, enligt Gunnarsson, 
identifiering av citat som anses beskriva olika innebörder (Gunnarsson, 2006), 
genom att leta efter återkommande upplevelser och innebörder. Primärdata 
har synliggjorts genom en relativt stor mängd citat. Datasamlingen består av 
två dokument, ett med varje bondes ord under respektive bondes namn samt 
ett dokument med citat utifrån tematiska kluster av meningsbärare.  

Efter datainsamlingen skedde en genomläsning för en första uppfattning av 
helheten. Jag sorterade uttalandena under översiktliga rubriker. Ett antal ord 
framträdde som meningsbärande enheter oavsett vilken bonde jag lyssnade på, 
och dessa ord arrangerades i sammanhang under rubriker (innebörder eller 
kluster). Det handlade om gårdsspecifika fakta, produktionen, marknaden och 
miljön. Dessa rubriker understryker gemensamma drag, förändras inte över 
tid och gav mig ett underlag. Jag studerade sedan klustren och blev medveten 
om delar av den gemensamma världen, eller vad de uttalat är eniga om, och 
som därför kan återfinnas i berättelserna som ett mönster.  

Målet har varit att övertyga om rimligheten i resultatet genom att exempel-
vis under processen stämma av given text med bönder och därigenom ytterli-
gare bidra till insikter och förståelse. Bönderna vill bli hörda och när jag ut-
tryckte önskemål om att lyssna till deras berättelser var det vissa återkom-
mande teman som kom fram, vilka redovisats i uppsatsen som meningsbärare 
funna i kluster och som medvetandegjorts som essensen i ett gemensamt sam-
manhang. 

De som intervjuades hade alla olika subjektiva upplevelser som redovisats 
i uppsatsen jämte min förståelse av deras upplevelser. Böndernas upplevelser 
är så mycket mer än bara ”data”, men det jag uppfattar och antecknar i samta-
len utgör ett slags data eller underlagsanalys. Min ambition var att undersöka 
hur deras upplevelse av att vara KRAV-bönder framträder i mitt medvetande. 
I min egen och deras ensamsfärer är ingenting objektivt, men i gemensamma 
uppfattningar om upplevda fenomen – intersubjektivitet – skapas världen. 
Först då min förståelse för deras upplevelser överensstämmer med deras upp-
levelse uppnås intersubjektivitet, alltså gemensam förståelse. Intersubjektivi-
teten är en grund varpå förståelsen vilar och utgår ifrån.  

Min förståelse ökar rimligen ju mer tid som tillbringas med bönderna. För-
troenden skapas och en gemensam upplevelse av dessa förtroenden har lett till 
en del riktigt allvarliga och djupa samtal. Jag har trots allt inte förstått allt de 
vill förmedla. Ett mer långvarigt samarbete hade varit lämpligt för att åstad-
komma bättre förståelse i enlighet med fenomenologins mål om att uppnå för-
ståelse genom medvetandegörande. Jag är medveten om att man alltid kan 
framföra kritik till dylika fenomenologiska ambitioner. 
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Mitt mål var att uppnå förståelse för vad bönderna upplever och söka sam-
manfatta deras upplevelser i text. Jag upplevde detta som en nödvändig insats 
för att inte mina egna åsikter skulle framträda i skrivandet. I Nordins bok om 
filosofins historia ställs frågorna: ”Kan jag nollställa mitt forskarjag?” 
(Nordin, 2003, p. 492) ”Vad vet jag egentligen?” (Nordin, 2003, p. 56) Ansat-
sens svaghet är att utgå från att det är möjligt att låta forskaren helt bortse från 
att själv färgas av sina egna erfarenheter. I backspegeln kan jag konstatera att 
det är svårt att uppnå förståelse under relativt korta intervjuer och enstaka 
walk-alongs, men att en klarare bild har framträtt efter ett större antal inter-
vjuer, även om majoriteten av intervjuerna är korta. Efter det att jag presente-
rat meningsbärarna i intervjuerna, återkopplat till bönderna, använt citaten för 
att stärka mitt resonemang i resultatanalysen och lagt fram skådad essens som 
slutsatser, har eventuell infärgning från mitt perspektiv som forskare förhopp-
ningsvis blivit transparent.  

Hur begreppen validitet och reliabilitet ska användas i kvalitativa studier är 
inte entydiga (K. Johansson, 1999), men trovärdighet respektive rimlighet 
(Alexandersson, 1994; Patel & Tebelius, 1987) är synonymer för det jag vill 
säga. Inre validitet (Svenning, 2003) handlar om att forskaren drar trovärdiga 
slutsatser utifrån de situationer och sammanhang som uppstår. Yttre validitet 
är när man når en tillämpbarhet för generalisering. Möjlig tillämpning överlåts 
helt till läsaren att avgöra.  

Inre validitet har sökts genom att samtala med alla KRAV-bönder som har 
gått att nå samt med flera bönder med liknande produktion och storlek på sina 
gårdar. Trovärdighet söker jag genom en mångfald av samtal och olika typer 
av bönder, med många till synes upprepade ämnesområden och gemensamma 
upplevelser. Min text blir trovärdig genom att jag noggrant redogör för pro-
cessen, vad de har sagt och vad de upplever i sina livsvärldar. Validiteten lig-
ger i att arbetsprocessen och intervjuerna är väl dokumenterade. Genom en 
ambition att skapa transparens och tydlighet hoppas jag nå fram till läsaren. 

Enligt den fenomenologiska ansatsen ska inte samtalen styras i någon viss 
riktning av mig som forskare, men böndernas spontana öppenhet har varierat. 
Risken att bönderna har vinklat den information som de har varit villiga att 
dela med sig av är relativt stor, då inte alla känner sig bekväma med att prata 
om exempelvis personlig ekonomi, egen nitiskhet kring regler eller egen för-
ståelse kring exempelvis ekologi. Emellertid har de olika narrativen komplet-
terat varandra i någon mån och ibland har det varit enklare för dem att tala om 
hur ”man” brukar göra för att få ett ekojordbruk att fungera. Några har varit 
bekväma med att klargöra varandras vokabulär, vilket jag har sett som ett slags 
validering. 

När det gäller reliabilitet (pålitlighet/rimlighet) handlar det i min studie 
främst om att det avsedda, böndernas uttalade narrativ och underförstådda 
uppfattningar, representeras genom det givna, det jag skriver, på ett rimligt 
sätt. Nio av bönderna uttryckte önskemål om att få tillgång till uppsatsen när 
den är färdig, men för att öka pålitligheten eller rimligheten i insamlad data 
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frågade jag dessa bönder via e-post om de även ville läsa igenom alla citaten 
innan jag skriver min uppsatstext. Fem bönder erbjöd sig att göra detta, och 
tre av dessa respondenter kommenterade sedan detaljer i råmaterialet (citaten), 
vilket jag har tagit hänsyn till. Hur som helst kändes det viktigt att flera 
ekobönder hade läst och kommenterat texten som rimlig för att jag skulle 
känna mig själv trygg i min roll och i min tolkningsförståelse. Den text med 
citat som dessa ”remiss”-bönder läste hade först ordnats i ordklustren under 
rubriker som jag då uppfattat som lämpliga sammanhang. Rubrikerna har kor-
rigerats efter hand som min förståelse har ökat. I uppsatstexten väljer jag att 
återge det talspråk som används av de intervjuade genom omsorgsfullt utvalda 
citat jämte min analys eller nedskrivna förståelse. 

Den främsta källan till att rimligheten och trovärdigheten brister är på 
grund av att forskaren ställer fel frågor (Miller & Kirk, 1985). Då jag inte har 
någon intervjumall eller ställer specifika frågor av några andra anledningar än 
att bygga förtroende och att få något ord som bonden använder ytterligare ut-
vecklat och förklarat, har samtalen verkligen skiftat i innehåll, omfattning och 
djup. Variationen av samtalen kan översiktligt konstateras genom att studera 
bilaga 1 ”Urvalet”.  

Bönderna har genom sina individuella val och jordbrukstyper eller stilar 
(van der Ploeg, 2010; F Vanclay et al., 2006) överlag inte samma åsikter, mål 
och upplevelser. Oavsett om bönderna har stora eller små gårdar, bedriver od-
ling eller har djurhållning med kött- eller mjölkproduktion, är det intressant 
att söka förstå varje bondes attityd och uttryckta meningsskapande med sitt 
specifika jordbruk. Det finns dock många gemensamma upplevelser. När spe-
cifika omständigheter och val bland de olika bönderna gör att deras upplevel-
ser skiljer sig åt, framgår det i texten, genom att enskilda åsikter redovisas. 
Huruvida jag själv håller med dem i åsikterna har ingen betydelse, men min 
förståelse för varje intervjuad ekobondes perspektiv är däremot av vital bety-
delse för uppsatsen. 

Ibland har bönderna försökt gissa sig till vem som har uttryckt vissa påstå-
enden som jag ställt följdfrågor till. Under dessa samtal har jag givetvis und-
vikt att nämna andra bönders namn. Ekobönderna (urvalet) går att nås genom 
KRAV-föreningens medlemslista, men jag har försökt behålla anonymiteten i 
vem som har sagt vad genom att referera till en numrerad kodlista utan in-
formation som gör det möjligt att identifiera enskilda bönder. För att behålla 
anonymiteten väljer jag att numrera (R1-R40) de olika källorna (Responden-
terna) för att kunna följa enstaka bönders svar genom resultatet och för att visa 
att ingen enskild bondes uppgifter dominerar materialet. Eftersom KRAV-
bönderna i Kristianstad är en begränsad grupp har inte anonymiteten helt kun-
nat säkerställas, utifrån att läsaren kanske personligen känner till många i den 
undersökta gruppen, men å andra sidan känner de då möjligen även redan till 
uttryckta omständigheter och åsikter.  
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3.3 Mitt försvar av en fenomenologisk ansats 

”… fenomenologin vill framför allt tala utifrån sakerna själva" (Bengtsson, 
1988, p. 69). 

Hur skulle en akademiker som jag, utan egentliga jordbrukskunskaper, på ett 
rimligt och trovärdigt sätt kunna beskriva bönders upplevda verklighet, om 
jag inte valde en metod där subjektens egna upplevelser och tolkningar ham-
nar i fokus? Varför man som KRAV-bonde agerar på ett visst sätt och hur man 
förhandlar med sig själv om olika alternativ? Denna ambition sammanfattas 
så väl av Bengtsson i ovanstående citat.  

Det mest etiska och trovärdiga är enligt mig att fråga bönderna själva och 
söka förståelse för de olika beslut som tagits. Min ambition var att ge bönderna 
en röst och jag ville söka förstå dem ”inifrån” sig själva. Inifrånperspektivet 
utgår från människors egna erfarenheter som påverkar beslutsfattande och 
agerande (Johnston, 1987; Ley, 1979). Jag ville att böndernas egna röster 
skulle bli hörda, med deras egen uttalade upplevelse av sina yrkesmässiga val-
möjligheter, med tänkbara sociala, ekologiska och ekonomiska konsekvenser 
av dessa beslut. Deras livsberättelser eller fragment av berättelser genom nar-
rativ är aldrig värdeneutrala (Lundin & Karlsson, 2006), troligtvis snarare 
symboliska och fyllda med värderingar. Dessa narrativ är enligt min mening 
likväl fenomen i vårt gemensamma samhälle värda att söka förstå.  

Med en föga moderiktig teori om ”väsenskådning”, med andra ord en fe-
nomenologisk ansats, väljer jag att förklara mitt val av metod noggrant, i alla 
fall mer noggrant än vad praxis kräver. 

Fenomenologins ambition är att kombinera empiri med logik. Husserl ser 
med andra ord fenomenologin som en medelväg mellan empirism och ideal-
ism, då empirisk analys inte räcker till att förklara komplexa frågor. Att klar-
lägga det som medvetandet ser (varseblir) blir medelvägens mål. Kunskapen 
vid varseblivning kommer genom att ”vi varierar betraktelsen och essensen 
kristalliserar sig, inte induktivt och inte empiriskt men med det rena medvetan-
det” (Nordin, 2003, p. 493). Husserl själv uttrycker sig lite annorlunda: 

Den typ av varseblivning som vi på så sätt utvinner svävar så att säga i luften 
– i en rymd av det som är absolut rent tänkbart. Denna varseblivning har fri-
gjorts från all fakticitet och blivit till varseblivningens ”eidos”, vars ”ideala” 
omfång består av alla idealt möjliga varseblivningar som rena tänkbarheter. 
Varseblivningsanalyserna har blivit till väsensanalyser […] (Husserl, 1992, p. 
82) 

Jag tolkar Husserl i citatet ovan som att efter studier kan egenskaper hos det 
studerade eventuellt konstateras som varierande eller inte. Inom fenomenolo-
gin söks essens, men det är inte det samma som att vara essentiell, utan ska i 
uppsatsen tolkas som böndernas egna ”sanningar”. Det är när medvetenhet nås 
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om vilka egenskaper som är essentiella, som Husserl säger att vi har analyserat 
objektets väsen. Jag har valt att analysera eller söka varseblivning för ekobön-
ders olika uppfattningar om hållbarheten i jordbruket för att finna ekobönders 
meningsskapande ”sanningar” om vad som krävs för ett hållbart jordbruk – 
med andra ord en väsensanalys av hållbart jordbruk.  

Fenomenologin vill fånga upplevelsen av vardagen, eftersom människor 
agerar utifrån sin förståelse av situationens innebörd, inte av en objektiv verk-
lighet (Gunnarsson, 2006). Alla skapar sin vardag utifrån sin egen förståelse 
av varje upplevelse. När jag lyssnade på ekobönderna kom alla att uttrycka sig 
på olika vis om sina upplevelser av sitt arbete, olika ord och i olika omfattning. 
Det gav en variation i materialet jag kunde studera och till slut kunde jag se 
vad som enligt Patocka är ovillkorligt gemensamt (Patocka, 2013). Ord som 
flitigt används blir meningsbärare i texten, och kan uppfattas inom gruppe-
ringar av ord, ordkluster, som ger sammanhang för deras upplevelse av ett 
hållbart jordbruk.  

Jag ville att de intervjuade skulle tala fritt, och genom att lyssna på dem 
hoppades jag på att ”skåda” eller bli medveten om meningsbärare i kluster för 
att synliggöra sammanhang i den fenomenologiska essensen; med andra ord 
min förståelse av kärnan i deras upplevelser. Den fenomenologiska essensen 
är sammanfattningsvis strukturen som inte varierar mellan olika individer, 
utan har liknande eller gemensamma drag (Gunnarsson, 2006). Jag sökte es-
sensen i datasamlingen, det vill säga individers berättelser innehållande ge-
mensamma delade erfarenheter, samtidigt som variationen av deras upplevel-
ser även har redovisats i resultatet. Givetvis är det intressant att söka förstå 
bönderna individuellt genom att även studera vad som skiljer dem åt och var-
för. Husserls medelväg för förståelse är sökt där det givna ska överensstämma 
med det avsedda.  

En fenomenologisk undersökning måste förstås utifrån den omedelbara 
kontexten. När uppsatsen trycks har böndernas förutsättningar troligen föränd-
rats. De mer konkreta villkoren för bönder skiftar vart femte år. En ny jord-
brukspolitik med nya regler implementeras under 2015. Uppsatsen behöver 
följaktligen ses som ett kvalitativt avtryck, och inte något som är upprepnings-
bart med samma resultat (Bryman & Bell, 2011).  

Att som forskare inte vara färgad av samhällsdebatten är omöjligt, men att 
genom en fenomenologisk ansats söka förståelse kring andras upplevelser och 
genom att låta subjekten tala utifrån sig själva finna meningsbärare i kluster, 
som tillsammans på ett transparent sätt framhåller en skådad essens, är inte 
enbart ramen för fenomenologisk forskning, utan även mitt försvar av vald 
metod för att säkerställa att uppsatsens analys och slutsatser anses vara rimliga 
och trovärdiga. 

Nedan följer resultatet av studien, där böndernas röster förhoppningsvis 
tränger igenom och belyses utifrån en analys baserad på en början till förstå-
else för deras individuella förvaltarskap samt i viss mån gemensamma per-
spektiv som ekobönder. 
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4. Bondens förvaltning av jordens ekologi 

Global environmental problems are the cumulative outcome of local actions 
over a long period of time. International agreements and national legislation 
aiming at sustainable development can only give results if efforts are made to 
bring about a corresponding accumulation of new and different local actions. 
This requires new values, redesigned institutions and comprehensive 
knowledge about the landscape mantle, in the spirit of Alexander von Hum-
boldt. (Hägerstrand, 1992, p. 1) 

Hägerstrand framställer i ovan citat behovet av nya lokala och annorlunda be-
teenden för att gemensamma överenskommelser och lagar ska ge resultat. I 
uppsatsen har jag baserat min forskning på new and different local actions för 
hållbarhet inom jordbruket genom att vända mig till ekobönder som är relativt 
mycket få i förhållande till mängden konventionella bönder i Kristianstad. 
Vad är i praktiken ett hållbart jordbruk för dessa ekobönder?  

Resultatet baseras på urvalets upplevelser, val och perspektiv på hållbarhet 
inom jordbruket; med andra ord, vad som enligt dem fungerar. I fokus är 
ekobönders syn på behov av balanserade insatser för ett fungerande och håll-
bart jordbruk. Detta är vad ekobönder tycker, med slutsatser om hur vi förstår 
”hållbarhet”. 

Det första av tre resultatkapitel inleds här i kapitel fyra om deras förvaltar-
skap av ekologin på sin gård, samt om vad som enligt dem är praktiskt ge-
nomförbart eller inte. Ekonomins praktik, med deras upplevda utmaningar vad 
gäller ekonomisk hållbarhet i jordbruket belyses därefter i kapitel fem. I det 
sista resultatkapitlet lyfts den sociala hållbarhetdimensionen i jordbruket fram, 
vari jag sökt redovisa min förståelse kring deras upplevelser av välbefinnande, 
välstånd, rättvisa och makt.  

Mitt resultat redovisar hur de upplever hållbarhet i jordbruket, eller i alla 
fall min förståelse av deras olika, respektive gemensamma, perspektiv. Resul-
tatkapitlen kommer att visa på ekobönders sätt att resonera kring sitt förval-
tarskap, och först ut vad som är praktiskt genomförbart som förvaltare av eko-
login.  

Ibland känner jag mig som att jag är 150 år - Vad fasen är det jag lämnar till 
mina barnbarn (R35)? 

Man får lägga många timmar på potatis och sockerbetor, manuellt, men det är 
enkelt att konventionellt spruta bort ogräs (R12). 
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Citaten ovan belyser ekobönders frustration över inte minst de ekologiska ut-
maningarna i jordbruket. Sedan 1900-talets mitt ökade möjligheterna att för-
enkla det tunga jordbruksarbetet utifrån mekanisering och ”kemikalisering” 
(Saifi, Drake, & Ebbersten, 2009) av jordbruket med gifter i naturen som följd. 
När bönder talar om att spruta, menar de användning av bekämpningsmedel. 
Bönder jag har talat med anser att folk (kunderna) börjar få upp ögonen för 
vad vi äter. En ekobonde vittnar om att ”konventionella jordbrukare sprutar 
inte lika mycket och använder mindre konstgödsel jämfört med förr” (R18). 

Synsättet på naturen och djuren har förändrats i samhället, men det finns 
enligt mina respondenter ingen direkt hållbarhet i modernt jordbruk som hel-
het. Samtidigt ser de även att inte heller ekojordbruk egentligen är hållbart 
utifrån användandet av fossila bränslen. Ekobönders fokus på att gödsla lokalt 
med vad jorden kan ge innehåller en kritik av långväga transporter med in-
satsmedel, men de får samtidigt klä skott för sina relativt längre körningar 
(diesel) under sin mekaniska ogräsbekämpning.  

Kapitlet kommer att visa att vad som framstår som tolerabelt och genom-
förbart i stor utsträckning baseras på varje enskild bondes individuella val, 
utifrån den egna övertygelsen och vad bonden vill med sitt jordbruk. I littera-
turen (van der Ploeg, 1994; F Vanclay et al., 2006) beskrivs dessa val som 
jordbruksstilar, men min studie utgår inte från dessa stilar. Detta kapitel kom-
mer att belysa hur bönder ser på sitt förvaltarskap av själva jorden och hur 
ekobönder ser på ekologin i det arbete de utför. Detta är en helt annan ingång 
än den som erbjuds av den mer ekonomiska teorin om jordbruksstilar.  

Förståelse söks kring bönders utmaningar inför det ekologiska förvaltar-
skapet. Både varför en del bönder valt att bli ekobönder (4.2), men även varför 
inte alla bönder vill bli det (4.3) belyses. Varför inte en större andel bönder 
har blivit ekobönder trots samhällets medvetenhet om ekologin har enligt 
ekobönderna sina tydliga förklaringar. Innan jag redogör för de olika orsa-
kerna till böndernas val vill jag först nämna något om varför ekojordbruket 
fått ett epitet som hållbart genom sitt förvaltarskap av lokala ekologiska krets-
lopp (4.1).  

4.1 Ekojordbruk med titeln hållbart jordbruk 

Mycket snack kring klimatsmart. En sådan här gård tar ju inte in något, vi kö-
per bara in halm för att djuren ska ligga. Allt foder produceras på gården. Där-
för är ett ”sånt” här jordbruk ett hållbart jordbruk. (R13) 

Samhällsdebatten kring vad som är hållbart kommenteras av bonden (R13) i 
citatet och betonar det lokala foderkretsloppet. Arealerna begränsar antalet 
djur. Att producera sitt eget foder betonas inte inom konventionellt jordbruk. 
Det har berättats för mig att man från statligt håll under de senaste 50 åren 
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uppmanat bönderna att öka användningen av insatsmedel, öka upplåningen för 
effektivisering av jordbruket samt lägga brukbar jord i träda på grund av över-
produktion. Ekoböndernas perspektiv är att det ena leder till det andra; under-
förstått att ett fokus på effektivisering rimligen leder till överproduktion, lägre 
priser och fortsatt ekonomisering av jordbruket.  

Att det numera finns en samhällsförväntan på att ställa om sitt jordbruk till 
ekologiskt passar en del bönder. Bönder som vill förvalta ekosystemen ekolo-
giskt förklarar att de slår ett slag för naturlig gödsling och odlar enligt växt-
följd för att behålla näringen i jorden utan att använda kemiska insatsmedel. 
Samhällstrenden är att kalla ett ekojordbruk för ett hållbart jordbruk, med ett 
förstärkt uppdrag för bonden att förvalta naturens kretslopp med ekosystem-
tjänster.  

Även ekobönderna säger sig arbeta i samspel med ekosystemtjänsterna. Ett 
samspel med ekologin där val av sädesslag och växtföljd ses som viktiga utö-
ver att anpassa djurhållningen efter gårdarnas egna arealer på gårdar med djur. 

”Har ganska mycket mark till djuren, men det är mycket mark som inte ger så 
mycket” (R13).  

”Man kan inte skaffa fler kor än vad arealen tillåter” (R1). 
 
Bönderna i ovan citat menar att i ett förvaltarskap måste man först avgöra 

hur gården ser ut; förvaltandet av ekologin utgår med andra ord från arealerna. 
Vissa marker är fattigare på näring än andra och passar inte till annat än magert 
bete. Det är oftast arealen som begränsar (R1, R3). Det måste vara tillräckligt 
med spridningsareal för gödseln (R13, R14). Det finns regler kring gödsel-
spridning, även inom konventionellt jordbruk, så att inte våra vattendrag drab-
bas av övergödning med kväve och/eller fosfor. Detta har emellertid bevisli-
gen redan skett i stor utsträckning. Tanken är dock att ”gödselarealen begrän-
sar antalet djur” (R12). Stora gårdar med många djur arrenderar idag ofta and-
ras mark för att få större spridningsarealer till gödseln. Böndernas slutsats är 
att det gäller för beslutsfattare att gå varsamt fram vid regelsättning för att 
både möjliggöra produktion samtidigt som vikten av ekologisk hållbarhet i 
jordbruket måste förstärkas. 

I ett ekojordbruk är det enligt nästan alla ekobönder i urvalet naturen som 
sätter gränserna för djurhållningen på gårdarna, och inte hur mycket bonden 
exempelvis är beredd att investera i inköpt kraftfoder. I detta avsnitt klargörs, 
utifrån böndernas egna exempel på ställningstaganden, de viktiga relationerna 
i ekojordbruk mellan arealer och foder i försöken att förvalta jorden ekologiskt 
utifrån det ekologiska kretsloppet.  

En potentiell stor kund kom förbi och affären föll p.g.a. att vi använder kogöd-
sel, affären ville ha pellets utifrån en rädsla för salmonella som är större än 
risken för salmonella. (R7)  
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Respondenten i citatet vill uppmärksamma för mig och läsarna att samhället 
ofta har missuppfattat vad som är ekologiskt hållbart. Att premiera ekopellets 
framför naturlig gödsel är enligt bonden underligt. Att bruka jorden ekologiskt 
är ”mer än att inte gödsla och spruta” (R7) betonar denna bonde. Ekologisk 
hållbarhet handlar enligt respondenten om att hantera tillsatser av grundämnen 
(zink, kväve, nitrat, fosfor, kalium och magnesium), därigenom val av olika 
gödselslag som har olika mängder av dessa grundämnen och även att i möj-
ligaste mån ta hänsyn till transporterna av dessa ämnen.  

Faktum är att när djuren och grödorna säljs lämnar näringsämnena jorden. 
”Jorden behöver bli återställd med gödsel” (R9). Näring som tas ur jorden vid 
djurhållning bör enligt ekobönderna återgäldas på samma plats för att säkra 
kretsloppet, vilket avgränsar antalet djur och arealen på gårdarna utifrån egen 
produktion av foder.  

En ekobonde är mer självförsörjande (R13), vilket bonden menar bidra till 
hållbarheten. En annan bonde (R12) tillägger i sammanhanget att när näringen 
i den naturliga gödseln blir betydelsefull för jorden, utan handelsgödsel, kan 
reglerna för gödselspridning och nedplöjning av näringen inom viss tid fak-
tiskt uppskattas, så att näringen verkligen hinner hamna i jorden och inte hin-
ner spridas med luften istället.  

Alla gårdar borde använda sig av växtföljd. På ekogårdar måste det vara så, för 
att få kväve och motor i det hela. Exempelvis två-tre år med vall, foderkorn ett 
år och därefter plöjs det igen med påföljande ärt/lupiner/klöver-sådd och ny 
vall. Det är livsnödvändigt, annars går det inte. (R13) 

Citatet beskriver hur ekobonden ser på vikten av växtföljd. Förr i tiden hade 
alla gårdar växtföljd för att få kretsloppet att fungera, men på 1950-talet kom 
konstgödsel och med den mycket stora skördar. ”Bäst så, tycker man, men en 
vacker dag så går det åt skogen” (R13). Vad bonden säger är att konstlade 
injektioner i naturens kretslopp kan ge fantastiska positiva effekter på kort 
sikt, men att naturen förr eller senare uppvisar negativa effekter. En bonde i 
urvalet uttrycker lite slarvigt att ”Nere på Lundaslätten finns det gårdar som 
kört vete i ’tretti’ år” (R12), medan en annan bonde korrigerar med att det kan 
man inte göra samt att bönderna på slätterna i Skåne ”varierar mellan att odla 
vete, korn, raps, sockerärtor och sockerbetor” (R40). Vad den kritiska bonden 
(R12) ville belysa var att med kemiska insatsmedel finns det ett mindre behov 
av ekosystemtjänster och då blir växtföljden inte lika avgörande. Med mycket 
tillsatser i jorden får man enligt respondenten (R12) på sikt problem med ge-
nomsläpplighet och näringsupptagning: ”Det slammar ihop, det blir fel allti-
hop” (R12).  

Genom att odla med växtföljd på åkermarken bevaras balansen i jorden 
(R5, R5, R13), även om man inte kan få ut de resultat som handelsgödseln kan 
åstadkomma. Med baljväxter och vallväxter i växtföljden kan man enligt 
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ekobönderna förändra jordbruket ”så att man slipper köpa handelsgödsel” 
(R11).  

För att få rikligt med vall/grönfoder år efter år, med så lite ogräs som möj-
ligt, utan att spruta behöver bönderna regelbundet plöja upp och göra ny in-
sådd med vall (grönfoder, klöver och olika gräs med blommor), gärna blandat 
med havre eller korn som skyddar det späda gräset första året (R9, R17).  

Ett ax som har kraftigare bladmassa, tidigare mognad och är sexradigt istället 
för tvåradigt är Norrlandskorn. Det fungerar bra som inslag i sådden då den är 
snabb och konkurrerar bort ogräset bättre. (R12) 

Att som bonden (R12) i citatet se större bladmassa som en tillgång istället för 
en belastning, som inom konventionell odling, förstås som ett tydligt tecken 
på att ekologisk produktion vill lyfta fram ekosystemtjänster i naturens krets-
lopp, medan konventionellt jordbruk hellre modifierar desamma utifrån in-
satsmedlen (R12).  

Ekobönder söker av olika anledningar utnyttja ekosystemtjänsterna framför 
att söka modifiera dem. Bland de intervjuade ekobönderna nämns många per-
sonliga skäl till deras val att bedriva ekojordbruk, vilka diskuteras i nästa av-
snitt om viljan att arbeta i symbios med ekosystemtjänsterna efter erfarenheter 
av att själv spruta, samt annat som har bidragit till beslutet att ställa om till 
ekojordbruk. 

4.2 Personliga anledningar till att förvalta jorden 
ekologiskt 

Vi människor är så duktiga på djur utifrån människans behov, men ser inte 
alltid till djurens behov (R14). 

Bonden i citatet uttrycker att vi borde se till djuren utifrån djurens behov, inte 
utifrån människans behov. Kraven på ökad ekonomisk lönsamhet har enligt 
bönderna lett till intensivare produktion (kortare uppfödningstid, fler livdjur) 
med insatsmedel från 1950-talet och framåt. Flera påtalar att samhällsutveckl-
ingen i slutet av 1900-talet har gett perspektiv på vad kemiska insatser gör 
med naturens ekosystem och att en miljörörelse har utvecklats. Flertalet bön-
der i urvalet ser sitt jordbruk som en del av en miljörörelse, ett arv och ett 
ansvar som de vill förvalta. De uttrycker sig i termer som att de brinner för 
miljön, ideologiskt, som ett slags idealism. Endast ett fåtal bönder väljer att 
inte uttala sig kring sitt miljöintresse. Mörkertalet för icke-idealister är ändå 
okänt, eftersom inte alla i urvalet använde sig av termen idealism.  

Samtidigt som flertalet brinner för miljön, uttrycks ofta en pessimism inför 
framtiden. ”Egentligen är jag pessimist, men det kan man inte vara. Naturen 
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är ett arv, ett ansvar som man har” (R26). Två bönder utmärker sig i motsatt 
riktning, då en deklarerade sig ”inte vara idealist” (R40) och den andra utro-
pade att ”inget arbete ska göras som man inte kan tjäna pengar på” (R14). 
Enskilda ekobönder har olika skäl till sin gärning, men det verkar som att det 
finns tre huvudsakliga skäl till varför ekobönder väljer att förvalta jorden eko-
logiskt. Dessa redovisas nedan med underrubriker. Viljan eller övertygelsen 
av att arbeta i symbios med ekosystemtjänsterna (1), tidigare egen erfarenhet 
av att spruta (2) eller bara viljan att förenkla för sig själv genom att slippa 
vissa investeringar och moment i produktionen (3).  

Viljan att arbeta i symbios med ekosystemtjänsterna (1) 

Systemtjänsten i baljväxterna - ärter, klöver är själva motorn i ekoproduktion 
för att få protein. Visste du att påskägg har vi till påsk för att hönsen då har 
börjat picka grönt igen och värper mer. Solen gör så att det växer, ger proteiner, 
det gör så att hönan vill reproducera sig, och vi får ägg (R1). 

Citatet belyser hur en ekobonde kan se på ekosystemtjänster, att söka symbi-
osen med kretsloppet. När jag ringde upp bönderna under vinterhalvåret 2013-
2014 kunde jag få höra: ”Nu ligger det ganska dött, har plöjt det mesta av 
jorden, prydligt med svartjord. Om man kommer vid midsommar så är det helt 
grönt” (R9). Symbiosen med vad jorden ger, i deras sätt att se på sitt yrke, var 
tydlig. Flera bönder i urvalet tyckte inte att de hade så mycket att säga, ef-
tersom de inte hade så mycket att visa upp på marken. Men den första bonden 
(R1) sprudlade, inte minst utifrån sina uttryckta kunskaper om ekosystem-
tjänster. För att underlätta för läsaren vill jag med några exempel belysa kom-
plexiteten i att förvalta jorden ekologiskt.  

Bonden (R1) berättar och jag sammanfattar. När en bonde anlägger vall 
med ny sådd (insådd) görs det utifrån att näringen har minskat och behöver 
tillföras igen. Istället för att tillföra kemiskt mineralgödsel, som har sin näring 
ifrån konstgjorda molekylsammansättningar, använder ekobonden klöver och 
baljväxter. Dessa växter kallas fångstväxter för att de fångar in kväve (nä-
ringsämne) från luften istället för att tillföra det på konstgjord väg. Jorden be-
höver kväve och andra näringsämnen för att kunna fylla sin funktion som gro-
grund till växterna.  

En hälsoaspekt som kan diskuteras (R1) är att människan mer och mer har 
förstått vikten av att det finns en bra balans mellan fettsyrorna Omega 3 och 6 
i den mat vi äter, vilket klöver och baljväxter bidrar med. ”Ska vi äta livsmedel 
med fettsyror i balans så får det bli ekologiska”(R1). Samma bonde angav 
även den egna tillgången till livsmedel med naturligt innehåll som ett av skä-
len till att bli ekobonde. 

Bara en sådan sak som att låta korna gå ute och beta och inte stå uppbundna 
större delen av året för maximal produktion bidrar enligt bonden (R1) till ett 
mer hållbart jordbruk, där kor som får beta och får naturligt D-vitamin genom 
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solljuset. Ett exempel på människans mixtrande med ekosystemtjänster är att 
börja med kraftfoder istället för att enbart erbjuda bra grovfoder. Bonden för-
klarar genom ett mejeriexempel. 

En fjällko ger max 6-7000 liter/år. För att göra 1 kg ost krävs 6-8 liter mjölk, 
men vid konventionell osttillverkning krävs det 12-13 liter mjölk (svart/vit 
Holstein), då proteininnehållet är annat. Fjällkon mjölkar mindre men får ut 
samma mängd ost (R1). 

Exemplet ovan förstärker flera fördelar med ekologisk mjölkproduktion, med 
bättre utnyttjande av ekosystemtjänsterna och livsmedelsresurserna utöver 
hälsoskäl. ”Vid konventionell intensiv mjölkproduktion och 10 000–12 000 
kg mjölk så blir det spädningseffekter. Fett och proteiner, allt utom laktos, 
fundera på det” (R1). Bonden bad mig att fundera på det, med en underför-
stådd hänvisning till laktosintoleranta personer i samhället. Det naturliga vore 
alltså att finna sig i naturens egen produktion, men bönderna pressas att hela 
tiden effektivisera och maximera själva produktionen, vilket uppsatsen stän-
digt återkommer till.  

Bonden (R1) frågar mig sedan retoriskt om jag visste att ”Gamla sorters 
spannmål ger högre bakduglighet genom en naturlig fibersammansättning”. 
Efter en stund uppnås en förståelse även från min sida av köksbordet. När man 
talar om kvalitet på spannmål, talar man om bakduglighet (falltal och protein-
halt). För att få större skördar (volym) modifierar utsädesfabrikanter säden så 
att den får större kärnor, men den blir inte bättre att baka med, snarare tvärtom. 
Att en produktion enbart till volymen är större genom effektivisering, men inte 
vad gäller duglighet eller kvalitativ användbarhet, bidrar således inte till ett 
hållbart jordbruk, förutom ur ett ekonomiskt perspektiv baserat på volym.  

Blad behövs i fotosyntesen, men utnyttjas inte utifrån den naturliga poten-
tialen. Utsädesfabrikanter har, för att få plats med fler ax på arealytan för en 
större volymmässig skörd, modifierat plantorna så att de får mindre blad som 
annars skulle ta utrymme. Det blir mindre fotosyntes med färre blad, och man 
måste då tillsätta konstgödsel och kväve, men ”utan blad och fler strå med ax 
i detta utvecklade lantbruk och samhälle” (R1), uttrycker bonden med efter-
tryck och djup ironi. Sen tillägger han: ”Så står axen så tätt att vattnet inte 
avdunstar. Fukten fastnar i axen och man får mögel, svamp och måste därför 
spruta. Du kan aldrig få mig att bli konventionell bonde igen" (R1).  

”Det handlar om en högre förväntad ekonomisk lönsamhet med ett kon-
ventionellt jordbruk och det är praktiskt enklare att spruta bort ogräs” (R1), 
vilket senare bekräftas av andra i urvalet.  

Egen erfarenhet av kemisk besprutning (2) 

När jag sprutade var det fint väder och kvällar… det finns roligare saker att 
göra… Det ligger i tiden att värna miljön. Man kommer även ifrån vissa mo-
ment (R12).  
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Vår granne höll på med rödbetor och bondhustrun ville själv inte äta rödbe-
torna för hon visste hur mycket bekämpningsmedel det fanns i betorna (R9). 

När jag var yngre jobbade jag på maskinstation och sprutade åkrar, blev sprut-
medelsförgiftad (R1).  

Citaten vittnar om bredden i vittnesmålen. Som sprutmedelsförgiftad hade 
bonden (R1) använt växtskyddsmedlet Betanol till sockerbetorna och även till 
jordgubbar. Bonden kände att han fick andnöd när han en dag satt med en 
pekbok tillsammans med sina barn. Det finns en hel del kemikalier även i lek-
saker. Kroppen var så full av gifter från besprutning att denna enskilda produkt 
blev droppen som fick bägaren att rinna över. Bonden säger med eftertryck: 
”Vad finns det i saker och ting? Vad stoppar vi i oss” (R1)? 

Om gården ligger nära odlingen kan det kännas ”bra att slippa spruta” 
(R25). En bonde (R9) berättar att bönderna gått med på att han skulle slippa 
spruta när han som ung, innan han tog över familjens gård, var ute och arbe-
tade på gårdar åt andra bönder.  

Jag är inte alls glad för gift, att leta upp någon som ville spruta var svårt och 
jag ville inte spruta själv. Jag har alltid ogillat besprutning. När det började på 
60-talet så var det ju billigt med konstgödsel och sprutmedel, så det gjorde ju 
inte så mycket om det kom för mycket. Det kunde tas vatten från dikena och 
rakt ut på åkern. Nej allt det där blev jag tidigt motståndare till. Jag vet en 
gubbe som var gul i skinnet efter allt sprutande. Idag är det inte stora mängder 
dock och mer hanterligt med tabletter. Nu är det även mycket regler kring 
sprutning. Man får inte tvätta eller spruta där det finns en brunn och inte heller 
skörda direkt efter sprutning, en karenstid måste finnas (R9).  

I citatet noteras att vattendrag och annat levande även tar emot giftet. Det är 
således utifrån maximering av produktionen som gödsel och besprutning be-
hövs och det finns ingen hållbarhet i det, endast ekonomiska fördelar, menar 
bonden.  

”När storbonden, granne med mig arrenderade ut mark för jordgubbsodling 
hade jag jämt ont i huvudet, så mycket besprutning var det” (R9).  

Bonden i ovan citat pekar på att det sprutas oerhört mycket mot ohyra och 
ogräs i jordgubbsland. När man gödslar och vattnar så växer plantorna snabbt, 
men även mögel och annat, vilket besprutningen dödar. Att spruta eller inte 
handlar för dessa bönder om mer än att spara tid och att investera i insatsme-
del, det handlar om den naturliga miljön, ”en del marker är helt gula efter 
sprutning” (R13).  

Konventionella insatser ställer krav på att hela paket, inklusive sprutmedel, 
måste användas. ”Våra grannar som är konventionella har hoppat över att 
spruta en åker närmast oss och nu är den helt grön med kvickrot och annat” 
(R13). En äppelodlare vittnar vidare om att ”just när det gäller frukt är det 
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kraftiga gifter som man sprutar” (R25), och jag, författaren, drar i tysthet slut-
satsen kring var giftet måste ha hamnat alla de gånger som jag själv har gnug-
gat ett äpple mot skjortan, som om det räckte för att få bort giftet.  

Övertygelse, att slippa spruta eller bara förenkla produktionen (3) 

Anledningen till att vi har KRAV är ideologiskt. Vi vill inte spruta. KRAV var 
det vi kände till. Kändes bra (R19). 

Vi gör det för att slippa spruta 15 gånger. Nyttodjuren försvann också, man 
dödar ju allt liv (R28). 

Hade haft tankar ett tag. Det ligger i tiden. Att komma ifrån sprutning och 
konstgödning… med bara nöt så är det bara vall och då blir växtodlingen mer 
enkel. Det föll sig naturligt (R12). 

En del av bönderna i urvalet (R9, R11, R13, R17, R18, R19, R24) har alltid 
varit intresserade av ekologisk produktion, och har genom sitt arbete fått en 
övertygelse kring ekologi.  

Ett par bönder (R12, R14) hävdar att Sverige behöver de små besättning-
arna för att hålla landskapet öppet. Om djuren inte håller landskapet öppet, 
växer marken snabbt igen. Det är inte ovanligt att de mindre gårdarna inte haft 
annat än vall på sin mark under lång tid (R17), med minimal användning av 
konstgödsel, så steget blev inte så stort för dessa gårdar att prova på KRAV. 
Flera små gårdar har inte mer än några hektar åker, men marken uppges ha 
brukats ekologiskt i generationer utifrån övertygelse och med en förenklad, 
mindre produktion. Gårdarna har dock inga ekologiska grannar, varför giftfri 
jord är ovanlig, då jordflykten (jorden som blåser mellan grannar) i Skåne är 
stor.  

Med små jordbruk som mer liknar dyra hobbys kan det finnas fler skäl än 
övertygelse och ett intresse av förvaltarskap av själva jorden – att använda vad 
jorden kan ge – som får dessa ekobönder att fortsätta. En av äppelodlarna som 
gör äppelmust sätter ord på sin nästan poetiska övertygelse kring sin insats: 
”Närheten till naturen, att dra sitt strå till stacken, göra något bra av det man 
har möjlighet till. Frihetskänslan att hålla på och att göra rätt för sig” (R26). 
Andra lyfter fram mer praktiska orsaker till sitt lantbruk, såsom sund mat till 
sin egen familj, med exempelvis ägg från egna höns.  

Det ekologiska målet med produktionen att själva hålla med foder, att hålla 
näringskedjan intakt, är viktigt för många. Hos andra har tankar på omställ-
ning funnits med länge för att slippa gifterna, men de har inte kunnat se att det 
skulle bära sig ekonomiskt. En av de stora mjölkbönderna (R5) i urvalet trodde 
inte i början av 1990-talet på ekojordbruk, men ställde om för att använda 
mindre kemikalier. När bonden såg att det fungerade blev även han övertygad. 
Numera är det ”över hans döda kropp att han går tillbaks” (makan till R5) till 
att vara konventionell bonde. ”Arbetet har inte blivit mindre och dagarna i 
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lastaren för att blanda grovfoder är långa men arbetsglädjen finns där” (R5). 
Flera bönder menar att den mekaniska ogräsbekämpningen, att ”putsa”, har 
lett till ett engagemang där samspelet med naturen upplevs som ”roligare” 
(R5) än vad som var fallet när de använde insatsmedel. 

De nötköttsbönder som har lyft fram att ekoproduktion förenklar arbetet 
talar utifrån lång erfarenhet som bönder, och håller på ”äldre dar” på att trappa 
ned på arbetet och ser därmed sin verksamhet mer som en meningsfull syssel-
sättning. Även äppelodlare kan resonera utifrån målet att vilja förenkla. 
Ekobönderna överlag har varit mycket tydliga i sina ställningstaganden för 
ekologisk produktion. Övertygelsen kring det ekologiska framför konvention-
ell produktion lyser igenom starkare hos en del mer extroverta personer, så 
vad kan någon egentligen veta eller förstå om andras skäl för sitt agerande?  

De val som ekobönder gör för att på naturlig väg medverka i ekosystem-
tjänsterna, istället för att motverka dem, bidrar till en definition av ett hållbart 
jordbruk, men det är inte alla bönder som varken vill eller blir ekobönder.  

 4.3 Varför inte alla bönder vill bli eller blir ekobönder 

Det gäller att få bönderna att behöva jobba så hårt i ekorrhjulet så att de inte 
hinner tänka (R1).  

Det är inte ekologiskt hållbart att köpa en gård och sedan pumpa i djuren en 
massa köpt kraftfoder. Ekologiskt hållbart är att göda djuren med det som går-
den producerar (R13).  

Vetet är även på väg att bli en del av kraftfodret (R1). 

Det första citatet är ett utrop (R1) efter ett samtal om konventionellt jordbruk 
med insatsmedel som kräver helt andra ekonomiska insatser än inom ekojord-
bruk. Det andra två citaten är kritiska mot användande av kraftfoder för ett 
hållbart jordbruk, vare sig det är inköpt eller kommer från egen odling. Man 
kan enligt bönderna översiktligt säga att inom konventionell djurhållning äter 
korna vinterfoder året runt, vilket leder till att de växer snabbt samt ger en 
större omsättning på ekonomi och av djur. Med stora investeringar till följd 
av modernisering för effektivitet och förväntningar på större marginaler blir 
besättningarna allt större med nya stallar och mer mark (R3).  

Jag kommer i detta avsnitt att diskutera tre tydliga skäl till att inte fler blir 
ekobönder, enligt hur jag tolkar ekoböndernas syn på saken. Skälen nämns här 
först översiktligt. 

Eftersom de flesta bönders utgångspunkt handlar om ekonomi kan det för 
det första upplevas som kontraproduktivt att börja bedriva jordbruket ekolo-
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giskt extensivt jämfört med konventionellt intensivt. Tidigare stora investe-
ringar måste betala sig, vilket kanske kräver intensivt jordbruk med stor om-
sättning.  

En annan bidragande orsak är rimligen förändringen av själva arbetet, ef-
tersom ekojordbruk kräver ett annat fokustänkande kring själva arbetsinsat-
serna. Vidare uppkommer andra utmaningar då markerna inte sprutas.  

Som tredje orsak diskuteras olika uppfattningar hos idealister och praktiker 
bland bönderna, då deras mål med sin verksamhet skiljer sig stort. 

 Sammanfattningsvis är det synen på volym, arbete och idealism som med 
ekoböndernas sätt att se på saken är förklaringar till varför inte alla bönder vill 
eller blir ekobönder och redovisas härnäst. 

Om man får ut 16-17 tusen för ett djur vid slakt då har man stoppat i kraftfoder. 
Skåningar har vant sig vid stora tunga raser. Vi fick rådet att köpa Hereford 
[köttras nötkreatur, förf. anm.] istället för de stora tunga raserna (R13). 

Det finns enligt bonden (R13) i citatet ett samband mellan köttras, intensitet 
och kraftfoder. Det kraftfoder som konventionella bönder använder innehåller 
majs och soja. De stora raserna och stora tjurar kan behöva kraftfoder, men 
som ekobonde behöver man inte välja de största raserna. Med köttdjur i eko-
produktion behöver man inte kraftfoder och varken soja eller lupiner, men det 
måste bli någon ekonomi i det, så beroende på vilken ras man har är behoven 
olika. Det tar följaktligen tid och pengar att byta ut en konventionell besättning 
som ställer krav på mycket och kraftigt foder. Fokus på volym och omsättning 
hämmar med andra ord omställning till ekologiskt jordbruk. 

Om bonden driver sitt jordbruk lite enklare och håller sina djur med foder 
från gården bevaras kretsloppet, men då priset på konventionellt och ekokött 
i slaktgrossistledet i stort sett är detsamma går omställningen trögt, trots högre 
stöd.  

Vi skulle få samma pris som konventionellt, så utan stöd hade det inte varit 
intressant med ekologisk produktion (R17). 

Nettokostnaderna för foder i respektive produktionsform avgör således om en 
omställning till ekologiskt är både rimlig och möjlig då övriga kostnader är 
desamma enligt bonden (R17), men flera ekobönder hävdar att det inte finns 
ekonomi i småskalig extensiv djurhållning. 

Det var ingen nötbonde i urvalet som hade slaktfärdiga ekotjurar efter 13 
månader, vilket är det vanliga inom konventionell nötproduktion (R10, R12). 
För att klara snabbuppfödning till slaktfärdiga nötdjur på 13 månader måste 
kraftfoder användas (R12, R13). Någon bonde menar att om man ska ”gå fram 
till slakt” (behålla korna upp till slaktvikt) (R12), måste man använda kraftfo-
der (bonden hade tunga raser i moderdjuren), medan de flesta i urvalet menar 
att det bara gäller att låta djuren växa långsammare; det vill säga att behålla 
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djuren längre (R9, R13). Med längre tid till slakt ställs ekonomiska krav på 
mindre insatser för att deras ekonomi ska gå ihop; mer om detta i senare av-
snitt. En bonde (R9) påpekar att även om det brukar räcka med bra grönfoder 
(balar med hö), kan ensilage (konserverat gräs) behövas vid torrår, medan en 
annan bonde hävdar att grövre foder alltid behövs på vintern. Båda är dock 
överens om att ekonötproduktion är en enklare form av produktion, med 
mindre arbete och insatser. Konventionellt fokus på volym gäller även om-
sättningen, men mer om detta nedan. Utöver ett mindre fokus på volym är 
bondens uppfattning om själva arbetsformerna en annan avgörande faktor för 
eventuell omställning. Omställning ställer krav på förändrad arbetsinsats, vil-
ket nedan exempel med potatisodling visar. 

Det går att odla potatis överallt i Sverige och den mesta potatisen som vi kon-
sumerar produceras i Sverige (R11).  

Potatis är enkelt att odla ekologiskt. När man göder mindre så blir det även 
mindre bladmassa och på så sätt mindre mögel, men potatisskördarna blir ju 
inte lika stora (R9).  

Ekologisk produktion av potatis ses inte positivt bland konventionella bön-
der… Det blir en stark invasion av bladmögel. När jag ser det minsta mögel så 
hugger jag ned blasten, anlitar maskinstation och de kör med gasol, så att det 
dör (R32). 

I jämförelse med konventionell bekämpning där man sprutar i förebyggande 
syfte mot bladmögel och annat, blir den mekaniska ekobekämpningen något 
helt annat, både i volym och arbetsinsats. Enligt bonden (R11) i citatet funge-
rar det dock att odla potatis ekologiskt. Potatisodlarna (R9, R32) i citaten ovan 
belyser att det krävs ett annat tänkande vad gäller ekologisk bekämpning. Vad 
jag har förstått är det exempelvis viktigt med rejält avstånd mellan grödorna i 
ekoodlingar, så att det ska kunna blåsa fritt och torrt. Även här ser vi alltså ett 
slags extensiv produktion, med mindre omsättning för en naturlig produktion 
efter naturens systemtjänster. Ekobonden finner sig i mindre produktionsvo-
lymer, även om mängden arbete inte blir mindre med ekoodling.  

En bonde (R40), som enbart har en del av sin gård ekologisk, sa att ”an-
tingen så bekämpar man ogräset med bekämpningsmedel eller diesel eftersom 
mekanisk ogräsbekämpning ställer krav på att köra över ytorna oftare”. Över-
huvudtaget är ekoodling mer arbetsintensiv och dieselförbrukande. Det hand-
lar om vilket slags arbete bonden föredrar eller i vilket fall väljer. Med andra 
ord om bonden tolererar användande av insatsmedel eller hellre, som bonden 
(R5) i citatet nedan, väljer att mekaniskt putsa (köra med maskin och meka-
niskt slå ogräs). 
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Vi har problem med skräppor, den ”räliga” växten med stora blad. Man bör 
behandla skräppan som flyghavre, eftersom den sprider sig med raketfart. Så 
vi går över och putsar där mjölkkorna betar (R5).  

En bonde (R13) berättade att de har hästar gående i hagarna tillsammans med 
korna, vilket minskar problem med parasiter eftersom djuren ”städar efter 
varandra”. 

Man får inte längre köpa maskmedel i affärerna. Dagens maskmedel har börjat 
tappa verkan. Idag krävs veterinär för att få ut maskmedel, men det är bättre 
att sätta ihop olika djurslag. Där den ena inte betar där betar den andre. När det 
ena djuret städar upp efter det andra djuret, bryts cykeln för parasiten… samma 
djur äter inte upp. Det som inte hästen vill ha det tar korna (R13). 

Uttalandet fokuserar framför allt på naturliga lösningar och utmaningar i 
ekojordbruket. Ett annat exempel på hur bönder i urvalet söker naturliga lös-
ningar, framför kemiska eller konstgjorda, är äppelodlarnas val att inte spruta 
sin odling upp till sexton gånger (konventionellt), med följd att odlingen mest 
producerar industrifrukt (med brister i utseendet). För att på sikt sälja mer 
prima ekofrukt planteras träd som är mer lämpade för ekoodlingen (R25). När 
en odlare säger att ”det finns resistenta sorter” (R28) slår det mig att en om-
ställning till ekologisk odling av äpple tar lång tid, för varför skulle någon 
såga ner fullt dugliga träd med konventionella sorter för att sedan plantera 
resistenta ekologiska sorter.  

Det tredje skälet till varför inte alla bönder vill bli ekobönder är enligt vad 
jag förstår, efter att ha lyssnat till ekobönderna, de förhållandevis få ekoidea-
listerna inom jordbruket, där många bönder har helt andra fokus och mål med 
sin verksamhet än ekologin, vilket följande resonemang vill belysa. 

Jag uppskattar ekoproduktion, ett vettigt sätt att slippa kemikalierna, men jag 
är inte idealist (R14). 

De flesta bönder i urvalet är uttalat för en minskad global produktionsvolym 
av livsmedel framför en ökad produktionsvolym med avkall på kvalitet och 
ekologisk hållbarhet. Några i urvalet menar att jordens försörjning handlar om 
en orättvis fördelning av resurserna, och det som svar på kritiken att ekojord-
bruk inte mättar fler munnar än konventionellt jordbruk. Även om världens 
produktion inte kommer att helt och hållet bli ekologisk, menar dessa bönder, 
idealister enligt de övriga, att det är den enda vägen framåt. Att driva utveckl-
ingen i den ekologiska riktningen, oavsett om det totalt sett leder till mindre 
skördar och lägre köttvolymer. Idealister betonar att naturen sätter gränser och 
att det är farligt att överskrida dessa gränser. De menar att utan ekologisk sköt-
sel av naturen kommer den att förlora sin förmåga att ge människan vad män-
niskan behöver.  
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Som motsats till det ekologiska tänkandet kring naturens uppsatta gränser, 
noteras av flera ekobönder att människans hopp ställs till tekniska innovat-
ioner för en ökad livsmedelsproduktion. De bönder i urvalet som endast har 
delar av sin produktion ekologisk och huvuddelen konventionell är mer skep-
tiska till en allmän global ekologisk omställning. De ser en sådan som ideal-
istisk. De tror inte att det går att mätta jordens folk om man utelämnar han-
delsgödsel helt och hållet, samt är mer öppna till att fortsätta med att för egen 
del kombinera konventionellt jordbruk med ekologiskt. Dessa bönder, med en 
lägre grad av övertygelse om vikten av ekologi, ser på ekojordbruk som att 
produktionsformen mer berör producentens önskemål kring sitt arbete framför 
ekologin i sig.  
 
Enskilda bönders skäl till att mer hållbart förvalta jorden genom att bedriva 
ekojordbruk varierar. Det kan finnas andra anledningar än viljan att förvalta 
ekologin som har mer med ekonomin och/eller sociala aspekter att göra.  

 
• Det finns en medvetenhet bland ekobönder som i huvudsak är ba-

serad på tidigare egen erfarenhet av besprutning och en önskan att 
slippa dessa moment, samt att följa ekotrenden i samhället med nå-
got bättre betalt. 

• Ekobönderna slår genom sin gärning ett slag för samspelet i naturen 
då de betonar vikten av växtföljd, egen foderproduktion och an-
vändningen av naturligt gödsel i ett lokalt kretslopp på sina respek-
tive gårdar. Ekojordbruk har därmed fått epitetet hållbart jordbruk. 

• Den relativt låga andelen ekobönder i samhället förklaras med svå-
righeter att ersätta intensivjordbrukets stora volymer och höga om-
sättning samt att arbetssättet kan uppfattas som alltför annorlunda. 
Det är sparsamt med idealister inom jordbruket, men fler med hopp 
till tekniska innovationer, vilka medför krav på investering och hög 
omsättning.  

Jag vill tillägga att ekobönder med stråsäd även kan välja att bevara och ut-
veckla en mångfald av lokalt anpassade stråsädessorter. Istället för att på 
konstgjord väg förändra generna sysslar de med evolutionär växtförädling. 
Genom att dela utsäde med varandra i en nationell förening ”Allkorn” 
(Allkorn, 2014) menar ekobönderna att stråsädessorterna efter hand blir mer 
motståndskraftiga för ett framtida mer hållbart jordbruk. 

Att ställa om tar inte enbart tid och eftertanke. Med krav på hög omsättning 
för att betala sina ofta stora investeringar kan det finnas behov av att fortsätta 
med ett intensivt jordbruk. Utöver detta utryckta ”ekorrhjul” ska vanans makt 
och redan etablerad grannsamverkan inte heller underskattas som hinder för 
omställning, trots insikter kring insatsmedlens påverkan på liv och hälsa.  
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För att bättre förstå hur bondens ekonomiska förvaltarskap påverkar håll-
barheten i jordbruket kommer nästa kapitel att fokusera just på bönders upp-
levda utmaningar kring sin ekonomi.  
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5. Bondens utmaningar gällande ekonomiskt 
förvaltarskap 

Man ska få betalt för sitt arbete (R40). 

Det måste bli någon ekonomi i det (R12).  

Man blir beklämd när det snackas så mycket om bra kvalitet och sen när det 
gäller att betala så vill man inte betala (R17). 

Om man jämför med konventionellt kraftfoder för konventionellt nötfoder och 
ekologiskt så är det för stora skillnader i produktionskostnad. Med så stora 
skillnader kan man lika gärna ”skjuta sig i pannan” om inte stöden fanns. Be-
hovet av att vara kvar som KRAV-bonde ligger i att kunna hämta hem stödet 
(R14).  

I detta kapitel följer en fördjupning av hur ekobönderna i urvalet ser på eko-
nomisk hållbarhet i sin vardag, sammanfattat som ett behov av rättvisa priser.  
Uttrycken i citaten ovan ”att få betalt” och ”måste bli någon ekonomi” handlar 
om att köparna betalar ett korrekt pris baserat på vad produktionen kostar och 
vad bonden behöver för att kunna leva på sin produktion. Många bönder säger 
att ”ingen” (kund) vill betala vad det egentligen kostar, vilket kan uttryckas 
på flera sätt. I citatet ovan (R17) kommer kvalitetsaspekten in. Kapitlet belyser 
vidare deras upplevelser inom ett EU-reglerat ekonomiskt stödsystem. Det 
fjärde citatet belyser kraftfullt och dramatiskt just nötköttsbönders beskrivna 
upplevelse av ekonomisk mening med sin produktion, där EU-stödet för 
KRAV-certifierad nötproduktion är avgörande.  

Pengarna talar, men det är inte hållbart med större och större gårdar (R8). 

Det alternativ som framstår som mest lönsamt är utökning av verksamheten, 
och jordbruksutvecklingen går mot större och större gårdar. Många ekobönder 
är småbönder, som i sin tur kritiserar storjordbruken för att inte vara hållbara, 
vilket åskådliggörs av bonden (R8) i citaten ovan. Måttskillnaderna i ekobön-
dernas sätt att se på gårdarnas storlek ligger i antalet djur. Bönderna är oense 
om det hållbara i större respektive små jordbruk, då det handlar om egna mål, 
val och meningsskapande i jämförelse med andra bönders. Ekonomiskt kan 
oenigheten utryckas i termer av tron på ökad förväntad lönsamhet utifrån 
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större insatser respektive ett mer konkret fokus på nettot och mindre investe-
ringar.  

Enligt en enkätundersökning bland KRAV-bönder med kor (Presto, 2014) 
har många småbönder inte investeringsmöjligheter. För att få ekonomi i pro-
duktionen anser de flesta i urvalet att det krävs en hel del investeringar, varför 
kapitlet till stor del kommer att kretsa kring böndernas ekonomiska valproble-
matik, om vad som är praktiskt genomförbart. 

Kapitlet ska förstås som att beslut om balanserade investeringar och insat-
ser är bondens vardag (5.1), med talande exempel på individuella upplevelser, 
såsom valet att förädla eller inte samt den gemensamma upplevelsen med ute-
blivna kostnader för insatsmedel. Vidare diskuteras val av jordbruksstil med 
mål och mening kring synen på risktagande. Anledningar ges (5.2) till varför 
investeringstrappan med ökad skuldsättning upplevs som för hög bland små-
bönder. Jag redogör slutligen för böndernas upplevelser med jordbruksstöd 
som förutsättning för verksamheten (5.3) med exempel från produktion av 
nötkött och mjölk.  

5.1 Individuella beslut om investeringar och insatser 

Det är viktigt med moderna investeringar, men de måste gå hand i hand med 
vad som är rimligt för en balans. Mängden arbete med äldre investeringar 
måste vägas mot investeringskostnaden för nya (R12). 

Att ta beslut om balanserade investeringar och insatser är ständiga inslag i 
bondens vardag. Nyinvesteringar måste betala sig och det finns olika sätt att 
se på investeringar bland bönderna. Bonden (R12) i citatet ovan menar att 
även om banklån ger möjligheter till utveckling för alla typer av företagsam-
het, kan lån med obalanserade insatser hota verksamheten. Flera bönder menar 
att med redan stora lån kan det vara svårt att ställa om till ekojordbruk. En 
eventuell omställning för konventionella bönder kan vara vid brytlägen, när 
man väljer att lägga ned sin verksamhet eller ekonomiskt investera med högre 
krav på lönsamhet som följd.  

När exempelvis konventionella mindre mjölkgårdar står inför modernise-
ringsbehov av sitt jordbruk kan bönderna istället för att lägga ned sin verk-
samhet börja en extensiv djurhållning med ekologiska köttdjur och färre inve-
steringskostnader. De kan som alternativ öka skuldsättningen och förbli 
mjölkbönder. De bönder som beslutar sig för att nyinvestera kan även välja att 
ställa om till ekologisk mjölkproduktion, med bättre betalt för produktionen.  

Att ta beslut om investeringar, storlek på lån, traktorköp och så vidare är 
bondens vardag. Investeringar i maskiner, mer mark, fler djur och lador tar 
lång tid att betala sig ekonomiskt (R9) om det alls går. Både bönder med små 
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och större gårdar bönder vittnade om att även om en del investeringar i red-
skap inte var ekonomiskt lönsamma, bidrog de till att förenkla arbetet. Större 
bönders möjligheter att förvärva dessa maskiner ligger i deras större möjlig-
heter att hos banken få låna utifrån bankens krav på säkerhet. Småbönder har 
inte samma möjligheter. De flesta av ekobönderna i urvalet (småbönder) har 
således sin ekologiska produktion mer som en livsstil än att de ser sig som 
företagare, då det kostar mer än det ger ekonomiskt. Den ekologiska produkt-
ionen är således för dem en kostsam hobby.  

Flera småbönder uttrycker att det krävs större investeringar för konvention-
ell produktion, eftersom det jordbruket har mer maskiner jämfört med ekopro-
duktion. ”För att få balans i de investeringarna skulle de behöva många hundra 
hektar för att det ska löna sig” (R16), varför de flesta småbönder försöker hålla 
produktionen så enkel som möjligt. Ett par småbönder i urvalet menar att stora 
skulder inte har något med hållbarhet att göra och leder till ett ”ekorrhjul” (R1, 
R12) oavsett omsättning. När de motiverar sina små jordbruk med att de inte 
vill hamna i ”ekorrhjulet” (R1, R12), det vill säga att arbeta åt ”banken/kapi-
talet” (R8), menar de att större investeringar ställer krav på både större om-
sättning och mer arbete. En annan småbonde bekräftar denna kritiska syn på 
storjordbruk med ”Jag vill inte ha det bryet” (R9). 

Som exempel på det nämnda ”bryet” vill jag nämna ett talande exempel. 
En större gård jag besökte hade räknat ut gårdens kostnader för varje kilo slak-
tat nötkött (R7), medan man på en mindre gård mer räknade på ”om fodret 
skulle kunna räcka och vad de möjligen skulle kunna få betalt” (R9) för djuren. 
Har man en stor gård medför den även risk utifrån stora investeringar. Man 
behöver följaktligen lägga mer tid och kraft på att räkna ut kostnader och in-
komster. Ekobönder som har investerat i hundratals djur och närmare fem-
hundra hektar mark resonerar helt enkelt mer utifrån ”effektivitet” (R11, R14). 
De riskerar mer kapital med sin större omsättning. Emellertid används ordet 
vinstmarginal sällan av urvalet, medan balans är ett vanligare ord i detta sam-
manhang. Bönder med större investeringar har större balanskrav i ekonomin, 
med en intensivare arbetsinsats som följd.  

Sammanfattningsvis måste småbönder avstå från många investeringar, el-
ler om möjligheter ges till att förvärva granngårdars mark, och därmed satsa 
stort med de risker, intensivare tempo och ekonomiska balanskrav större in-
vesteringar kräver. Det ena leder till det andra och de hänger ihop. För hållbara 
investeringar krävs hållbara insatser. Vad som upplevs som hållbara insatser 
är individuellt, men ekobönder verkar ha en förkärlek för allt som är gratis 
genom ekosystemtjänsterna. 

SRB är en ras som omvandlar grönfoder bra, har hög proteinhalt men mjölkar 
inte lika mycket som andra raser, ger ca 7000 kg mjölk per år. En del ekobön-
der kan få ut 8500 kg, men med mer och kraftigare foder blir även veterinär-
kostnaderna högre (R5). 
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Bonden (R5) i citatet ovan pekar på vikten av att förstå att det ena leder till det 
andra, i exemplet med en mjölkbonde som inte ville pressa sina djur. Varje ko 
är en investering. Bonden menar att för hållbara investeringar handlar det 
verkligen om att hitta en balans och inte påfresta vare sig korna eller ekono-
min, men i detta sammanhang noterar en annan bonde: ”Varje människa har 
sin egen uppfattning, de är så olika” (R9). 

Som en motpol till de många positiva lovorden kring ekojordbruk hörs föl-
jande rationella kommentar:  

Antingen så tar man bort ogräset genom att köra över åkern och spruta bort 
det, eller så gör man det med diesel när man mekaniskt rensar från ogräs. Man 
behöver köra [traktor, förf. anm.] oftare om man inte använder bekämpnings-
medel (R40). 

Denna bonde hade valt att låta en del av sin gård vara ekologisk, men hade 
större delen av sin stora gård kvar i konventionell produktion. Bonden (R40) 
såg inte en omställning av hela gården som en hållbar investering eller insats.  

Ledord som att balanserade insatser ger bättre ekonomi på sikt gäller för 
alla jag lyssnat till. Vad ekobönderna anser vara balanserade insatser beror 
sammanfattningsvis på individuella upplevelser. En bonde kan ha investerat i 
mycket eget arbete på sin gård, medan andra har lejt ut samma arbete. Vad 
som ofta avgör här verkar vara storlek på lån och arealer i kombination med 
om det handlar om heltidsbönder eller hobbybönder. Jag väljer att ge två ex-
empel som förstärker vad bönders balanserade insatser kan handla om: valet 
att ”fixa” det mesta själv och mängden tid i traktorn. 

Även om bönderna är överens om ett stort praktiskt kunnande som bonde, 
är vad som är praktiskt hållbart faktiskt olika för småbönder och storbönder i 
vardagen. Små gårdar med heltidsbönder har exempelvis inte råd att lämna 
traktorn på service. Bland de minsta bönderna ”fixar” de det mesta själva på 
sina gårdar, medan storbönder kanske kostar på sig traktorservice (utifrån), 
som en del av sina kostnader i en större omsättning.  

Småbönderna kör allmänt mer traktor själva, medan bönder med något in-
tensivare produktion och större marker inte har samma tid att köra själva. Stor-
bönder måste leja ut till maskinstation eller anställa, medan småbönder (hel-
tid) ser de mindre kostnaderna utifrån egen hantering av foder som en del av 
årsinkomsten (R9).  

Det ska tilläggas att det dock är vanligt att både små och större gårdar an-
litar maskinstationer till vissa moment, eftersom det oftast är mer hållbart att 
låta en maskinstation (R12) köra än att investera i stora maskiner (lastare, 
tröska, balpress). För när maskinerna står stilla kostar de likväl. 

För de bönder (oavsett storlek) som har lönearbete vid sidan om gården är 
tiden på gården desto mer värd i pengar, och de egna insatserna måste vägas 
mot maskinstationens fakturor. Då är det ofta mer ekonomiskt att leja ut arbe-
tet.  
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Flera bönder påpekar att de små bönderna ofta till slut ger upp och arren-
derar ut till de stora gårdarna. Vad som däremot upplevs som ekonomiskt håll-
bart, om man vågar och kan, är att investera i att förädla sin primärproduktion. 

Anledningarna till att många inte vågar satsa är skuldsättning, rädsla, försik-
tighet, att man själv måste klara allting. Tiden räcker inte heller, kunnandet 
räcker i många fall inte heller (R3).  

Det är förädlingen som ger en möjlighet för dem som vill satsa (R6). 

Primärproduktion ger som alltid mindre betalt än förädlade produkter. För 
mjölkbönderna med primärproduktion kommer Skånemejerier varannan dag 
och hämtar. ”Alternativet är att man själv förädlar” (R1) och distribuerar. Ett 
lokalt mindre mejeri har etablerats för att ge mervärde genom förädling av 
ekomjölk till ett eget märke, men det kan även ge synergieffekter för andra 
mjölkbönder. De som satsar ses som förebilder och draghjälp för en bättre 
marknad (R3). Många bönder tvekar dock att investera då nettot riskerar att 
förbli detsamma trots en större arbetsinsats.  

Målet är att kunna ta betalt för en vara. Som primärproducent säljer man 
till föreningar och grossister som hämtar. Genom uppköpare försvinner 
mycket i mellanleden, och priset i detaljhandeln kan vara fem gånger så högt 
som det pris primärproducenten får. Så länge bonden inte har en egen idé för 
vidareförädling och direktförsäljning, handlar verksamheten om primärpro-
duktion, vilket enligt de flesta i urvalet inte ger tillräckligt med betalt för att 
verksamheten ska upplevas som lönsam.  

Det finns flera utmaningar med att ta steget till att själv förädla. Å ena sidan 
vittnar en av bönderna att man ”helst skulle ha hela ledet, foder, uppfödning, 
slakteri och restaurang, för man behöver vara lite mer än bara primärprodu-
cent, för att tjäna bättre” (R6), men å andra sidan vittnar en annan bonde att 
”om man har hela kedjan ... så blir det bara jobb ändå” (R11). Det handlar om 
vad bonden själv vill och upplever sig kunna utföra utifrån ork, tid och pengar.  
För en del bönder ter sig ytterligare investeringar som oöverstigliga hinder och 
direkta brytpunkter, medan andra med bättre inkomster känner att de kan och 
vill investera.  

Att få det i egen förpackning kräver inte större investeringar än andra maskiner, 
men det är marknadsföringen som är svår (R6).  

Även om man investerar i tid och maskiner för att få produkten i egen för-
packning, tar det tid att kontakta handlare och bygga nätverk, menar bonden 
(R6) i citatet ovan. Flera uttrycker dock en tillfredställelse i att ha hela ledet. 
Ett par av de äldre bönderna (R6, R11) säger att det för deras del är bättre att 
låta andra marknadsföra och sälja. De markerar att de har ”investerat färdigt”, 
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vilket kan ses som en del av deras livscykel. Att välja att dra ner på verksam-
heten under senare del i livet kan även ha påverkat valet att ställa om. 

Att inte använda insatsmedel i produktionen har flera dimensioner och här 
redovisas ekonomiska skäl till att inte använda insatsmedel.  

För att lyckas med genmodifierade grödor måste man köpa hela deras koncept 
med foder, utsäde gödsel och bekämpningsmedel. Så debatten om faror med 
genmodifiering är sned. Det handlar om ekonomimodifiering, där patentägarna 
har den ekonomiska kontrollen över bönderna (R1). 

Bonden (R1) säger med andra ord: För att insatsmedlen ska fungera optimalt 
förutsätts allmänt att hela programmet med exempelvis utsäde, kraftfoder, 
konstgödsel och bekämpningsmedel används. Försäljarna som vill sälja in-
satsmedel för maximal produktion förutsätter att bonden är inställd på högre 
omsättning, då det handlar om stora kostnader som måste täckas med fler in-
vesteringar för större produktion. Banker och försäljningsrådgivare talar såle-
des hellre om förväntade större volymer än om netto-effekter. 

Både säljare och bönder som köper konceptet räknar ekonomiskt på det 
förväntade bättre resultatet. Ekobönder menar att istället för att fokusera på 
förväntat bättre resultat vore det kanske bättre att istället räkna med sämre 
kvalitet eller en mindre volym för minskad ekonomisk risk, men det är inte 
vad säljarna av insatsmedel förmedlar.  

Bönderna vittnar om att konventionell odling med investeringar i insatsme-
del är ekonomiskt känsligare. Ju fler djur som blir sjuka eller om vädret blir 
för ”törrt eller blött” (R1), desto mer påverkas nettot. Enligt bondens resone-
mang leder större insatser till större risker. Samma ekobonde (R1) är väldigt 
bestämd i sin uppfattning och uttrycker som jämförelse att ”ekobonden däre-
mot har kontroll över växtligheten genom låga insatskostnader [inte stora in-
köpskostnader, förf. anm.]” (R1), med mindre ekonomisk risk, vilket även be-
kräftas i annan forskning (Fernandes, 2004). Den ökade kontrollen som re-
spondenten (R1) uttrycker handlar om ekonomisk risk. Det är tydligt att eko-
bonden är partisk i sitt sätt att resonera kring insatsmedel, men många 
ekobönder pekar under studiens gång på att det bästa och mest ekonomiska är 
att producera eget utsäde, foder och gödsel.  

Bonden (R1) påpekar vidare att man genom det ekologiska valet ”inte sitter 
i knät på Monsanto”, som för övrigt är störst av alla globala producenter av 
insatsmedel. Att ”sitta i knät på någon” förstås som ett talande uttryck med 
betydelsen att det inte är utan risk från ett företagsekonomiskt perspektiv att 
använda inköpsmedel, då dessa är kostsamma. 

Det alternativa val ekobönderna själva gör innebär att överväga lägre in-
satskostnader, som enligt dem bidrar till ekonomisk hållbarhet. De propagerar 
för sitt ekojordbruk med mindre ekonomiska risker genom uteblivna kostna-
der (R12) för gödning och sprutning, samtidigt som de är medvetna om de 
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högre dieselkostnaderna och tiden som läggs på markbearbetningen. De rela-
tivt låga kostnaderna vid ekologisk insådd (anlägga/”så” nytt), med traktorbe-
arbetning (tid, olja, diesel) av gammal vall och gräsfrön vägs in i denna mindre 
insatskrävande jordbrukstill. Ekobönderna jämför med vad gammal vall ger i 
gräs och ogräs (R12, R13) i rätta intervaller för att få bäst ekonomi. Ekono-
miska val som tar mest hänsyn till ekosystemtjänster framför dyra kemiska 
insatsmedel.  

Risktagande är en stor del av företagande och speglar jordbruksstilen, var-
för ett helt avsnitt ägnas åt risktagande och jordbruksstil.  

5.2 Risktagande och jordbruksstil 

Jag har inte fått sämre ekonomi… Är man KRAV-godkänd så är det pengar 
den vägen, bättre betalt. Kan ta en lägre skörd med samma netto. Inga utlägg 
för gödning och sprutning (R12).  

En annan ekobonde jag vet, köper upp ny mark hela tiden, jättearealer, men 
vad är det för mening med det? Ju mer man ska ha desto mer jobbar man till 
kapitalet (banken, min anm.). Man tar värdeökningen, tittar på pappret, ser hur 
mycket man äger och ser någon mening i det (R8).  

I detta avsnitt belyser jag genom exempel att ekonomiskt risktagande bygger 
på både val och förutsättningar. Utöver jordbrukets stödsystem (se 5.3) base-
ras företagande på lån och ekonomiskt risktagande även inom jordbruket. Det 
första av de ovanstående citaten är från en bonde som utöver sin nuvarande 
nedtrappning av sin verksamhet alltid har varit noga med att investera, lite i 
taget, utan att ta lån. Det andra citatet uttrycker en kritik mot en storbondes 
jordbruksstil, där storleken och volymerna tycks bidra till storbondens me-
ningsskapande. De olika perspektiven på skuldsättning och risktagande ger 
olika möjligheter, som ofta även speglar storleken på gårdarna. 

Bönders uppfattning om vad som är optimalt kring skuldsättning skiljer sig 
kraftigt. Småbonden (R12) respektive storbonden (R8) uttrycker detta i citaten 
ovan. Bonden R1:s uttryck vid mitt första möte med en ekobonde, om att jord-
bruket handlar om ”ekonomimodifiering”, har även för mig blivit verkligt när 
jag sedermera har studerat litteratur om jordbruksstilar.  

Teorin om jordbruksstilar (Howden, Vanclay, Lemerle, & Kent, 1998) 
skulle definiera bönder som tar risk och investerar på ett innovativt eller pro-
gressivt vis som effektiva och företagsamma. Dessa jordbruksstilar, tillsam-
mans med de bönder som härmar den stora massan (genomsnittet) eller trad-
itionellt fortsätter med gården som tidigare generation investerat i med få ny-
investeringar, utgör enligt teorin fyra av de sex vanligaste jordbruksstilarna. 
De två ytterligare stilarna beskrivs utifrån resursbegränsningar; antingen som 
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mindre gårdar med bönder som inte kan låna mer eller helt enkelt med inef-
fektiva bönder utan visioner gällande ekonomi. Utöver de vanligaste jord-
bruksstilarna finns det enligt teorin ett antal mer ovanliga stilar. Inom teorin 
om jordbruksstilar finns så även en mindre grupp bönder som i huvudsak be-
driver jordbruk av ekologiska anledningar. Teorin benämner dessa som 
”organic” (Howden et al., 1998). 

Vad som är optimal produktion, och därmed ger bättre ekonomisk hållbar-
het, utgår vad jag förstår av vad bönderna säger från varje gårds förutsätt-
ningar utifrån arealer. När jag läser i litteraturen om olika jordbruksstilar 
(Frank Vanclay et al., 1998) är upplevelsen av vad som är optimalt även 
mycket upp till varje bondes sätt att formulera mål och mening (Parminter & 
Perkins, 1997) med sin verksamhet. En del bönder har säkert även mer kun-
skaper än andra och allt detta är av betydelse för vad som upplevs som ett 
optimalt jordbruk.  

Skicka ut en Charolais och en Hereford på allvaret (Öland), så blir en Hereford 
rund och grann. Vad det handlar om är vad det kostar att föda upp 350 kg. Inte 
behöver jag skryta om att ha fött upp stora kor, det handlar ju om nettot (R13). 

Det sägs (R5, R13) att skånska bönder har en förkärlek till stora tunga raser, 
och i detta sammanhang säger flera ekobönder att vad som är hållbart måste 
handla om netto och inte storlek.  

Många nötbönder uppger att de inte först och främst tänker på lönsamheten 
i företaget, utan mer på att det är ett sätt att leva. Jag tror att en anledning till 
att de säger så är att de faktiskt inte upplever någon ekonomisk lönsamhet i 
sin verksamhet. När jag har studerat jordbruksstilar och bönders olika mål och 
mening med sitt jordbruk kan jag konstatera att endast en handfull av ekobön-
derna i mitt urval kommer i närheten av den ”rationella bonden”, och övriga 
jordbruksstilar blir mer framträdande i urvalet med stor spridning. Inga gårdar 
i urvalet liknar dock Chayanovs familjejordbruk (Chayanov, 1966), där själv-
försörjning är det främsta målet. Familjejordbruk beskrivs i litteraturen för 
övrigt som den dominerande företagsformen för jordbruk internationellt sett, 
utan behov av storleksfördelar och politisk uppbackning (Brolin, 1999).  

Denna uppsats har inte för avsikt att diskutera familjejordbrukens ekonomi 
i sig, men väl enskilda bönders erfarenheter av hur de får ekonomi i sin verk-
samhet. En viktig del är hur de ser på sin roll i förhållande till försäljningspri-
sernas storlek. Ekonomiskt spelar det roll vem köparen blir och vilket pris som 
avtalas. Bönderna uttrycker sig olika: att ”få” ett pris eller ”nå” ett pris är inte 
samma sak. Här kan möjligtvis jordbruksstilarna spela roll, där innovations-
rika och progressiva bönder som med sitt företagsamma försprång effektivt 
kan förhandla med exempelvis slakterierna, medan övriga mer följer ström-
men. Men, som jag förstår det, är det mer komplicerat än så.  

Jag tänker härnäst ge talande exempel utifrån nötbönders möten med slak-
terier. Resonemanget kommer att visa att det inte handlar om att ha ett större 
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antal djur till salu, vilket faktiskt en del bönder känner att det krävs för att få 
något inflytande i kontakten med slaktare, utan snarare om bondens stil i mötet 
med slaktare. 

Här gäller det att inte bara vara levnadskonstnär utan man måste även vara 
företagare, exempelvis är det många bönder som inte tror sig kunna påverka 
slaktpriserna (R14). 

Nu börjar nötbönderna kunna förhandla med priser på slakterierna, eftersom 
det är färre gårdar och färre svenska djur [nöt, förf. anm.] på marknaden (R9).  

Flera bönder menar att nötbönder i större utsträckning måste bli bättre företa-
gare än vad som idag ofta är fallet. Det vanligaste upplägget bland nötbön-
derna för slakt och styckning är att de enskilda bönderna väljer ett lokalt slak-
teri som de hellre säljer köttet till framför mer avlägsna slakterier.  

Det har framkommit från bönder i urvalet, som själva är noga med att för-
handla om slaktpris, en kritik mot köttbönder som inte jagar slaktare (ställer 
slaktare mot varandra för priskonkurrens). ”Medvetna kunder/företagare kan 
förhandla fram mycket bättre pris. Småbönder som troget levererar till samma 
slakteri blir blåsta” (R14). Bonden (R14) i citatet menar att slaktarna utgår 
från ”minsta pris”, men har medelpriser i sin budgetering.  

Slaktpriset har stor betydelse för inkomsten och den ekonomiska hållbar-
heten i verksamheten. Bönderna hävdar att marknaden inte tydligt markerar 
att den vill ha ekologiskt nötkött, eftersom slakteriets lägsta priser i stort sett 
är jämförbara med priserna för konventionellt kött. En mer traditionell bonde 
ville därmed mena att det ”faktiskt är regeringen som bestämmer vad som ska 
hända” (R16). Medan flertalet av nötbönderna sade något liknande: ”Slakteri-
erna har även ett visst inflytande” (R5), och menade att om man inte är en 
säljare själv kan det upplevas att det till slut inte blir något kvar, eftersom 
slakterierna ”klagar på allting” (slaktpriset baseras på mängder av kvalitets-
tecken). 

”Slaktarna får idag leva sitt eget liv” (R14), men flera bönder är överens 
om att det inte kan fortsätta så, då utvecklingen går mot att det blir färre 
svenska bönder och mer konkurrens för slaktarna (R9). Att tvivla på förmågan 
att kunna påverka sin ekonomi kommer att behandlas ytterligare i avsnittet om 
EU-stödens inflytande (5.3), och upplevelser av maktlöshet behandlas i ka-
pitlet om social hållbarhet (6.2).  

I exemplet med bönders möten med slaktare behöver bönderna ta en för-
hållandevis mindre risk i förhandlingen genom att begära ett högre pris än vad 
slakteriet erbjuder. I egenskap av företagare ställs bönderna dock inför val och 
risktagande med högre insatser än så, inte minst när det gäller skuldsättning. 
Bönderna jag har talat med har väldigt olika synsätt på skuldsättning. Jag väl-
jer att åskådliggöra med exempel som både pekar på skillnader i jordbrukssti-
lar samt betydelsen av gårdens storlek. 
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Jag har varit bonde i 35 år och ställde om för 11 år sedan, Vågade inte ställa 
om tidigare, med stora lån, men det fick bära eller brista. Vår investering i det 
nya stallet och mjölkningskarusellen var något som vi gått och drömt om och 
planerat under många år. Att bygga stall var bara något vi skulle göra helt en-
kelt (R5). 

Enligt bonden (R5) i citatet ovan var utökning av djurantalet underförstått i 
och med stallbygget, då stora investeringar kräver större intäkter. För en bonde 
med djurhållning innebär detta helt enkelt fler djur. Med fler djur behövs även 
mer mark, större gödselbrunn, större plansilos och fokus på ”mer” maskiner. 
Utan vilja eller möjlighet att ta ytterligare ekonomiska risker och investera blir 
omsättningen rimligen mindre, och beroende på personliga mål med sitt jord-
bruk handlar det i företagandet om synen på skuldsättning, gårdens storlek och 
tillgång till mark med acceptabla priser. 

Ska man satsa drar det med sig många kostnader, men även större intäkter, 
resonerar de bönder som investerar stort. Större gårdar premieras även i nuva-
rande system och därmed blir större gårdar en norm. Många stora gods får 
därmed mycket stöd, vilket ifrågasätts av småbönderna. Småbönder och stor-
bönder är oense om vad som bidrar till hållbarhet i jordbruket. Reglerna för 
stöden gäller för 5 år i taget, allt efter avtal med staten. I och med arealstödet 
har markpriserna skjutit i höjden, och därmed även skuldsättningen för jord-
bruket som helhet.  

Uttrycket ”det ena leder till det andra” används av både större (R4, R5) och 
en mindre (R12) bonde i urvalet, och den ekonomiska betydelsen kan liknas 
vid en trappa. Den leder någonstans, men det krävs något för att nå ett eller 
flera trappsteg. För bönderna betyder varje trappsteg upp en ökning av både 
inkomster och kostnader, och därmed minskad tid till annat. Ett trappsteg ned 
i liknelsen kan enligt flera småbönder redan vid låg belåning minska de eko-
nomiska kraven, och man upplever då att tiden kan användas till annat än att 
fokusera på maximalt resultat i sin jordbruksproduktion. Hur bönderna reso-
nerar kring lån beror mycket på hur stora lån de själva har tagit.  

Jag köper alltid kontant, allt eftersom det finns behov och möjlighet och förra 
året köpte jag en buskröjare och en skogsvagn. Jag närmar mig pensionsåldern. 
En del har satt sig i skuld, hamnat i ekorrhjulet, då är det bara att köra på. Det 
är bättre att investera successivt, så att man kan lämna när man vill utan en 
massa skulder (R12).  

Ovanstående uttalande är ett exempel på hur en bonde resonerar som trappar 
ned eller bara är försiktig med skulder. En större bonde bekräftar dock: ”För 
en mindre gård så gäller det att inte ha skuld på gården, för om man har skuld 
på fastigheten så är det tufft” (R14). Småbönder i urvalet tvekar inför skuld-
sättning, medan de bönder som redan är stora ser fler lån som en nödvändig-
het. Många har tagit över sin föräldragård och om bonden kan ta över utan 
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stora lån beror på om gården tas över till marknadspris eller inte; ibland bero-
ende på om det är flera syskon som ska dela på föräldraarvet. ”Om banken 
äger det mesta så går det sämre” (R9).  

Heltidsbönder på små gårdar driver sin verksamhet i företagsformen ”eget 
företag” och företagets vinst ska räcka till både deras egen lön och investe-
ringar i företaget, vilket både de själva och banken kan se som en utmaning. 
Att räkna på vad specifika investeringar kräver i produktionsökning för att en 
ökad skuldsättning ska löna sig är viktigt för företaget, men flera småbönder 
säger att om de skulle räkna på det skulle ”inget” ha gått ihop. Eftersom även 
många i urvalet har lantbruket som hobby är belåning problematiskt både ur 
bankens perspektiv, men även utifrån deras villighet att låta hobbyn kosta mer. 
Utåt säger de att de vill ta vara på vad naturen kan ge och/eller hålla landskapet 
öppet, och nog är det så, men det finns ytterligare orsaker.  

Att räkna på ökad skuldsättning handlar sammanfattningsvis om att behålla 
en mindre skala eller satsa fullt ut med ytterligare ekonomisk riskexponering 
genom stora lån. För att bekräfta denna förståelse vill jag med några exempel 
belysa bönder som inte vill eller kan öka sin skuldsättning, med brytlägen som 
följd, eller med behov av ytterligare inkomst utanför gården.  

Flertalet ekobönder är småbönder som söker minimera sin skuldsättning, 
eftersom de menar att investeringstrappans trappsteg med skuldsättning är för 
höga. Eftersom storbönder även har bättre möjligheter hos banken, läggs 
mycket av köpen till tidigare lantbruksenheter. Skulle en småbonde vilja utöka 
verksamheten är det svårt att komma över mark. ”De som har 1000 ha vill ha 
1200 hektar” (R23), vilket leder till dyrare markpriser.  

Traditionellt fanns mjölkgårdarna i skogsbygd där små åkerlappar och be-
tesmark passade till den typen av produktion. Den konventionella, och även 
”den ekologiska mjölkproduktionen kryper ut från skogen, till större enheter. 
Idag finns många stora mjölkbesättningar även bland de ekologiska, för att det 
ska bli ekonomi” (R11). Mjölkmigrationen från små skogsgårdar till större 
gårdar på öppna slätten är verklig. Stordriftsfördelar söks för bättre ekonomisk 
hållbarhet, där åkermark används eftersom den ger mer foder än naturliga be-
tesmarker.  

Att en i familjen lönearbetar utanför den egna gården är inte bara vanligt, 
utan ofta nödvändigt för att kunna fortsätta (R2). Vidare berättar bonden (R2) 
att ”vi har mjölkningsrobotar och automatiserade fodergrindar, så korna vand-
rar runt självmant” och att ”om vi inte köpt gården billigt så hade det inte 
fungerat alls, då fler amorteringar troligen hade varit droppen”. 

Att klara verksamheten för småbonden handlar slutligen för många om att 
antingen acceptera att det inte går med ”plus” (vinst) och därmed se verksam-
heten som en skapligt dyr hobby, ett livsstilsval med ytterligare inkomst till 
hushållet utanför gården (R19) eller acceptera brytpunkten, med utökning el-
ler avveckling av verksamheten som enda alternativ.  
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Med tanke på att endast en mindre andel av ekobönderna i Kristianstad har 
gjort stora investeringar, kanske detta pekar på allmänt mindre ekonomiskt 
riskfyllda jordbruksstilar inom ekojordbruk jämfört med jordbruk i övrigt. 

Följande avsnitt söker dock belysa exempel på innovativa ekobönders en-
skilda val för bättre välstånd och välbefinnande genom egna nischer inom en 
tämligen traditionell bransch. 

LRF har formstöpt bönder länge men nu behövs självständiga bönder. Medve-
tenhet och att ”tänka själv” är avgörande för en hållbar utveckling. Förr fanns 
behov av enhetlighet enligt staten. Samhället är inte samma sak som staten 
(R7). 

Bönder måste nuförtiden i högre grad gå sin egen väg, hitta sin nisch, utmärka 
sig på ett eller annat sätt för att stärka sin hållbarhet. Att osjälvständighet inte 
leder till hållbarhet i jordbruket är underförstått bland ekobönderna. Förr 
handlade hållbarhet inom jordbruket om likriktning, men nu är det originali-
teten och valet av nisch som av dessa bönder ses som något som kan bidra till 
vad som anses hållbart. En av bönderna går så långt som till att påstå att ”om 
man inte har en egen stil och går sin en egen väg så kan man inte bedriva 
hållbart jordbruk” (R7). Vidare ”om man inte ändrar traditionell teknik och 
kommer med nya idéer hela tiden så har man ingen utveckling”. Mossagården 
(Veberöd) lyfts fram som exempel på ”ett företag med stark karaktär ... Före-
taget säger något, inte svenskt lagom, men har en egen stil” (R7). Jag vill för-
tydliga med att tillägga att Mossagården sedan 1998 har ett system med grön-
sakslådor till privatkunder.  

Exempel från fem olika slags jordbruk fungerar nedan som exempel på 
ekobönder som har gått sin egen väg: Nötbonden utan ligghallar till djuren, 
leverantören av äpplemust till systembolaget, knäckebrödsbonden, bonden 
med gurkor och Mariannes kontraktsodlingar. 

Det är lag på att ha ligghall till djuren, men en av bönderna i studien har ett 
projekt med länsstyrelsen i Skåne där man provar att låta djur med lång päls 
”gå utan ligghall” (R14), vilket besparar bonden investeringskostnader till en 
del av sina många djur. 

En av mustproducenterna reflekterar kring hälsa, ekologi och hållbarhet: 
”Om familjer skulle undvika läsken och istället lägga pengarna på naturliga 
kvalitetsdrycker så skulle folk må bättre” (R26). Att reflektera kring mark-
nadspotentialen utifrån fler hälsomedvetna konsumenter är svindlande, och 
inte bara för producenterna. En av de fyra äppelmustproducenterna säljer sin 
must genom Systembolaget, och odlaren säger att ”försäljningen går bra sedan 
starten för tre år sedan” (R25). Musten finns i 80 premiumbutiker under sä-
songen (tre månader). Han hade ”genom slumpen hört att de var intresserade 
av must, ekologiskt och alkoholfria alternativ” (R25).  

En bonde i Kristianstad har en bageriverksamhet med dessertknäckebröd, 
vars råvara är Norrlandskorn och med konceptet ”från jord till bord” (R22). 
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Bonden odlar denna gamla spannmålssort, skördar, torkar, rensar, maler och 
bakar på gården. Han säljer direkt till restauranger, och blir det knäckebröd 
över på lagret efter säsongen ”får grisarna det” (R22).  

Ett ytterligare exempel på entreprenörskap i urvalet är gurkodlaren. ”När 
Dansugar slutade köpa ekologiska betor, då började jag med gurkor. Det var 
svårt att lära sig odla, men sen fick jag kläm på det, så nu tjänar jag bra” (R21). 
Att det är svårt att odla gurkor bekräftas av att det endast finns två bönder i 
Kristianstad som odlar gurkor, trots god lönsamhet. En annan populär grönsak 
på matbordet är morötter. Gurkodlaren odlade tidigare även morötter. ”Det 
var en guldgruva med ekologiska morötter på 90-talet” (R21).  

Det odlas en hel del morötter i kommunen. Några ekologiska bönder odlar 
och säljer själva, men det är flera bönder som tidigare har odlat morötter men 
som sedan har låtit Helsingborgsentreprenören Marianne (Härning-Nilsson, 
2014) arrendera och ta över när intresse och lönsamhet har avtagit. Mariannes 
framgång bygger delvis på kontraktsodling, där odlarna garanteras avsättning 
för sina produkter (Nilsson, 2007). Kontraktsodling passar större odlare. 
Mindre odlare gör bättre i att ha ett brett sortiment med direktförsäljning till 
kund eller direktleverans till torget (Härning-Nilsson, 2003). 

Bönder som ser sig själva som nytänkare kan av sin omgivning även upp-
levas som innovativa förvaltare som bidrar till ett varierat utbud av butiker 
och produkter. Enligt grannar går kanske någon för långt i experimenterandet, 
inte minst när det gäller djurhållning, och riskerar att bli negativt omtalade i 
grannskapet. Men dessa bönders jordbruksstil med större risktagande av-
speglas på ett tydligt sätt. 

Ett område som röner mer diskussion än någon annan av de frågor vi har 
behandlat är böndernas attityder till EU-stöd för sin verksamhet, med ett klart 
uttalat beroendeförhållande. Därför kommer jag härnäst att försöka reda ut or-
sak och verkan till deras upplevelser. 

5.3 Attityder kring EU-stöden för verksamheten 
Bönders attityder till EU-stöden handlar om hur de får ut de bästa stöden för 
sin verksamhet. För en del bönder verkar hela jordbruket handla om dessa EU-
stöd. Uppsatsen handlar emellertid om förvaltarskap av jordbrukets hållbarhet 
och inte förvaltarskapet av själva EU-stöden. 

Även om det finns innovativa och progressiva ekobönder är prisbilden så-
dan att alla ekobönder upplever ett totalt beroende av fortsatta EU-stöd. Vad 
detta avsnitt vill visa är hur jordbrukspolitiken bidrar till och formar jordbru-
kets utseende. Ekobönderna hävdar att det råder ett fokus på stora volymer för 
ekonomiska vinster framför andra kriterier, vilket i sin tur har lett till överpro-
duktion och lägre priser.  

Den gemensamma upplevelsen bland äldre bönder är att det var lönsamt att 
vara bonde en bit in på 1970-talet. Det fanns en förväntad större avkastning 
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genom en reglerad jordbrukspolitik. Bönder förväntades av staten att fokusera 
på stora volymer. Detta inkluderade användande av insatsmedel samt förvänt-
ningar på att investera för stordriftsfördelar i större arealer, maskiner, stallar 
och ökat antal djur.  

Under 1980-talet svängde, enligt dessa äldre bönder, politiken med ett re-
glerat jordbruk till avregleringar, vilket bekräftas i stora mängder litteratur en-
ligt Kayatekin (Kayatekin, 1998). Resultatet var minskat ekonomiskt stöd till 
jordbruket. Flera av bönderna i urvalet uttryckte att det svenska jordbruket 
nästan gick under i början av 1990-talet. Vad jag förstår hade många bönder 
dragit på sig stora skulder. Många svenska bönder gick med andra ord på 
knäna efter alla avregleringar och före EU-inträdet.  

Då vi gick med i EU, var det som att vända en hand. Idag har fattiga länder 
inte lätt att exportera till oss, då vi har ännu mer subventioner än tidigare (R28).  

Citatet uttrycker att jordbruket fick bättre ekonomisk fart i och med EU-med-
lemskapet, men det antyder även jordbrukets stigmatisering av att vara bi-
dragsmottagare. Det var inte bara KRAV-bönder som fick mer stöd. De all-
männa areal- och gårdsstöden bygger på storleken på arealen och var i landet 
gården ligger.  

Arealstödet gynnar de bönder som har mycket mark och ett effektiviserat 
jordbruk med större och fler maskiner. Arealstödet driver enligt bönderna upp 
markpriserna. De som redan är stora köper fler och större maskiner för att vara 
effektiva, och behöver sedan mer mark för att utnyttja maskinerna (R11). 

Att jordbruket utformas utifrån ekonomiska preferenser konstateras även 
utifrån att det planteras mycket foderväxter på gammal betesmark, som sedan 
skördas, då man får stöd för åkerareal och djur (R9, R12). Systemet ger även 
vallstöd för betesmark med ”extra mycket vilda blommor och sånt” (R9) som 
binder näringsämnen naturligt, samt betesstöd för att minska den totala an-
vändningen av konstgödsel.  

Det gäller att ha rätt antal djur i förhållande till sina arealer, för att få fullt ut 
av stöden, det finns gränser i båda riktningar. Jag ser till helheten, skogen, mar-
ken, det ska gå runt. Jag tänker dock inte samma nu som när jag var 30 år 
(R12). 

Citatet med den nu äldre bonden (R12) belyser problematiken med en sub-
ventionerad marknad. Resultatet av en produktion som baseras på hur mycket 
den enskilde bonden kan få ut i stöd blir logiskt sett en överproduktion. Att 
det produceras för mycket livsmedel för marknaden kan exempelvis påvisas 
genom att ”det finns röjningsbidrag inom EU” (R5). Röjningsbidraget erhålls 
som ersättning för att man avstår från livsmedelsproduktion på den mark man 
söker röjningsbidrag för.  
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Ekologisk odling i sig kan vara ett jordbrukspolitiskt instrument för att 
minska produktionen inom EU, då exempelvis en äppelodlare med en äldre 
konventionell odling, och som inte ville spruta, även fick en stabilare ekonomi 
(R25) genom stöden för ekologisk odling, då dessa stöd betalas ut oavsett hur 
mycket eller hur lite äpplen som skördas. 

Vi är 100 % beroende av KRAV, det är ett spel (R7). 

Den köttproduktion som jag har ger bäst stöd (R11). 

Tyvärr kan inte ekoproduktion på köttsidan vara försvarbart om man tar bort 
stödet, det är helt bidragsmässigt (R14). 

Skillnaden i inkomst (pris) mellan ekologiskt nötkött och konventionellt nöt-
kött är mest bidragen idag (R13). 

Vad nötbönderna i ovan citat sammantaget vill ha sagt tolkar jag som att i 
nuvarande ekonomiska system går det inte att leva på sitt jordbruk utan EU-
stöd. Detta uttrycks som ”ett spel” (R7) där det gäller att utnyttja alla stödrät-
ter. Produktionen är helt bidragsmässig och stöden är avgörande för deras pro-
duktion. Systemet bygger på den bland bönderna gemensamma uppfattningen 
att marknaden inte kan fungera utan EU-stöden, att importen till Europa skulle 
konkurrera ut den europeiska produktionen om inte EU-stöden fanns.  

Även om dagens EU-system bygger på stöd, uttrycker flertalet i urvalet att 
det hade varit bättre att få mer betalt för sina produkter än att vara beroende 
av bidrag. Däremot vet de inte, eller uttrycker i alla fall det inte under inter-
vjuerna, hur det skulle gå till att ändra systemet. ”Systemet är som det är” 
(R12).  

Överlag påstår bönderna, och kanske kan man säga så, att utifrån en kon-
sumentstyrd marknad styr kunders val av billigare importerat kött, framför 
köttets kvalitet och ursprung, hur svensk köttproduktion ser ut. Argumenten 
lägger över ansvaret på kunderna. 

Inget är lönsamt i alla fall (R16). 

Statistiken talar sitt språk med många nedläggningar och med en svensk själv-
försörjningsgrad på 50 % idag (R11). 

För att den svenska produktionen ska överleva måste det bli bättre samarbete 
mellan producenter och handeln. Överlag måste producenterna, konsumen-
terna, handeln och slakterierna närma sig varandra (R14).  

De tre citerade nötbönderna ovan vill belysa problematiken med svensk kött-
produktion, vilken kännetecknas av bristande lönsamhet med nedläggningar 
och ännu mer import som följd.  
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Med mindre utbud brukar priset öka, men inte om inhemskt utbud kan er-
sättas med importerat. ”Minskat svenskt utbud ger mer import med lägre pri-
ser hos handlarna” (R14). Ett ytterligare perspektiv enligt en annan bonde är 
att ”Sverige kanske inte är så duktiga på att exportera” (R12). I jämförelse 
med Danmark är produktionen tio gånger så stor som den svenska och de säl-
jer det mesta på export (R14, R40).  

Att stödens syfte är att reglera och/eller att forma jordbruket kan konstate-
ras genom mängder av exempel, men det stöd som har haft mest inflytande är 
enligt ekobönderna i urvalet det dittillsvarande exportstödet. På grund av detta 
kommer exportstödet härnäst att få ett utökat utrymme i uppsatsen i och med 
deras argumentation mot en ohållbar överproduktion. 

Man kan inte äta och behålla kakan (R26).  

Staten säger att vi behöver billig mat men vad är hållbart för samhället (R7)? 

När jag besöker nötbönderna i studien är det ungefär samtidigt som WTO har 
en ministerkonferens (MC9) i Bali i december 2013. På konferensen togs be-
slut om att kraftigt begränsa möjligheterna till exportstöd (M. Johansson, 
2014). Även om endast några få av WTO-medlemmarna har använt sig av 
exportstöd under 2000-talet, var EU en av dessa. Med EU-ländernas export-
stöd av livsmedel ”dumpades” enligt en bonde (R3) inte bara produkterna ut-
anför EU med subventionerade låga priser, utan det blev även en större kon-
kurrens inom respektive EU-land.  

Att export är ett viktigt ämne att diskutera, och något som har stor betydelse 
för bönder, framträder tydligt under alla samtal. Många ekobönder har för mig 
betonat att konkurrens är viktigt för en fungerande marknad, men att de med 
andra EU-länders dåvarande exportstöd upplevde en orättvis konkurrens.  

Kritik riktas i citaten ovan åt ”staten” och den hittills förda jordbrukspoli-
tiken. Citaten ovan används som argument i kritik av den fria rörligheten, ex-
port och låga exportkostnader. Enligt böndernas sätt att resonera kommer alla 
stora exportländer i Europa nu utan exportstöden att få en dyrare produktion 
och således mindre exportvolymer framöver.  

Ett annat hållbarhetsperspektiv som läggs fram av bönderna som argument 
för sin egna mer extensiva produktion är att mer kött konsumeras med stora 
mängder billigt kött på marknaden. Dessa bönder vill hellre att vi äter mindre 
kött, men givetvis kött med deras ekokvalitet och till ett något högre pris. 
Ekobönder överlag vill framhålla att köttet får högre kvalitet med extensivare 
produktion. Denna extensiva nötproduktion är långsammare med fler generat-
ioner djur på gården som nöjer sig med hö/torkat gräs utöver betet. Ett par 
bönder i studien (R14, R18) sa dock att ekokött inte alltid har högre kvalitet, 
och dessa var vid intervjutillfället för övrigt även tveksamma om de skulle 
fortsätta med KRAV. 
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KRAV-märkningens betydelse har dock allmänt vuxit under årens lopp för 
ekoproducenter; inte minst när EU minskade stöden till gårdar som inte var 
KRAV-godkända. Flera respondenter (R14, R16) motiverar faktiskt sin om-
ställning, inklusive medlemskap i KRAV-föreningen under åren efter EU-in-
trädet på 90-talet, med de förmånliga stöd för ekologisk produktion som in-
fördes då.  

Inte alla ekobönder drivs heller av ekonomi (EU-stöden) eller ekologi (ide-
ologi). Vad som verkar vara gemensamt för alla ekobönder i min undersök-
ning är en önskan att bo och leva ”på landet”, vilket skulle kunna vara en 
bidragande orsak till att förklara den höga andelen hobbybönder.  

5.4 Ekobönders socioekonomi  

Det ger ingen ekonomisk vinst på detta. En ideologi, en hobby, men det är dyrt 
att spela golf också (R33). 

Socioekonomiskt är bönder företagare, och detta avsnitt kommer att belysa 
dessa företagares attityder kring sin ekonomi i ett socialt perspektiv. Hälften 
av ekobönderna i Kristianstad är antingen pensionärer eller hobbybönder. Fri-
tidsbönderna betonade för mig att de ser jordbruket som en meningsfull 
sysselsättning, som i ovanstående citat i det närmaste en ”hobby” och oftast 
en kostsam sådan. Men, som några uttrycker det, fritid får kosta. Jag upplevde 
inte att någon formulerade sig på ett sätt som indikerade att de tyckte det var 
”fint” eller prestigefyllt att vara ekobonde. Tvärtom lyfte de istället fram ar-
betet, på både kvällar och helger. Jag väljer att först säga något om dessa fri-
tidsbönders val innan jag resonerar vidare kring ekonomi utifrån heltidsbönder 
med djurhållning.  

Jag väljer att lyfta fram äppelodlarna (äppelmustproducenter) som exempel 
på hur hobbybönder ofta har valt livet på landet framför allt annat, inte minst 
framför lönsamhetsskäl i sitt företagande. 

Med 18-19 kr i produktionskostnad per flaska äpplemust, innan eget arbete. 
Jag har transport också, men man kan inte räkna in allt (R27). 

I Kristianstads kommun finns det fyra aktiva ekoäppelodlare – ett par pens-
ionärer och ett par fritidsodlare. På alla gårdarna handlar det om liten skala 
med cirka tretusen träd per odlare, medan ”de som lever på det har sjuttio-åttio 
tusen träd” (R27). ”Med ekologisk äppelodling blir skörden mycket mindre, 
men med liten äppelproduktion så fungerar det ändå inte att leva på” (R28). 
Så det blir en hobby. Respondent (R26) understryker vikten av att ta till vara 
vad naturen kan ge av sig själv och tillägger att även om det handlar om att 
förädla vad naturen kan ge, ”får hobbyn inte kosta för mycket pengar” (R26). 



 70

Många ekobönder har andra yrken, och några av dessa (R16, R19) säger att 
de valde bostad först och att det redan fanns EU-stöd på deras mark och eko-
produktion på gården när de köpte den, så de fortsatte. Trots att andelen hob-
bybönder bland ekobönder är stor, finns det ekobönder som har hela sin för-
sörjning i jordbruket.  

Hälften av de KRAV-bönder jag kom i kontakt med var heltidsbönder. Av 
dessa heltidsbönder uppgav en handfull bönder att deras jordbruk inte skulle 
kunna klara gårdens ekonomi utan sin partners inkomst (arbetsplats utanför 
gården). En tredjedel av de trettio KRAV-bönder jag har nått för samtal, och 
som vid samtalen var registrerade KRAV-bönder, upplevde således att de 
kunde leva på sin produktion utan inkomst utöver gårdens inkomster och EU-
stöd. Av dessa tio gårdar var fem mjölkbönder, en större nötbonde, en gurk-
odlare, en bonde med ekologiskt nöt (men huvudinkomsten kom från konvent-
ionell svinproduktion) och två bönder med diversifierad produktion på gården 
(grönsaker, nöt och lamm). 

Överlag är ekobönder med nöt- eller mjölkproduktion överens om att det 
ekonomiskt fungerar att vara ekomjölkbonde utan inkomst utöver produkt-
ionen. Gurkodlaren och den större nötbonden uttryckte individuellt även att 
verksamheten gick bra. Det är endast tre bönder som har talat om att de ”tjänar 
bra med pengar” och det är bönder på stora gårdar där omsättningen är som 
störst. 

Ett bondepar på en mindre gård, som i det längsta har försökt att ”vara på 
gården” (arbeta) båda två, uttrycker sig något uppgivet: ”Vi provar vidare, 
men det är bättre betalt som lärare” (R17). En annan heltidsbonde med partner 
som arbetar utanför gården sade sig kunna ta ut ca hundratusen kronor netto 
om året, men att produktionen varje år måste utöka med någon ny inkomst-
källa (R8). Hållbart eller inte, är det detta ett liv som bonden väljer. Att det 
handlar om val av livsstil framför exempelvis ekonomisk hållbarhet är tydligt.  

Då överväldigande många i urvalet har kor i sin produktion – nöt- och/eller 
mjölkkor (se bilagan ”Urvalet”) – redovisar jag ett fördjupat resultat inom 
dessa två nischer med ekokor. Dessa bönders syn på vad som i praktiken är 
hållbart inom sin nisch av jordbruket är betydelsefullt för förståelsen för ett 
hållbart jordbruk, inte minst eftersom deras uttalade upplevelser inte särskiljer 
hållbarhetsdimensionerna i hur de resonerar kring sin verksamhet. Utöver eko-
nomiska aspekter inflikas även arbetsrelaterade sociala aspekter. 

Köttdjursproduktion är inte ett så tungt arbete och har inte bestämda tider som 
med mjölkkor. Rent ekonomiskt så är det dock en förlust i jämförelse med 
mjölkproduktion (R1).  

Det är långa arbetsdagar med mjölkkor. Med kött kan jag börja nästan när jag 
vill (R9). 
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Jag tror att mitt netto blir bättre utan, än med kraftfoder. Det är ju inte heller 
hållbart att importera foder, varje gård ska ju vara självgående. Logiskt sett så 
ska man klara foder på sin mark för nöt (R13). 

Att hålla på med extensiv köttproduktion är meningsfullt enligt de tre ekobön-
derna ovan. Tillsammans sammanfattar de (R1, R9, R13) vad så gott som alla 
nötbönder upplever; det vill säga att det är en enklare produktion jämfört med 
att vara mjölkbonde. Att det inte är så tungt arbete samt med friare arbetstider, 
även om flera ser det som en förlustaffär i jämförelse med mjölkproduktion.  

Medan den intensiva uppfödningen betonas inom konventionell produkt-
ion, betonas den extensiva uppfödningen inom ekologisk produktion, delvis 
tack vare prisskillnaderna i kraftfoder, vilket bonden (R13) i citatet även me-
nar. Vidare menar bonden (R13) att arbetet underlättas av att momentet med 
att tillföra kraftfoder kan utebli om bonden väljer en mer extensiv produktion.  

Utifrån dessa ord kanske ekonötproduktion låter attraktivt för läsaren och 
frågan varför inte fler blir ekobönder hänger i luften. Mina respondenter finner 
dock ekologisk nötproduktion problematisk ur flera perspektiv som måste tas 
med i det ekonomiska hållbarhetsperspektivet.  

(1) Med ett relativt högre pris på ekologiskt foder ställs krav på extensiv 
produktion (R15) med mindre omkostnader, men utan högre slaktpris blir 
verksamheten olönsam och bidragsberoende. 

(2) De något högre ekologiska EU-stöden (jämfört med konventionella) 
jämnar inte ut olönsamheten, men bidrar till valet och avgörandet att ställa om 
(R13).  

(3) Helt avgörande är dock möjligheterna till egen foderproduktion. ”Om 
man räknar på vad kraftfoder kostar så blir det ju förlust” (R13). Arbetsinsat-
sen blir högre, men de ekonomiska insatserna mindre då foder inte behöver 
köpas, utan kan produceras på gården. 

(4) Om ekobonden känner att en mer intensiv uppfödning är nödvändig kan 
det bero på platsbrist och otillräckligt med eget bete/grönfoder till så många 
djur som extensiv produktion medför arealmässigt (R13). 

Mina köttdjur går bra, ingen anledning att ha konventionellt alls. Inget mer 
jobb, den enda skillnaden är att de växer långsammare (R9). 

Då det logiskt sett tar längre tid att föda upp till slakt utan kraftfoder blir om-
sättningen mindre, men å andra sidan är insatskostnaderna lägre, vilket är vad 
bonden (R9) i citatet även menar. Flera av bönderna på de mindre gårdarna 
säger vidare att det inte är antalet djur som avgör en utveckling mot ekonomisk 
hållbarhet på en gård, då exempelvis fler kor ger mer kostnader (stallar/fo-
der/mark) och inte nödvändigtvis större intäkter. Några småbönder (R1, R9, 
R13) hävdar att nettot med detta resonemang inte behöver bli mindre jämfört 
med de som investerar i fler djur och köper kraftfoder utifrån liknande gårds-
areal.  
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På en större gård, som har större omsättning, finns det en större ekonomisk 
förväntan vad gäller volym, samt ofta större ekonomiskt handlingsutrymme. 
Alla menar att man kan få stordriftsfördelar i nötproduktion, men det är svårt 
att veta var brytpunkten ligger för bättre lönsamhet genom större volymer. 
Ingen av de flera nötbönder jag lyssnat till i just denna fråga sade sig veta var 
brytpunkten ligger.  

Alla ekobönder är överens om att även om nötköttsproduktion är enklare 
rent arbetsmässigt, så är mjölkproduktion relativt sett mer lönsamt. 

Mjölkkor ger ju en månadsinkomst, men idag är det bara stora besättningar, 8-
25 kor är för litet. Priset på mjölk har inte stigit men det har levnadskostna-
derna. De små jordbruken går upp i de stora (R9).  

Med endast 7-8 tusen kg mjölk om året, så kan det bli ekonomi av det ändå 
(R1). 

Mängden mjölk som en ekoko i citatet ovan (R1) producerar kan jämföras 
med bonden (R9) som beskriver de cirka tiotusen kilo som konventionella kor 
kan ge varje år. Jag nämner dessa siffror tydligt här då de båda bönderna upp-
lever dem som viktiga. Jag har fått lära mig att eftersom mjölkproduktion 
handlar om hur djuren omvandlar foder till muskler eller mjölk, är bondens 
arbete att förse djuren med det foder som ger bäst produktion på både kort och 
lång sikt; med andra ord en hållbart balanserad insats för bäst ekonomisk håll-
barhet.  

Generellt sett förväntas kor producera mer mjölk nu än under tidigare ge-
nerationer, men det är enligt flera ekobönder inte säkert att det är mer ekono-
miskt att driva djuren hårt. Kor inom konventionell uppfödning blir inte så 
gamla som ekokor då den mer intensiva produktionen sliter mer på deras krop-
par, vilket av flera ekomjölkbönder upplevs som resursslöseri och oekono-
miskt.  

Några mjölkbönder hävdar att även om eko-kor mjölkar mindre, kan de ge 
mer netto, då uppfödningskostnaderna för varje ko även måste medräknas 
Denna uppgift varierar dock beroende på vilken bonde som argumenterar. 
Samtliga säger dock att mjölkkorna måste ha något kraftfoder, de behöver mer 
och kraftigare foder, annars producerar de inte som de ska. Med högre krav 
på insatser, samtidigt som ekofoder är dyrt, blir den egna gårdens produktion 
av grövre foder betydelsefull för ekonomin. En av mjölkbönderna menade att 
det är ”svårt att undvika sojan” (R3), men denna bonde är ensam i hela urvalet 
om att köpa ekologiskt kraftfoder.  

Eftersom kornas behov av ett kraftigare foder framträder som den gemen-
samma nämnaren för mjölkproduktion jämfört med nötproduktion, vill jag 
fördjupa mig något här. Det slår mig att ekologiskt foder verkligen måste vara 
dyrt att köpa, då det anses vara mer ekonomiskt lönsamt att lägga ner arbete 
på att odla, skörda, blanda och lagra eget foder. Med samma kostnader för ett 
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stall med mjölkkor i ekologisk lösdrift som vid konventionell lösdriftspro-
duktion är det faktiskt enligt bönderna foderkostnaden i sig som är den stora 
kostnadsskillnaden mellan ekologisk och konventionell mjölkproduktion.  

Som i all företagsekonomi är en balans mellan investeringskostnader och 
intäkter med andra ord viktig. Kan man få produktionen att gå runt på bara 
köttproduktion slipper man investera så mycket, för ”mjölk kräver ju mer 
pengar” (R12).  

Vi har mjölkningsrobotar och automatiserade fodergrindar, så korna vandrar 
runt självmant. Om vi inte köpt gården billigt så hade det inte fungerat alls, då 
fler amorteringar troligen hade varit droppen (R2). 

Jag har träffat någon bonde som vill gå från köttproduktion till mjölkprodukt-
ion för att få en bättre och mer regelbunden inkomst, då denne liksom många 
andra anser att det ”inte finns pengar i köttdjur” (R7). Samtidigt har jag träffat 
någon (R1) som vill sluta med mjölk och ha fler nöt istället, eftersom nötpro-
duktion kräver relativt mindre arbete och färre nyinvesteringar.  

Ekobönder som fortfarande har mjölkkor uppbundna (motsats till lösdrift), 
gör så på dispens, berättas det för mig under besöken. Jag besökte ett par 
mindre mjölkgårdar med uppbundna mjölkkor i november 2013 där man på 
den ena gården (R1) hade påbörjat ett bygge av en rastfålla, medan den andra 
bonden (R3) inte visade på någon liknande investering. Det var dock denna 
bonde som nämnde den dåvarande dispensen. KRAV-förbudet mot att ha djur 
uppbundna i Sverige kom kort därefter den 31 december 2013 (Presto, 2014). 
Alla KRAV-bönder stod efter det datumet inför kravet att rasta sina djur ett 
par gånger i veckan enligt den nya KRAV-regeln.  

Mjölkproduktionen kryper ut från skogen, till större enheter. Idag finns många 
stora mjölkbesättningar även bland de ekologiska, för att det ska bli ekonomi 
(R11). 

Tidigare har mjölkproduktionen i huvudsak tagits hand om av skogsbönder 
med små besättningar och med mer betesmark än åkermark, men bönderna 
berättar att mjölkmigrationen från små skogsgårdar till större gårdar på slätten 
är verklig, då åkermark ger mer foder än naturliga betesmarker samt att stor-
driftsfördelar eftersöks för bättre lönsamhet både bland konventionella och 
ekogårdar.  

Även om det råder en jordbruksutveckling med specialisering och större 
enheter är ekogårdar i allmänhet små. Utöver att anlita en maskinstation till 
plöjning, skörd och även ogräsbekämpning (gasol) (R12), är det endast en 
handfull av ekogårdarna som är stora nog för att kunna anställa eller för stora 
för att klara arbetet själva.  

Jag rycker in hos andra bönder. Fråga vem som helst, alla jobbar även borta. 
Ingen jordbrukare klarar sig själv (R11).  
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Oavsett om det gäller ekonomi eller arbetet i sig menar bonden (R11) i citatet 
att småbönder behöver arbeta med annat utöver sin egen verksamhet. Har man 
ett litet jordbruk arbetar bonden troligen större delen av sin arbetstid någon 
annanstans, antingen som avbytare, maskinförare eller med annat lönearbete 
vid sidan av sitt liv som bonde. Många mindre gårdar är inte lönsamma trots 
slit och obekväma arbetstider. Att många mindre gårdar försvinner upp i större 
jordbruksenheter och att återstående mindre gårdar omvandlas från heltidssys-
selsättning för enskilda bönder till en ”dyr” hobby är för många ekobönder 
tydliga tecken på en ohållbar utveckling.  

Trenden är färre heltidsbönder, och att vara heltidsbonde kan vara ”lite en-
samt ibland.” (R8). Förr fanns en mer varierande produktion på de till antalet 
fler gårdarna, men numera är gårdarna mer specialiserade på en slags produkt-
ion och ofta sammanslagna med andra gårdar. De mindre och numera färre 
gårdar med djurhållning verkar således vad jag förstår främst ha djurfoder på 
sina arealer. 

De större gårdarnas effektivare företagsekonomiska verksamhet, med egna 
utmaningar utifrån att finna kvalificerad arbetskraft, rimligt arbetstempo och 
omfattning, ger inte entydigt bättre välbefinnande för bonden i förhållande till 
insats än de små gårdarna med lika långa arbetsdagar, men med mindre om-
sättning och lönsamhet. Detta återspeglas i nedanstående citat. 

Det är tydligt att det är gårdslivet med djuren, maskinerna och markerna som 
tar i stort sett all min mans tid, att vara gift med en bonde är som att leva i en 
annan persons dröm (maka till R5).  

Om man inte går hela vägen i timmar, tempo, intensitet, arbetsglädje och ide-
ologisk medvetenhet funkar det inte. Ens personlighet måste brinna för det. 
När man slutar brinna för sitt arbete, då är det dags att sluta (R7).  

Ekonomiskt och socialt sett blir det sammantaget orimligt långa arbetsdagar 
oavsett gårdens storlek (R5, R7). På en av gårdarna möter jag bondens far som 
tidigare hade gården, och han tycker att ”det kan vara lite väl mycket emel-
lanåt, men att det ena leder till det andra” (Far till R4) som kommentar och 
reflektion kring sonens arbetssituation under uppbyggnaden av en ny verk-
samhet med råvaruförädling på gården. Arbetsmängden för storbonden var 
inte mindre, och innebar ett högt tempo från morgon till kväll. Även om man 
har en stor gård och anställda innebär det långa dagar för bonden själv, vilket 
kan yttra sig i uttalanden som: ”Jag är trött, det har rusat på länge” (R4).  

När det gäller stora mjölkgårdar, med många ”påsättningar” [fyra spenkoppar 
per ko, förf. anm.] per dag, så kan detta inte göras utan arbetsskador, så bönder 
kan känna sig slitna efter bara fyra år (R14). 

Bonden (R14) menar att stora mjölkgårdar måste har flera anställda och upp-
rätta något slags skiftarbete för hållbarhet. Flera omtalar att man traditionellt 
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sett låser fast korna under mjölkningen, med flera personer som mjölkar. End-
ast bönder med ett stort antal djur och stor areal talade om krav på effektivitet 
i produktionen, och vad jag förstår beror detta på de högre omsättningskraven 
för att betala löner och lån. 

Med modernare mjölkningsrobotar bygger mjölkningen på att korna be-
stämmer vad som ska göras. ”En del som bygger om och är vana att driva på 
djuren känner stress och frågar sig: Vad ska jag göra nu? Om man inte klarar 
omställningen att inte ha kontroll så blir det strul” (R14). Med låga räntor och 
dyr arbetskraft investeras det i robotar vid nyinvestering, men det finns enligt 
en bonde (R1) många traditionella mjölkgropar kvar ute på gårdarna, eftersom 
nya investeringar i sin tur ställer högre krav på gårdens storlek, effektivitet 
och produktivitet. Det är en mer industriliknande produktion helt enkelt, med 
större marginaler utifrån fler djur.  

Vad som är robust, det vill säga uthålligt eller hållbart i längden, är bön-
derna på de små respektive större gårdarna oense om, då de kan kritisera 
varandras val och samstämmigt peka på att den andres val egentligen inte är 
hållbara. De kan emellertid även belysa ohållbarheten i sina egna val och jord-
brukets väg som helhet.  

I detta kapitel har fokus varit på ekonomiska aspekter på hållbarhet i jordbru-
ket, och den översiktliga slutsatsen blir att rationell ekonomisk hållbarhet be-
räknas utifrån storleken på gårdarna, inte huruvida de idkar ekologisk eller 
konventionell produktion. Enskilda bönders jordbruksstilar, med olika mål 
och mening med sin verksamhet, lyser visserligen igenom, men vad som anses 
vara ekonomiskt optimalt för ett hållbart jordbruk är i det närmaste individu-
ellt. Ekobönderna är dock ense om att varje betoning på prisbillighet genom 
stora volymer framför priskvalitet inte bidrar till hållbarhet för jordbruket som 
helhet.  

 
• Större enheter har blivit normgivande för jordbruket, men endast 

enstaka storbönder återfinns bland ekobönderna. Flertalet ekobön-
der uppger att de har valt livsstilen på landet framför ekonomiska 
skäl till att bruka jorden, vilket pekar på mindre rationella jord-
bruksstilar. 

• Bönder har utifrån olika val och förutsättningar vanligtvis olika syn 
på skuldsättning. Upplevelser om vad som leder till ett bättre netto 
förstås i det närmaste som individuella och är kopplade till mål och 
mening med det egna jordbruket, vilket ofta är synligt genom går-
dens storlek.  

• Meningsfullheten i att vara KRAV-bonde upplevs som kopplade till 
de förhållandevis något högre EU-stöden. Jordbruket baseras på 
EU-stöd och formas utifrån jordbrukspolitiken.  

• Den vanligaste djurhållningen bland ekoförvaltare är ekokor, där 
ekomjölken ger stadigare ekonomi, medan köttproduktion är den 
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enklare formen. Samtidigt påpekar många ekobönder att ekoodling 
egentligen är mer hållbart för vår gemensamma livsmedelsförsörj-
ning än vad djurhållning är.  

Bönderna framhåller att den allmänna lönsamhetstrenden inom jordbruket går 
mot färre bönder och större gårdar. På små ekogårdar var investeringarna 
äldre. Brytlägen, med val att fortsätta eller lägga ned verksamheten, blir aktu-
ella i samband med nödvändiga nyinvesteringar. En gård i mellanstorlek hade 
investerat i mjölkningsrobotar och grindar, men bonden upplevde ändå att de 
var beroende av ytterligare inkomster utanför gården för att det skulle gå runt. 
På de största ekomjölkgårdarna var tempot högt med stora egna arbetsinsatser 
och flera anställda, för att kunna matcha de stora investeringarna med högre 
omsättning. Vad som egentligen är en rimlig storlek för en ekogård är en helt 
annan frågeställning som inte besvaras i uppsatsen utöver enskilda bönders 
uttalade åsikter.  

I nästa kapitel läggs mer fokus på den sociala dimensionen av hållbarhet i 
jordbruket, formulerat som förvaltarnas syn på jordbrukets sociala hållbarhet 
och utveckling. 
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6. Social hållbarhet och jordbruksutveckling 

Någon måste ju göra det, annars blir det ingen mjölk. Att vara bonde är å ena 
sidan ett fritt arbete, där man i mycket själv bestämmer sitt arbete, samtidigt 
som djurhållning, speciellt mjölkkor kräver att man finner sig i att som bonde 
vara uppbunden på gården (R5). 

Bonden (R5) reflekterar i citatet ovan över sitt arbete genom att säga ”någon 
måste ju göra det”, vilket pekar på en kombination av blandade känslor och 
upplevelser.  Bonden uttryckte känslor av isolering och maktlöshet i kombi-
nation med en positiv upplevelse av att ha ett självständigt och fritt arbete. 
Liknande yttranden, känslor och upplevelser vägleder mycket av böndernas 
attityder mot omvärlden och sin egen företagsamhet.  

Målet med kapitlet är att ge en väl sammanfattande text med min förståelse 
av ekobönders syn på jordbrukets förvaltarskap utifrån en social dimension av 
hållbarhet och vad som är acceptabelt. Jag vill hänvisa till att idéer om att den 
sociala hållbarhetsdimensionen till stor del bygger på upplevelser av rättvisa, 
makt, välstånd och välbefinnande (KTH, 2014). Ansatsens betoning på sub-
jektiva upplevelser ger utrymme för dessa förvaltares attityder och analyser, 
och jag sammanfattar i kapitlet min förståelse av desamma.  

Deras upplevelse av ökad ekomedvetenhet i samhället med nya möjligheter 
till lokal företagsamhet belyses (6.1). Ökad ekomedvetenhet innebär en ut-
veckling där fler och fler konsumenter efterfrågar närproducerade ekoproduk-
ter. Denna ökande ekomedvetenhet menar bönderna bidrar till ökad hållbarhet 
för sitt och andras ekojordbruk. Den ökade ekomedvetenheten minskar i viss 
mån deras upplevelse av isolering och maktlöshet inför vad många bönder 
benämner som en ohållbar utveckling för jordbruket.  

Ett mer robust förvaltarskap och hållbar utveckling för jordbruket ställer 
sociala krav på ökade känslor av välbefinnande genom minskad upplevd 
maktlöshet inom flera områden (6.2). Med ökad ekomedvetenhet i samhället 
efterfrågas från bönderna med andra ord bättre samhällsförståelse för förval-
tarskapet som bonde, för hållbarhet i jordbruket.  

Utmaningarna med böndernas välbefinnande (6.3) sammanfattas ligga i 
upplevd maktlöshet, en utsatthet i förhållande till politiska beslut och sam-
hället. Deras upplevelser skulle kunna vara del av en förklaring till jordbruks-
utvecklingen med osäkrare generationsskiften och brist på inhemsk arbets-
kraft, vilket i varje fall är vad de bönder jag har lyssnat till hävdar.  
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6.1 Ökad ekomedvetenhet och nya sociala marknader  

Idag är det svårt att vara medveten kund, när varorna kommer från hela värl-
den, men jag handlar inte i vissa affärer alls. Det är inte alla affärer det är lönt 
att handla i (R5). 

Vi kan bli lurade överallt och behöver vara medvetna kunder, det blir bekvämt 
att säga att man inte kan lita på något (R26).  

En får hoppas att folk lär sig lite mer om vad det har för betydelse vad de köper 
idag, som påverkar vad som finns att köpa imorgon (R17). 

Ekobönderna upplever att en ökad medvetenhet speglar utvecklingen. Att 
ökad medvetenhet leder till fler ekologiska val är överlag ekoböndernas slut-
sats, samtidigt som flera bönder (R5, R26, R17) i citaten ovan menar att sam-
tidigt som det inte är enkelt att vara en medveten kund när det säljs varor från 
hela världen, är det viktigt för jordbrukets hållbarhet. De tror att folk blir mer 
och mer medvetna om vad de äter eftersom efterfrågan på ekologiskt och när-
producerat ökar. Den logik som trummas in i mig är att ju fler som köper lo-
kalt, desto fler ekologiska producenter överlever lokalt.  

Bönderna resonerar som folk i allmänhet nuförtiden. Att många bäckar små 
blir en å, och att man får ”ta tag i de bitar som man kan och om börsen räcker 
till så tar man något extra som är ekologiskt i affären” (R24). Var och en gör 
sina val, men flera bönder uppmanar mig med eftertryck under samtalens gång 
att göra medvetna ekologiska val när jag går och handlar. Utifrån samma devis 
verkade många vilja ta hand om vad jorden ger på sin gård, samt upplever en 
mening och ett visst välbefinnande av att göra det.  

Ökad ekomedvetenhet kan enligt bönderna påvisas genom ökad efterfrågan 
på ekomjölk och svenska ekogrönsaker. Den produkt som alltid har efterfrå-
gats mest bland ekoprodukter i affärerna är ekomjölken.   

Maktrelationen mellan konsumenter och traditionella producenter som le-
vererar sin mjölk till ett mejeri när det gäller ekologisk mjölk är enligt produ-
centerna till konsumenternas fördel. De menar att antalet kunder i affären av-
gör hur mycket mejeriet anser vara rätt volym mjölk, och därmed antal 
ekomjölkbönder. Kundernas val av ekomjölk bidrar således till omställning 
av jordbruk. Om det är fler bönder som vill ställa om till ekologisk produktion 
än vad mejeriet anser blir det inte av.  

 En bonde berättar att Arlas ekomjölk tas från Mellansverige, ”mest Jämt-
land” (R1). Bonden menar att det finns en större andel ekobönder i norra Sve-
rige än i södra, då markerna är magrare i Norrland och egentligen inte har 
förutsättningar för ett intensivt jordbruk. En annan mjölkbonde som uttalar sig 
om just marknad och politik vill att ”marknaden ska få råda, med så lite politik 
som möjligt” (R3). Bonden (R3) har varit lantbrukare länge och har sett vad 
riktad jordbrukspolitik kan leda till. Åsikterna skiljer sig ibland även kraftigt 
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beroende på vad som gynnar en själv, men de starka kritiska åsikterna kring 
långväga transporter av livsmedel är genomgående bland de bönder jag har 
talat med och gäller således även mjölken. Ekobönderna ser i sammanhanget 
att eventuell robusthet bland mjölkbönder framöver ligger i minskad konsumt-
ion av importerad mjölk för högre priser, och därmed färre svenska mjölkbön-
der som ger upp.  

Konsumenter frågar nu efter närproducerad ekomjölk och är villiga att be-
tala ett något högre literpris för produkten. I Kristianstad finns det ett nyöppnat 
(2014) ekologiskt gårdsmejeri i Nöbbelöv som levererar lokalt i tvåliters dun-
kar med eget märke, ”Nöbbelövs ekologiska”. Andra ekomjölkbönder kom-
mer enligt en annan ekomjölkbonde (R3) att kunna dra nytta av det lokala 
mejeriets existens. Bonden menar att marknaden påverkas på ett positivt sätt, 
utifrån bland annat mer uppmärksamhet i tidningarna kring ekomjölk. 

Sammanfattningsvis är det enligt bönderna konsumenterna som styr utbu-
det av ekomjölk. Detta kan vara lönsamt, men när det gäller inhemska eko-
grönsaker råder inte motsvarande förhållanden på marknaden. Att odla grön-
saker är ingen ”mjölkko” om man säger så. Här handlar det mer om själva 
arbetet, som är tungt och med höga produktionskostnader. 

På marknaden idag kan man inte hitta lokalt ekologiskt odlat i tillräcklig 
mängd (R9). 

Ekologiska grönsaker har stor efterfrågan på marknaden, men kräver även 
mest arbete, vilket flera bönder vittnar om. Utifrån den större arbetsbördan 
råder det tydligen en brist på inhemska ekogrönsaker och odlare trots efterfrå-
gan, inte minst på gröna ärtor och bönor. Det finns endast ett fåtal ekologiska 
grönsaksodlare i kommunen. ”Betalningen motsvarar inte arbetsinsatsen” 
(R9).  

Bönderna verkar överens om att marknaden för ekologiska produkter som 
helhet inte går att stoppa. ”Det är som att försöka stoppa folk från att tänka” 
(R40), då det finns en tydlig och växande marknad. Bönderna menar dock att 
det är svårt att sälja in ett mervärde hos den del av befolkningen som knappt 
klarar vardagen, de som är ekonomiskt fattiga. Den grupp konsumenter som 
numera handlar ekologiskt växer dock, vilket ger nya möjligheter för förval-
tarskapet. 

Att ekologisk mat blir vanligare i samhället är tydligt, men den är i proport-
ion till konventionell produktion fortfarande liten. De ekologiska bönderna är 
så få att reglerna till exempel medger att de får använda sig av konventionell 
halm, då det inte finns ekologisk halm på marknaden. ”Tror inte att det någon-
sin kommer eko-halm, möjligen om alla gårdar blir ekogårdar” (R13). Bönder 
har i alla tider samverkat med sina grannar, men hittills är ekobönderna få. Det 
blir intressant ”när man träffas” (R26).  

En bonde berättar att han har ”lite råg men att det blir för långt att köra det 
till någon som köper upp” (R24), så bonden säljer till närmaste lagerhus som 
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konventionellt spannmål. Det ger ett lägre pris, men bonden behåller sin mark 
giftfri, vilket verkar vara flera små bönders mål med sin ekologiska gärning.  

Bäst möjligheter för grannsamverkan i kommunen bland ekobönder just nu 
finns i trakten kring Tollarp (med avgränsning Nöbbelöv, Rickarum och Lin-
deröd), då det är den enda lokalregionen i kommunen med någon form av 
geografiskt kluster av ekobönder; tretton stycken enligt KRAV:s medlemslista 
(2013). Det finns idag fem grannar i lokalregionen som har någon form av 
uttalad grannsamverkan. Man pratar med någon eller några i området, rådgör, 
byter åkermark (för rätt växtföljd) och gör en del affärer (vall, stutar, lupiner, 
foderkorn) sinsemellan. I trakten överlag är det dock för långa fysiska avstånd 
för grannsamverkan liknande den som finns mellan konventionella grannar 
(byte av mark för växtföljd). Flera bönder berättar för mig att Internet hjälper 
till att minska upplevda avstånd vid försäljning av produktionen i allmänhet, 
om det inte krävs traktor och släp vid leverans, för då kan ekobondens trans-
portkostnader och tiden bli mer avgörande.  

Nätverkande över sociala medier för en mer nära och långsiktig avsättning 
för sin produktion är populärt. 

I och med samarbete mellan privatkunder som går ihop och handlar samtidigt 
så kommer man ner i 30 kg lådor på nötkött (R13).  

Många annonserar på Blocket för att sälja livsmedlet, men mer samarbete i 
sociala nätverk anses minska osäkerheten med att få sålt, vilket kan tolkas 
bidra till hållbarhet. Bonden (R13) i citatet ovan menar att bönder behöver 
sälja hela djur, samtidigt som kunderna endast är intresserade av ett begränsat 
antal kilo. Därmed blir lösningen nätverkande över sociala medier. Dessa pri-
vatkunder erhålls genom nätverk på Facebook och ”då är inte KRAV-märk-
ningen ett måste” (R22). Det anses dock ligga ett mervärde i att ha KRAV-
boskap till salu, eftersom det är en begränsad marknad med KRAV-boskap, 
så ”man brukar få sålt de djur man vill sälja till ett något bättre pris” (R15).  

När verksamheten överlever ekonomiskt i förhållande till kostnaderna för 
ekologisk produktion kan bönderna även hoppas på någon form av social håll-
barhet. ”Vi tjänar bättre genom att vi har egna kalvar, mycket mark och säljer 
till privatkunder” (R13). Med en etablerad fungerande distributionskedja kan 
arbetet med att ”jaga slaktare” rationaliseras bort, i detta fall för att mervärdet 
tas ut hos slutkunden av bonden. Nätverket bidrar således till bättre social 
hållbarhet med rimligare arbetsvillkor för producenten.  

En hobbybonde som idag kör lastbil till vardags säger att han ”nock” skulle 
kunna leva på sitt jordbruk om han sålde direkt till affärer och privatkunder, 
men att ”det inte är gjort i rappet att kontakta affärer och bygga upp kundnät-
verk” (R23). 

Flertalet av lammköttsproducenterna har direktförsäljning, med ”återtag” 
(direktförsäljning från producent till privata konsumenter som hämtar själva 
efter avtal om plats och datum). Lammproducenter kör oftast själva sina får 
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till lokala slakterier, men en stor andel i urvalet är med i ”Gröna lammet” (ett 
regionalt nätverk), där lammproducenter samverkar ifråga om marknadsföring 
med ett gemensamt märke och transporter till slakteriet. Med möjlighet till 
små marginaler, utan samverkan i nätverk eller återtagsförsäljning, är produkt-
ionen inte hållbar.  

Att se fler lokala nätverk utvecklas mellan konsumenter och producenter är 
en del av en tydlig trend med ökat intresse för ekologisk och närodlad mat. Ett 
kombinerat producent-konsument-nätverk som startade lokalt 2013 är ”Bon-
dens skyltfönster” med hemsida för beställningar och ett utlämningsställe. En 
av producenterna i nätverket uttrycker att det alltid är något negativt med mel-
lanhänder och ”Bondens skyltfönster” tar 10 % av försäljningsvärdet.  

Ett möjligt alternativ av försäljningsväg som delvis minskar osäkerheten 
för bonden, och som beskrivs av några bönder, är en lokal marknad där kon-
sumenter avtalar med lokala bönder om att i förväg köpa vissa mängder av 
årets skörd. Internationellt finns många lokala ”Community Supported 
Agriculture” (CSA), där konsumenter och producenter samarbetar för att få 
efterfrågan och utbudet att mötas utan mellanhänder och därigenom skapa en 
win-win-situation för båda parter (Sharp, Imerman, & Peters, 2002). Konsu-
menterna närmar sig produktionen genom att de kan se var produkterna kom-
mer ifrån och kan därigenom uppleva en social hållbarhet. Konsumentavtal 
om framtida köp underlättar för producenterna att kunna planera och inve-
stera, vilket ger en mer långsiktig social hållbarhet för desamma. En svensk 
variant av CSA är ”lokal andelsmat”, initierad av Förbundet Sveriges Små-
brukare som börjar dyka upp runt om i landet, utifrån en öppen Facebook-
grupp, ”Lokal andelsmat”, där konsumenter och producenter kan gå med. I 
Kristianstad är det för närvarande den lokalt kända innovativa Marcellos 
(Nöbbelöv) med sin biodynamiska gård som erbjuder sina kunder CSA-med-
lemskap och annonserar på ”Lokal andelsmat” (Facebook). Försäljningsme-
toden kan dock verka stressande för en del bönder (Sharp et al., 2002) som 
känner en press att leva upp till beställningarna. 

Många bönder jag har lyssnat till uttrycker vikten av att sälja genom privata 
nätverk för att inte minst få bättre betalt, men många uttrycker ett underförstått 
socialt värde i nätverken, för långsiktig hållbarhet i verksamheten som helhet. 
Nya sociala marknader nås genom gårdsbutiker och ”återtag” om bonden inte 
vill sälja till en grossist. Ekoböndernas individuella val av försäljningssätt 
medverkar till deras mål och mening med sin verksamhet.  

Jag odlar olika sorters bönor och säljer även till Bondens skafferi, men funderar 
på att halvera grönsakerna och öka hösthallon. Bär funkar bra att sälja. Kristi-
anstad är trögare när det gäller ekologiskt, en del kör till Malmö och säljer. 
Tack vare att jag har hela kedjan så säljer det bra i gårdsbutiken (R9). 

Även om det sker en hel del direktförsäljning bland producenterna, liknande 
odlarbonden (R9) i citatet ovan, med högre pris för varorna, är svensk handel 
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överlag baserad på grossister. Det måste enligt bönderna finnas grossister, ef-
tersom inte alla producenter vill ha direktförsäljning på sin gård. Direktför-
säljning upplevs av en del bönder som stressande, eftersom arbetsmomenten 
blir fler i kombination med osäkerheten kring att få varorna sålda.  

Konceptet med att ha egen gårdsbutik upplevs individuellt helt olika. Några 
säger att det blir för ensamt utan egen försäljning, medan andra menar att det 
är svårt att rent tidsmässigt kombinera att både odla och sälja, vilket kan jäm-
föras med en liknande slutsats i en tidigare studie kring social hållbarhet 
(Nordström Källström, 2008). Ensamheten är bidragande till trenden med ned-
läggningar på avlägsna platser enligt Nordström & Källströms studie. Kon-
ceptet med gårdsbutik förstås i min studie fungera för den som anpassar utbu-
det till vad som efterfrågas, men även som en lösning på upplevd ensamhet, 
givetvis under förutsättning att det finns en möjlig lokal marknad för en gårds-
butik.  

Gårdsbutiker är enligt flera bönder ett skämt, med dålig lönsamhet och tim-
peng i jämförelse med andra hantverksyrken, men med en egen nisch och in-
riktning går det enligt andra bönder bättre.  

Direktförsäljning genom återtag bland köttbönder är vanligare bland de 
som har lamm än de som har nötkreatur, men det kan tilläggas att fler nöt-
köttsproducenter gärna skulle vilja ha mer direktförsäljning, eftersom ”dubbla 
priset kan tas ut” (R28). Det är överlag de mindre djuren som många nötbön-
der gärna skulle sälja genom återtag, då slakterierna betalar sämre för djur som 
inte håller en viss vikt.  

Det finns en marknad där folk vill veta var köttet kommer ifrån. Den åter-
tagsförsäljning som sker är utifrån lokala nätverk, tidigare kunders vänner och 
andra, då gårdsbutiker ställer krav på ett helt annat upplägg med kassaregister 
och så vidare.  

Även om direktförsäljning ger mer pengar, är det även mer arbete, och i 
liten skala blir förtjänsten på produkterna fortfarande liten, enligt många. För 
att få upp volymerna, och därmed skapa stordriftsfördelar i hanteringen, är en 
gemensam erfarenhet att det krävs någon form av försäljning av förädlade pro-
dukter.  

Grossister har en förädlad service med leveranser av hela sortiment till 
kund. Ett exempel på detta är Bondens skafferi, en uppskattad företagare som 
det enligt bönderna går bra för. Det är främst restauranger i Malmö som är 
Bondens skafferis kunder. Många restauranger vill gärna ha leveranser på 
detta sätt, med en mindre mellanhand som kör direkt från bondens dörr till 
restaurangen. Restaurangerna är beredda att betala för det närproducerade med 
kvalitet (R18), där köttets kvalitet är viktigare än att det är KRAV-märkt. 

Sammanfattningsvis är upplevelsen av hållbarheten i de tre olika försälj-
ningsformerna individuella, eftersom det ofta inte enbart berör ekonomiska 
frågor, utan även andra behov såsom fler eller färre mänskliga kontakter. För-
säljningen bidrar kort sagt till hållbarheten i verksamheten ur flera dimens-
ioner, inte minst med de nya ”sociala” marknaderna. Det verkar vara de nya 
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sociala marknaderna med fokus på priskvalitet framför prisbillighet som ger 
bättre förutsättningar för ett hållbart jordbruk på de ofta mindre ekogårdarna, 
medan grossistsystemet behövs för de större gårdarnas hantering av större 
kvantiteter samt för de ekoförvaltare som inte vill eller kan idka direktförsälj-
ning. 

Trots dessa sociala plattformar styrs bönderna mycket av subjektiva käns-
lor av isolering och maktlöshet inför omvärlden i sina attityder och sitt företa-
gande. I nästa avsnitt beskrivs de fenomen och upplevelser som de anser or-
saka dessa känslor av maktlöshet. 

6.2 Upplevelser och känslor av maktlöshet 

Vi enskilda bönder har inte så mycket att säga till om (R12).  

… en maktlöshet inför väder och myndigheter (R17). 

Jag är helt övertygad om att vi inte kan fortsätta konsumera som vi gör, köpa 
tomater under sommaren från Spanien… det är inte hållbart. Jag har inte så 
mycket förtroende för EKO som kommer utifrån. Mitt i vintern ligger det äpple 
från Rumänien i affären, det tror jag inte ett dyft på. De måste ha fått antigro-
ningsmedel. Gnuggar man ett äpple på skjortan blir det blankt som en spegel 
(R32). 

Avsnittet om maktlöshet spänner över ett brett spektrum, och anledningen är 
att alla bönder har uttryckt upplevd maktlöshet när det gäller hållbarheten i 
jordbruket som helhet. I alla tider har det klagats på väder och myndigheter, 
men ekojordbruket tillför en ny dimension av böndernas klagan, en pessimism 
kring hur vi människor förvaltar jordens förmåga att försörja människan.  

Pessimismen yttrar sig i upplevelser av maktlöshet inför specifika fenomen, 
samtidigt som de med sina egna ekologiska val medverkar till att vilja se me-
ning med förvaltarskapet. Ekobönderna skulle exempelvis hellre se en ökad 
offentlig upphandling av det konventionellt närproducerade om det inte er-
bjöds ekologiska närproducerade varor, framför ökad import av ekoprodukter. 
Deras fokus och analys pekar på ohållbarhet i acceptans av långa transporter, 
inte minst när det gäller den offentliga upphandlingen. Offentlig upphandling 
har som mål att öka den ekologiska andelen, men riskerar att leda till ökad 
import av ekologiska produkter, delvis utifrån en brist på lokala ekoleveran-
törer.  

Avsnittet skall förstås som att bönder allmänt sett upplever en maktlöshet 
inför att vara liten i en stor och komplex värld, men mer konkret känner de en 
maktlöshet inom följande områden som direkt berör deras ekojordbruk: myn-
dighetskontakter, det offentliga upphandlingssystemet, de dubbla regelsyste-
men för ekoprodukter inom EU, KRAV-föreningens nitiskhet samt importen 
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i kombination med längre transportavstånd. Texten i detta avsnitt är en sam-
manfattning av dessa fenomen som jag förstått att ekobönderna upplever, om 
inte en hopplöshet inför, men i alla fall en maktlöshet.  

Mycket att hålla reda på, annars sanktioner hit och dit (R17).  

Det finns en psykisk press, då Sverige överdriver EU:s regler och kan ha tjäns-
temän med för lite kunskap (R14).  

Experterna fokuserar på fel saker. Länsstyrelsen, anstränger sig i detalj på att 
finna fel och vad man ska göra enligt reglerna. De inser inte att de inte bidrar 
till ett mer hållbart lantbruk. Om man kritiserar så bör man komma med kon-
struktiva alternativ (R7). 

Det är böndernas bestämda uppfattning att myndigheterna styr produktionen 
med omläggning av reglerna vart femte år.  

Baksidan av nya riktade stöd för ekoproduktion efter EU-inträdet gav en 
ökad mängd pappersarbete, en ökad byråkrati. Flera bönder vittnar om att från 
att pappersarbetet tagit ett par timmar i veckan behövs nu nästan en dag i 
veckan. Det är enligt böndernas samstämda övertygelse att det ”inte alltid är 
lätt att veta om man har gjort rätt” (R12), då det ställs många krav för att få 
behålla bidragen. Överlag menar bönderna att de är rädda för anmärkningar, 
men inte i huvudsak för att de tror att de gör fel, utan för att kontrollanterna 
letar efter fel. Bönderna kan med andra ord känna sig jagade av myndighet-
erna.  

Även KRAV-föreningen med kontrollanter upplevs överlag som en byrå-
kratisk myndighetsutövning. Det finns en oro, osäkerhet och besvikelse inför 
både regleringar och kontrollanters sätt att se på sin roll för ett mer hållbart 
jordbruk. Ibland har kontrollanter ett direkt olämpligt uppträdande, enligt bön-
derna. Bönderna känner sig kort sagt maktlösa inför rådande system.  

Det var enligt ett par bönder i urvalet (R9, R12) många äldre som gav upp 
vid EU-inträdet, mycket för att slippa den stora mängden pappersarbete som 
kom i och med EU. Även om bönderna anser att det är svårt med pappersar-
betet, ger det arbetet betydelsefulla inkomster. Det är emellertid enligt samma 
bönder svårt för jordbrukare att tycka om den sortens arbete, vilket motiveras 
med att de som trivs med pappersarbete har andra yrkesmöjligheter.  

Som utomstående betraktare skulle man kunna tro att bönderna har förslag 
till hur systemet borde se ut förutom innehålla mindre pappersarbete, bättre 
kunskap hos kontrollanter och humanare kontroller med ”rätt” fokus. Hållbar-
heten i systemet skulle enligt bönderna upplevas som större om bara dessa tre 
kritiserade områden sågs över.  

Bönderna känner en maktlöshet inför offentlig upphandling, som en del av 
myndighetssverige, men som samtidigt är långt ifrån ekoböndernas vardag. 
Som en bonde uttryckte sig kring problematiken att komma ifråga som leve-
rantör är en del att ”monopolet med Servera måste brytas och att systemet med 
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offentliga upphandlingar måste förändras” (R14). Även om bonden inte kom-
mer med konkreta förslag till förändring, tolkar jag en frustration och makt-
löshet inför nuvarande system. Jag väljer därför att fördjupa diskussionen 
kring varför lokala ekobönder inte är med vid offentlig upphandling.  

Offentlig upphandling har som mål att ha en allt större andel ekologiska 
livsmedel, men inte nödvändigtvis närproducerat. Att Kristianstad har som 
mål att ha 40 % ekologiska livsmedel inom förvaltningarna (Alfredsson, 2012) 
ser bönderna i urvalet som en politisk markering, men i samband med nuva-
rande upphandlingssystem berör det dem inte. De flesta bönder i urvalet har 
inte gårdar som är stora nog för att kunna bli leverantör i offentlig upphand-
ling.  

Just nu ökar andelen importerade ekologiska livsmedel inom svensk offent-
lig upphandling (Ryegård, 2013), då det inte finns tillräckligt med svenska 
ekologiska varor hos grossisterna. Vissa produkter som klimatmässigt skulle 
kunna produceras i Sverige, men som är särskilt arbetsintensiva, möter inte 
efterfrågan utan måste importeras.  

Enligt en rapport (Fröman, 2012), med stöd från Jordbruksverket, känner 
inte producenterna tillräckligt av förändringen på marknaden, eftersom jord-
brukarnas omställning till ekologisk produktion inte sker snabbt nog. Ekobön-
derna svarar på kritiken med att bredden av produkter hos den enskilda eko-
bonden saknas för att komma ifråga vid offentlig upphandling. De anser att en 
lösning skulle kunna vara att ha lokala grossister som kan leverera det som 
kommunen behöver, då det ”inte är lätt som enskild bonde att hålla en kom-
mun eller så, med bara en produkt” (R6). 

Flera ekologiska bönder säger att det är svårt att hitta en del ekoprodukter, 
exempelvis potatis, och ”om det inte finns några i närheten… då kanske det är 
bättre att köpa konventionella” (R21). När det gäller den kommunala upp-
handlingen hörs flera röster i urvalet om att det ibland kanske inte är ekolo-
giskt eller KRAV som är det viktigaste, utan det närproducerade. Prioritering 
av närproducerat känns viktigast för dessa bönder.  

Ytterligare perspektiv i bondens frustration över problematiken är tvätt-
ning, paketering samt bristen på kunskap om andra ekobönder i närheten. En 
av bönderna odlar palsternackor och kronärtskocka som transporteras till Äng-
elholm för tvättning och paketering. ”Om kommunen vill köpa mina produkter 
direkt så hade det varit bra, men problemet är att kommunen säkert vill ha det 
tvättat och paketerat” (R32).  

Vad jag förstår är den offentliga upphandlingen av lokala ekoprodukter vik-
tig för den svenska ekomarknadens utveckling. Hur den kommunala upphand-
lingen utformas framöver ses inte beröra flertalet lokala ekobönder under nu-
varande upphandlingssystem. Regelverk ses över lag som byråkratiska och 
inte alltid anpassade till den verksamhet de ska reglera. 
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Reglerna idag säger att djuren ska vara ute halva året och halva dygnet. Kött-
djuren är inte så intresserade av mer värme, det är mest tak mot ”blätan” de vill 
ha (R11). 

Ibland känns det som att reglerna är till för reglernas skull mer än för det pro-
duktionsmässiga (R17).  

Känns lite som att de drar det till sin spets från KRAV. Jag har alltid tyckt att 
sunt tänkande ska gå före, men ibland är det inte sunt tänkande (R31). 

Jag tror på något mittemellan KRAV och konventionellt. Tror på något i mitten 
(R32). 

Citaten (R11, R17, R31) vill belysa att regelverket kan vara byråkratiskt och 
att det finns önskemål om förändrade regler (R32). Deras önskemål om nya, 
rimligare arbetsvillkor för bönderna handlar dels om det orimliga i att ha flera 
ekologiska märkningar inom EU. Även om det är berömvärt att Sverige med 
KRAV-märkningen står för en hög ambition vad gäller produkters ekologiska 
kvalitet, är det enligt ekobönderna orimligt att ha parallella regelverk för vad 
som är ekologiska livsmedel på en gemensam marknad. Eftersom det nu råder 
konkurrens mellan ekologiska märkningar, där KRAV alltjämt söker utmärka 
sig med fler regler, har följden blivit sämre konkurrerande arbetsvillkor för 
medlemmarna.  

 Trots kritiken är det böndernas känsla att det är ”bättre koll” med den 
svenska KRAV-märkningen, då reglerna är hårdare, men de ser det som 
olyckligt att de inte kan konkurrera på samma villkor som bönderna med lägre 
certifieringskrav inom EU. I konkurrensen har Axfood, Ica och Coop sina 
egna märkningar av ekologisk mat, och deras märken baseras på det EU-eko-
logiska regelverket. Det borde enligt många bönder i urvalet vara samma kon-
kurrensregler för alla med en gemensam standard inom EU.  

Ett förslag, som flera i urvalet har nämnt när det gäller en rimlig gemensam 
ekologisk standard, vore ett mellanting mellan EU-ekologiskt och KRAV-
ekologiskt, om ett långsiktigt hållbart jordbruk är målet. Andra har emellertid 
ett uttalat fokus på de något högre priserna genom KRAV-märkningen. Bön-
dernas upplevda maktlöshet uttalas ha att göra med att kunderna inte förstår 
skillnaderna mellan EU-ekologiskt och KRAV-märkt. 

Även om man säljer grönsaker som är obesprutade och utan konstgödsel så får 
man inte kalla dem ekologiska. KRAV kan vara lite väl nitiska (R9).  

KRAV:s traktorkurs, usch. Vi arbetar med häst. Kurs kostar. Diesel kostar 
(R7). 

Vi är inte KRAV-märkta längre, bara EU ekologiskt. Hoppade av båten, gri-
sarna funkar inte att gå ute året runt. Det blev för byråkratiskt och dyrt (R34). 
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KRAV:s byråkrati ifrågasätts i citaten ovan, och ett visst mått av maktlöshet 
upplevs inför det starka varumärket. Ekobönderna säger att KRAV går före 
resten av den ekologiska världen vad gäller hänsyn till djur och miljö, vilket 
ställer extra krav (R12) på de svenska bönder som har valt att vara medlem-
mar. Det är mer kontroller inom KRAV att bönderna lever upp till kraven. Att 
det måste finnas regler är alla överens om, men alla tycker att pappersexerci-
sen är onödigt stor.  

Att ett medlemskap i KRAV bygger på upplevt mervärde, och att det finns 
individuella skäl till eventuella utträden är givet, men då jag reflekterar över 
de exempel på fenomen inom KRAV som ekobönderna överlag inte var nöjda 
med upplevs KRAV vara ”lite väl nitiska” (R9) i sin ambition att utmärka 
KRAV från alltmer miljömedvetna bönder i takt med omvärldens ökande eko-
medvetenhet. Det råder en uttalad kluvenhet kring att vara KRAV-bonde. 
KRAV-märkningen är alltjämt mycket populär, vilket gör att det krävs mycket 
för att KRAV ska lyssna till producenters åsikter kring övernitiskhet, jämfört 
med EU-ekologisk märkning.  

Även en sådan liten sak som etikettering kan skapa problem. Det ska få plats 
mycket på etiketterna, men mindre burkar säljer bättre än stora inom ekolo-
giska livsmedel då priserna är något högre. KRAV hittar på nytt varje år och 
etiketterna med KRAV logon kostar extra (R27).  

KRAV utlovar att ”Du som väljer KRAV – du får mer” (KRAV, 2015a), och 
detta löfte gäller rimligen för både konsumenter och producenter. Några 
ekobönder säger att de är helt beroende av KRAV-märket, men samtidigt sä-
ger några andra (fler) att de har funderat på att hoppa av KRAV.  

Bland urvalets småbönder klagas det (R14) ofta över att avgiften inte beta-
lar sig.  

KRAV är bara en symbol, om jag går ur KRAV så måste jag ha samma foder 
ändå eftersom jag är ekologisk. (R18). 

Summerat betyder KRAV-symbolen mycket för några bönder, och dessa kän-
ner sig maktlösa, medan för andra, som i citatet ovan (R18), är det tveksamt 
om symbolen har någon betydelse alls. Det är dessa som överväger att lämna 
KRAV. Märkningen betyder mer för odlare och mjölkproducenter, medan 
köttproducenter i många fall är tveksamma. Det högre priset på ekologiskt kött 
i frysdiskarna kommer idag inte bönderna till del. 

Ekobönders kritik av byråkratin kring KRAV har överlag varit kraftfull. 
Den tydligaste kritiken mot KRAV, utöver upplevelsen av mycket mer pap-
persarbete, sammanfattar jag som transportrelaterade. KRAV-märket handlar 
inte om det närodlade – transporterna vägs inte in i KRAV-föreningens per-
spektiv – medan det är närproduktion till en lokal marknad som majoriteten 
av bönderna i urvalet egentligen är mest intresserade av att arbeta med.  
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Att värdera ett varumärke så högt som KRAV gör kan leda till fortsatt ex-
klusivitet och ett högre pris med tanke på att 80 % av alla ekologiska produkter 
i Sverige är KRAV-märkta (KRAV, 2014). Avgörande är enligt vad jag förstår 
EU-stödens formulering och den lokala marknadens tillväxt. Om det räcker 
med EU-ekologisk produktion för att få eko-stöden, och det finns en lokal 
marknad för EU-ekologiska produkter, kommer KRAV att tappa medlemmar, 
i alla fall lokalt i Kristianstad. I Norrland, där den lokala privata marknaden 
är mindre, kan behovet av att vara kvar i KRAV vara större (R1), då produkt-
ionen ändå måste transporteras till en större marknad.  

Jag diskuterade en gång med en annan eko bonde. Vi pratade om regelverk. 
Han sa: -Det är bara att ta KRAV-boken på våren, koppla bort allt förstånd och 
gå efter boken (R32). 

Jag tolkar ekobönderna som att de upplever att KRAV värderar sitt märke 
högre än böndernas arbetsvillkor och produktion, vilket beskriver ett makt-
förhållande som är oattraktivt för ekobönderna. Ett ännu större maktförhål-
lande med känslor av maktlöshet är det som kommer från konkurrensen med 
importerade produkter och billiga globala transporter. 

När det gäller kunderna så vill de ha jordgubbar på nyår, men det är ju inte 
hållbart. Att lära kunderna att handla efter säsong är svårt, de glömmer så 
snabbt, då priset alltjämt är det viktigaste (R9). 

Man ska inte kunna köpa jordgubbar nyårsafton. Det finns inga begränsningar 
över huvud taget (R35).  

Bönderna är överens om att importerade livsmedel borde kosta mer, med hän-
visning till transporterna. I båda de ovanstående citaten belyses bristen på tran-
sporbegränsningar som ohållbart för samhället i stort. Någon (R26) pekar på 
att det har med den fria rörligheten (frihandeln) att göra, men även att bränslet 
fortfarande är för billigt. Det är ingen underdrift att bönderna upplever en tyd-
lig och uttalad maktlöshet kring global handel.  

Jag skulle aldrig - aldrig kunna köpa kött från ICA, vari ligger vinsten, både de 
och deras kunder tittar för lite på transporter, det är helt galet (R35). 

Fiskar man kräftor, så kan de lastas om i Rotterdam, sorteras i Afrika, köras 
tillbaka till Rotterdam där de lastas om och sedan ut i Europa, sen säger vi att 
vi har miljökrav som svenska konsumenter (R26). 

Man kan få färskt kött från Nya Zeeland men hur hållbart är det (R18)?  

Flera av bönderna imponeras inte av stormarknadernas rika globala utbud, då 
exempelvis ICA säger att de vill stödja det svenska lantbruket, men ändå har 
de livsmedel från alla länder runt om. ”Vad är det vi står för egentligen?” (R5) 
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När jag lyssnar till bönder som talar om ”den globala miljön” (R8), handlar 
det de säger mycket om avstånd och transporter, och inte minst om oljan som 
bränns i alla transporter. Många betonar att KRAV inte tar hänsyn till långa 
transporter av färdiga produkter, vilket de ser som negativt. De menar att bara 
för att det är ekologiskt betyder det inte att det är närproducerat, och som jag 
tidigare nämnt har de en förkärlek för det närproducerade.  

Om man skickar lammen exempelvis till slakteriet i Linköping så får man 
kanske ett par kronor extra, men jag kör 20 minuter till lokala slakteriet, det är 
bättre för djuren (R18). 

När bönderna tänker närproducerat innebär det att det är producerat på Kristi-
anstadsslätten, uppe på ”åsen”, runt Råbelövs-, Oppmanna-, Ivösjön eller väs-
terut mot Hässleholm. Detta närområde ställs som kontrast till global handel 
med mejeriprodukter.  

Mjölkpulverproduktion är den sista möjligheten att ta hand om mjölk som 
blir över på marknaden, ”Kineserna suger upp mjölkpulveröverskottet” (R3). 
”Det är två länders stora produktion som styr priserna på mejeriprodukter i 
världen och det är Australien och Nya Zeeland. När det blir torka där [brist på 
nederbörd, förf. anm.] så säljs det mer mjölkpulver i Sverige” (R3) till bättre 
priser.  

”En del av mejeriprodukterna dumpas i tredje världen” (R3). Uttrycket 
dumpa förknippar flera bönder med att uppköpare erbjuds köpa produkter till 
kraftiga underpriser, och att produkterna därigenom kan säljas till konkur-
rensmässiga lokala priser även i fattiga länder, vilket i sin tur påverkar den 
lokala produktionen i dessa länder.  

Ett försvar av en global marknad skulle kunna belysa att ett visst överskott 
av livsmedel behövs för att finnas till hands någon annanstans när behov upp-
står (R40). Överlag är det inte risker med brist på mat i katastrofsändningar 
som lyfts fram, utan tvärtom, enligt nedan citat, anser en del att det inte är 
hållbart att vi köper de fattigare befolkningarnas vardagsmat, eftersom det le-
der till högre priser på begränsade resurser. 

Majs och soja är de fattigas mat. När vi tillsätter mer majs och soja i vår mat 
så stiger ju priserna även för dem (R1). 

Soja framställs som en i särklass proteinrik gröda, och så länge som den inte 
är ekologisk är den lönsam för bönder att använda i foder. Ekobönder söker 
vanligen inhemska ersättningsgrödor. Några av bönderna i urvalet har börjat 
odla lupiner, vilket anses (R20, R25) vara en god ersättning för brasiliansk 
soja. En bonde köper kraftfoder, men betonar att sojan inte är från Brasilien, 
då det finns inhemsk (R14) soja. Överlag är det de globala avstånden mellan 
produktion och konsumtion som bönderna i urvalet ställer sig undrande och 
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maktlösa inför, men genom sina egna medvetna ekologiska val inom jordbru-
ket ser det ut som att de likväl väljer att agera för vad de tror är ett mer hållbart 
jordbruk.  

Min sammanfattade förståelse för deras sätt att se på denna problematik är 
att långa transporter av livsmedel på marknaden inte bidrar till ett mer hållbart 
jordbruk i perspektivet livsmedelsförsörjning, och det oavsett land.  

6.3 Bönders välbefinnande och jordbruksutvecklingen 
Genom att väga det bönderna själva säger och den faktiska jordbruksutveckl-
ingen med färre bönder och större gårdar, hoppas bönderna jag har talat med 
att min och läsarnas förståelse av bönders upplevelser av minskat välstånd och 
välbefinnande i jordbruket blir tydliggjort.  

Problematiken kring välbefinnande över tid inom jordbruket leder enligt 
bönderna till mer osäkra generationsskiften och brist på inhemsk arbetskraft. 
Jag väljer att härnäst visa hur bristen på välbefinnande speglas i generations-
skiftena. 

Här levde min mormor och hade anställda. Idag kan man inte leva på det själv 
ens, om jag blir pensionär någon gång, så kan jag pula mer med det (R25). 

Medelåldern bland bönderna är hög och man frågar sig vad som kommer att 
hända efter vår generation bönder (R5). 

Nu vill unga ut och resa (R24). 

För en odlare är det fruktansvärt mycket ogräs, man får luka mest hela tiden. 
Det är arbete mellan 8-21 varje dag, i stort sett (R9). 

Tråkigt att det är så, men det är jobb alla ljusa timmar (R7).  

Investeringar måste generera mer pengar. Om det inte är arbetsmiljön som ska 
förbättras (R14).  

Ekobönderna har alla uppvisat en individuell syn på vad som är hållbart inom 
jordbruket, men vad som framförallt förenar respondenterna är deras upple-
velser av själva yrkesvillkoren. Många bor på sin släkts gård och är på flera 
plan bundna till att förvalta jorden (R5, R25), och vill därför inte avveckla 
verksamheten. Det handlar enligt citaten ovan (R7, R9) om obekväm arbetstid 
och uteblivet välstånd på de små gårdarna i förhållande till arbetsmängden, 
men även enligt en bonde (R14) om effektivitetskraven för att verksamheten 
ska fungera på de stora gårdarna. Krav på effektivitet med en passus kring 
arbetsmiljö uttalas av den till djurantalet största nötbonden (R14) med citatet 
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ovan att investeringar måste generera pengar om det inte endast är arbetsmil-
jön som ska förbättras.  

”Förr så var man rik om man ägde mark” (R24), men folk levde enklare 
och osäkrare förr. Alla i urvalet är ense om att det inte längre fungerar att driva 
jordbruk på det viset. Vidare att det inte fungerar att leva av en liten gård 
längre, varken ekonomiskt eller socialt, eftersom enligt en bonde (R24) i cita-
ten ovan har vanorna förändrats med krav på att kunna göra längre resor. De 
uttrycker att barnen till bönder idag skaffar sig utbildning och arbeten ”som 
ger pengar” (R24) istället för att satsa på jordbruket. Ett par av dessa äldre 
bönder har nu vuxna barn som ska ”prova på” (R3) att ta över, men flertalet 
har inga barn som är beredda att ta över.  

En tredjedel av ekobönderna i Kristianstad har varit bönder sedan länge. 
Många närmar sig nu pensionsåldern eller är redan pensionärer som trappar 
ned genom att sluta spruta och/eller väljer att ha kvar en del djur för syssel-
sättningens, landskapets och intressets skull. De äldre böndernas motivation 
till att fortsätta med jordbruk beror mycket på att det finns ett intresse för att 
hålla landskapet öppet samt den egna hälsan. Jordbruket leder med andra ord 
till en meningsfull sysselsättning och en del mat. Eftersom de vet hur djuren 
haft det känns det även bra att äta ”den maten” (R1, R15).  

Ingen av de äldre bönderna jag har mött säger att de har ångrat sitt yrkesval 
i livet, men om de menar vad de säger kan jag inte uttala mig om. Många har 
tagit över gården efter föräldrarna eller, som någon uttrycker det, ”jag är född 
in i det” (R12). Betydelsen av att ”vara sin egen” (R12) för det egna välbefin-
nandet framkommer på olika sätt under samtalen. Dels i rollen arvtagare av 
föräldragården, men även som yrkesmänniska. Förr var det många bönder och 
mindre gårdar, medan det nu är mest storbönder som köper upp fler fastigheter 
när gårdarna säljs, eftersom det sällan finns barn som tar över.  

Flera av personerna jag har talat med har slutat som bönder och arrenderat 
ut sin mark, då jordbruket inte lönade sig ekonomiskt. En bonde hävdade att 
man måste vara jättestor med massor av maskiner, och att han idag ”jobbar 
som avbytare” (R30).  

En respondent (R1) hade tidigare två konventionella gårdar samtidigt: 
”Höll på att arbeta ihjäl mig, var tvungen att dra ner, sålde båda gårdarna och 
köpte denna billigt.” (R1) Denna bonde ville numera minimera insatserna för 
ett hälsosammare liv. Även om han nu hade en stadig inkomst från ekologisk 
mjölkproduktion, sade han sig vilja gå över till köttproduktion för en enklare 
produktion. Om det berodde på att han hade blivit äldre och inte hade barn 
som ville ta över, utöver kommande investeringsbehov för frigående mjölk-
kor, framgick inte.  

De flesta jag har talat med betonar att osäkrare generationsskiften pekar på 
en ohållbar utveckling inom jordbruket. Livsstilen, att förvalta jorden och se 
vad jorden kan ge, driver kvarvarande bönder att fortsätta enligt dem själva, 
men de blir färre då många är pensionärer. Nästa generation ser att arbetsin-
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satserna är så oproportionella mot betalningen jämfört med andra yrkesmöj-
ligheter (R2), varför det även enligt bönderna råder brist på kunnig inhemsk 
arbetskraft. Med oproportionella arbetsinsatser i förhållande till betalningen 
kan bristen på inhemsk arbetskraft, enligt bönderna, möjligen spegla ett mins-
kande välbefinnande hos jordbrukets kvarvarande förvaltare, i alla fall vad 
gäller deras välstånd. 

Vi litar på att teknikförändringar ska fortsätta driva utvecklingen. Men maten? 
Är lösningen mer teknik? Många unga skulle må bra av att arbeta praktiskt 
också (R14).  

Bonden (R14) i citatet ovan menar att moderniseringen av jordbruket har 
nackdelar som berör både hälsa och en hållbar jordbruksutveckling. Med ökat 
välstånd i samhället har bristen på manuella arbeten ökat, samtidigt som 
många skulle må bättre om de fick möjlighet till mer praktiskt arbete, om man 
frågar bönderna.  

På 1950-talet kunde gårdar som idag ses som små gårdar ha vad som be-
nämndes dräng (billig manlig arbetskraft som bodde på gården). Det bodde 
överlag fler människor på landsbygden förr (R9). Moderniseringen har lett till 
färre arbetsmöjligheter på landet, och med avbefolkningen av landsbygden 
vistas nya generationer inte naturligt i gårdsmiljön (R1). Sverige har färre 
unga som förstår och ser lantbruket som en möjlig arbetsmiljö, vilket kan sum-
meras med att det idag är ett ”jätteproblem med arbetskraft” (R32).  

Åhus grönt, med 25 % av den svenska marknaden för sallad har 300-400 an-
ställda under säsongen, de kommer längre och längre ifrån, nu från Rumänien. 
Att de kommer och tar våra jobb, det köper jag inte, definitivt inte, inte de 
jobben, det är helt uteslutet. Jag tror inte svenska ungdomar vill ha de jobben, 
vi har det nog för bra (R32). 

Bönder med erfarenhet säger att de visserligen även får olika stöd för hur ar-
betsintensiva grödorna är (R17) och att ekologiska grönsaksodlingar får mest 
stöd, men att det ändå finns få grönsaksodlare. Arbetsintensiva grödor bidrar 
trots extra stöd till att de är sällsynta inom svensk produktion. Bristen på in-
hemska ekogrönsaker, jämte ekoböndernas ord, vittnar om att det är oproport-
ionellt mycket arbete för bonden med ekologisk grönsaksodling. Andra bön-
der lägger in ytterligare perspektiv på arbetet. 

Vi anställer 20-25 personer på sommaren, men vi vill inte ha svenskar. Vi har 
provat, men de har slutat efter ett par dagar. Det är tungt arbete och det är som 
om svenskar inte vill arbeta ordentligt eller har glömt hur man gör. De vet inte 
hur man arbetar i ett jordbruk (R7). 
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Om det enbart hade varit någon enstaka bonde som hade uttalat sig om 
svenskars förmåga att utföra det arbete som krävs, kunde åsikten och upple-
velsen kunnat ses som en anomali, men bönder som var stora nog att anställa 
sade med eftertryck samma sak vad gäller deras ovillighet att anställa svens-
kar. 

Har haft en del polacker som kommer varje år. Den senaste är civilingenjör 
och tjänar mer här i månaden än vad han gör hemma på tre månader (R32). 

Den största mjölkgården i kommunen, med ett par hundra mjölkkor jämte kal-
var, beskriver sin verksamhet utifrån arbetsmängd: 

Det finns två anställda på gården hela tiden kan man säga, utöver mig och min 
bror. Vi båda jobbar mer än heltid. De anställda är inställda på att arbeta 12-13 
timmar om dagen under ett par månader och sedan åka hem till sina familjer i 
Polen för att komma tillbaks efter ett par månader och avlösa de två som då 
har gjort sina pass (R5). 

Att utländska arbetare tjänar bättre här på hårt manuellt arbete jämfört med 
sina ordinarie arbeten hemma bidrar till den utländska arbetskraftens villighet 
att arbeta hårt. Att de bönder som anställer vill ha hårt arbetande arbetare är 
naturligt, då ett sådant utbud finns med utländsk arbetskraft. Få familjer i det 
svenska samhället har troligen erfarenhet av att arbeta med jorden och av att 
se ”jordbruksarbetet som en familjeaktivitet som ger glädje” (R7). Slutsat-
serna blir att alternativa arbeten för svenska arbetare kan ge bättre lön i för-
hållande till arbetsinsats, samtidigt som orken säkert i många fall saknas och 
att svenskar i allmänhet inte vet hur arbetet ska utföras.  
 
Medan ”alltmer pengar läggs på ekologiska livsmedel” (Hygstedt & 
Fagerberg, 2014) kretsar ekobönders val såväl om marknadspotentialer för sin 
produktion som ekologin i sig för en mer robust social jordbruksutveckling.  

Kärnan i deras sätt att se på problematiken verkar vara en kombination av 
att vilja förvalta vad jorden kan ge tillsammans med många känslor och upp-
levelser av maktlöshet inför brister i det som de ser borde vara ett för alla 
intressenter gemensamt ekoförvaltarskap. Förvaltarskapet upplevs inte som 
hanterbart av alla bönder, vilket får konsekvenser för jordbruksutvecklingen.  
 

• Oavsett om ekobonden av olika anledningar ser ekojordbruket som 
en ekotrend att haka på, eller att deras val handlar om en egen eko-
medvetenhet som alltmer återspeglas i samhället, kan deras företa-
gande bidra till meningsskapande med en känsla av ett samman-
hang att vara en del av något större.  
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• I sitt förvaltarskap delar bönderna upplevelser och blandade känslor 
av maktlöshet inför myndigheter, offentlig upphandling, flera sam-
tida regelsystem, KRAV:s nitiskhet att utmärka sig och den billi-
gare importen.  

• Subjektiva känslor av isolering och maktlöshet vägleder mycket av 
böndernas attityder mot omvärlden och hur de förhåller sig till sin 
egen företagsamhet, vilket kan medverka till osäkra generations-
skiften och brist på inhemsk arbetskraft inom jordbruket.  

Bönder behöver numera i större grad utmärka sig, bli mer självständiga inför 
grossister och i sin yrkesprofession. De bönder som ser sig själva som nytän-
kare kan av omgivningen även upplevas som innovativa entreprenörer som 
bidrar till en ökad bredd av produktutbud i butiker, men även utmärka sig ne-
gativt. Någon bonde i urvalet utmärkte sig negativt i grannskapet, med anmäl-
ningar om misskötsel av djuren. Flera djur sågs gå i hagar med bara snö och 
lite foder, men bonden själv ansåg sig sköta djuren, vilket gav spänningar mel-
lan grannar. För långsiktig hållbarhet i verksamheten som helhet finns ett un-
derförstått socialt värde i nätverk, men bönderna är individer med väldigt olika 
åsikter baserade på sitt val av jordbruksstil samt med sina egna mål med verk-
samheten. 

Som det mest talande exemplet på det jag vill säga i detta kapitel är att jag 
tolkar uttalanden jag fått från andra ekobönder om att Marcellos i Nöbbelöv 
är en viktig del av ett lokalt nav för ekojordbruk i kommunen, samtidigt som 
flera som uttalar sig om Marcellos val av jordbruksstil tillägger att de själva 
inte skulle orka arbeta på det sätt som ”de i Nöbbelöv gör”.  
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7. Essensen av ekoförvaltarskapet 

 
Uppsatsen har sökt bidra till vår förståelse av vad hållbarhet inom jordbruket 
innebär för ekobönder. Jag har undersökt hur ekobönder praktiskt översätter 
idéer om hållbarhet i sina jordbruk genom att belysa de val som de upplever 
sig göra. Detta bör bidra till vår förståelse av hållbarhet och vilka möjlighet-
erna är för hållbara val i produktionen av livsmedel. Tanken är att med högre 
krav på ekologi, följer ett högre pris, och när kunder i tillräcklig omfattning 
betalar dessa högre priser för att många bönder ska ställa om, blir andelen 
gårdar med ekojordbruk större. 

Uppsatsen har även belyst böndernas syn på brister i jordbrukets hållbarhet. 
Ekobönders syn på problematiken med hållbarhet i jordbruket kan samman-
fattas med enskilda intressenters val att välja kvantitet framför kvalitet. Bon-
den lägger därmed ansvaret på övriga intressenter. Ekobonden har utöver vad 
som marknadsmässigt efterfrågas även att rätta sig efter KRAV:s regler och 
vad som upplevs som möjligt med tanke på gårdens förutsättningar samt deras 
mål och mening med sitt jordbruk. Under samtalen har böndernas attityder 
spontant framkommit och kan sammanfattas i att det ena leder till det andra. 

Översiktligt handlar problematiken i förvaltarskapet om jordbrukets olön-
samhet i en ekonomisk lönsamhetskultur, med brister i välbefinnande bland 
bönder som resultat, vilket leder till osäkrare generationsskiften. Detta komp-
enseras dock något genom ekoförvaltarskapets meningsfullhet. De upplever 
att slippa gifthanteringen och att lämna något mer giftfritt efter sig med något 
högre EU-stöd som viktiga bidrag till egen meningsfullhet med jordbruket.  

Ekobönderna i urvalet är KRAV-bönder, eller har varit det. De flesta ser 
sig som småbönder och några är uttalat storbönder. I de kulturella skript de 
använder sig av framkommer deras personliga övertygelser kring vad de ser 
som viktigt med sina respektive jordbruk. Förvaltarskapet kan bestå i att hålla 
landskapet öppet, förvalta vad jorden kan ge, bevara naturen till framtida ge-
nerationer eller helt enkelt upplevas som en personlig och trevlig hobby. 

De har ofta starka åsikter kring behovet av ökad ekomedvetenhet i sam-
hället, med ett gemensamt ekoförvaltarskap, samtidigt som de positionerar sig 
som tämligen maktlösa i förhållande till sina arbetsvillkor och möjligheter till 
inflytande. De ställer sitt hopp till en ökad ekomedvetenhet i samhället med 
större efterfrågan på ekologiskt och närproducerat. Vad som enligt bönderna 
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är avgörande för utvecklingen är konsumenternas val av priskvalitet framför 
prisbillighet i produktutbudet.  

Efter det att jag har frågat bönderna om vad som är hållbart eller inte i jord-
bruket, har under mina teoristudier Van der Ploegs jordbruksstilar (Leeuwis, 
1993; van der Ploeg, 1994) och kulturella skript (F. Vanclay & Enticott, 2011) 
blivit synliga i materialet. Teorin om jordbruksstilar förutsätter i stort sett att 
innovativa och progressiva bönder förknippas med viljan att utöka verksam-
heten, att bli en större gård. Istället för att jag har kategoriserat bönderna i 
urvalet utifrån dessa teorier, har jag sökt hålla mig till vad bönderna själva har 
sagt samt hur de ser på sig själva och sitt jordbruk framför andras kategorise-
ringar.  

Inspirerad av fenomenologin talar texten utifrån ”sakerna” själva hellre än 
att inordna i sig i teorier med mera, vilket leder till att ansatsens och uppsat-
sens saklighet består. I resultatet redovisas böndernas subjektiva upplevelser, 
men även de gemensamma meningsbärarna. Vissa ord används genomgående 
i urvalet, och jag ser dessa ord som meningsbärare för bönders gemensamma 
erfarenheter i jordbruket. Dessa meningsbärare återfinns i olika sammanhang 
och noteras inom ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet; tre olika di-
mensioner som framställs i litteraturen (Hediger, 2000; Korhonen, 2003; Van 
Calker, Berentsen, Giesen, & Huirne, 2005).  

Kunskap om naturen har som tidigare nämnts (Noel Castree, 2001) kopp-
ling till vem som säger vad och dennes agenda. Producenters krav på ökad 
lönsamhet och konsumenters krav på prisbillig mat har lett till en intensivare 
produktion. De tjänster som naturen tillhandahåller gratis är tillsynes osynliga, 
eftersom de tas för givna och därmed är sårbara.  

Uppsatsen bidrar till ståndpunkten att ekobönder representerar ett skifte i 
hur jordbruket relaterar till miljön. Uppsatsen står inte ensam i slutsatser om 
att ekologiskt jordbruk, benämnt som hållbart jordbruk i litteraturen 
(Darnhofer, 2014; Duram, 2010; Kumm, 2002; Läpple, 2013), medför lägre 
hälsomässig och ekonomisk risk för bonden (Fernandes, 2004) utan de kost-
nader och hälsofaror som användningen av insatsmedel medför. 

Ekojordbruket utgör till namnet en motpol till konventionellt jordbruk. 
Tanken att jordbruk bör ses som en förvaltning av hållbara livsmedelssystem 
är något som diskuteras i litteraturen (Francis et al., 2003; S. Gliessman, 2011; 
Lamine, 2014), och får medhåll av ekobönder i min studie med en ”organisk” 
jordbruksstil (Frank Vanclay et al., 1998).  Ekobönder, inte minst med sin 
jordbruksstil, hoppas kunna påverka attityderna kring vad som anses vara håll-
bart inom jordbruket, på samma sätt som övriga intressenter bidrar till jord-
bruksutvecklingen på sitt sätt.  
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7.1 Ekoförvaltarskapet – en del av ett agroekosystem 
Essensen är att ekobönderna med sin ofta relativt större ekomedvetenhet ser 
sitt markbearbetningsarbete av jorden, med lägre hälsomässiga och ofta även 
lägre ekonomiska risker, som en väsentlig del i ett större sammanhang, ett 
gemensamt förvaltarskap av ett agroekosystem. 

I litteraturen framläggs agroekosystem (Bland & Bell, 2010; Bohlen & 
House, 2010; Kings & Ilbery, 2012) som ett alternativt sätt att se på jordbruk. 
Gårdar i ett agroekosystem förstås som delar av en större kontext där många 
variabler påverkar utvecklingen på gården. Ekobönderna kanske inte använder 
sig av ordet agroekosystem, men vad jag förstår är det deras egna mer eller 
mindre lyckade agroekosystemanalyser som deras verksamhet bygger på. De 
väger nämligen in mängder av variabler i sitt arbete som ekobönder: naturens 
ekosystemtjänster, socioekonomiska aspekter, arbetsvillkor och arbetsmiljö 
med mera. Ekojordbruk ska med andra ord förstås i ett bredare perspektiv än 
i förhållande till naturens ekologi, där samhället som helhet tillsammans utgör 
ett livsuppehållande agroekosystem. Medan Bohlen & House (2010) väl be-
lyser behovet av ett integrerat ekologiskt, socialt och ekonomiskt system till-
lägger denna uppsats jämte Bland & Bell (Bland & Bell, 2010) behov av att 
sätta bonden själv och dennes avsikter med sitt jordbruk i centrum.  

Vad som är hållbart är enligt min och andras studier först hållbart när alla 
delar i hållbarhetsbegreppet möts och överlappar (Hediger, 2000). Vad som är 
hållbart visas enligt redogörelsen i introduktionen i ett Venndiagram.  

Ett hållbart jordbruk med överlappande ekonomiska, ekologiska och soci-
ala dimensioner ställer med andra ord krav på socioekonomisk rättvisa, socio-
ekologisk acceptans samt agroekologisk genomförbarhet. Vad ekobönderna 
och studien menar är att ett hållbart jordbruk baseras på ekomedvetenhet, lön-
samhet, och inflytande, vilket noggrant beskrivs i följande tre avsnitt.  

7.2 Ekomedvetenhet – genomförbart och acceptabelt 
I detta avsnitt skall jag redogöra för vad ekobönderna, i sitt förvaltarskap, ser 
som genomförbart och acceptabelt i förhållande till ekomedvetenhet. Förhål-
landet till ekosystemen kan benämnas ekomedvetenhet. Med samhällsutveckl-
ingen har även förståelsen kring vad kemiska insatser gör med naturens eko-
system resulterat i en miljörörelse med krav på att människan ska förvalta jor-
den utifrån vad miljön behöver. Avsikten är att på sikt fortsätta kunna ge inte 
minst människan vad hon behöver, vilket ställer krav på förvaltarskap utifrån 
ekologisk hållbarhet. Allteftersom miljörörelsen har blivit en del av sam-
hällets politiska krav på ökat ekologiskt förvaltarskap ställs alltfler krav på 
dagens bönder.  

Ekobönders omställning kan vara baserad på en övertygelse ifråga om eko-
logins betydelse och om att slippa använda gift i arbetet. Omställningen har 
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ställt krav på mer extensiv produktion och har förändrat innehållet i själva 
arbetet; inte minst genom utebliven hantering av kemiska insatsmedel, med 
ökad traktorkörning som följd. 

KRAV-reglerna lyfter fram betydelsen av egen foderproduktion och att inte 
använda kemiska insatsmedel. Ekobondens förvaltarskap av naturen, jorden, 
landskapet och djuren konstateras bidra till ekologisk hållbarhet där foder och 
gifthantering blir meningsbärare. När bönderna talar om marken, jorden och 
vad naturen bjuder på av sig själv utifrån ekosystemtjänster, kommer erfaren-
heterna kring gödsling/näring fram. Man talar även om den egna foderpro-
duktionen och varför man ogillar bekämpningsmedel. Enligt många av 
ekobönderna är bondens arbete att förvalta ekosystemtjänster; det vill säga att 
ta till vara på vad naturens ekosystem kan ge utifrån naturlig gödsel, samspelet 
i naturen, växtföljd och val av insådd. Utöver att ta hänsyn till miljön ligger 
det även ett mervärde i att slippa spruta. Det handlar om deras omsorg om sin 
egen och andras hälsa.  

I undersökningen har de intervjuade belyst bönders valmöjligheter att 
ogräsbekämpa mekaniskt (diesel) eller genom att spruta (kemiska insatsme-
del). Att välja mellan diesel eller insatsmedel kan för utomstående verka som 
att välja mellan pest och kolera, men känslan och upplevelsen av att slippa bli 
utsatt för gifterna i insatsmedlen är avgörande.  De är inte okänsliga inför den 
ökade dieselanvändningen i sitt förvaltarskap av miljön, men bönderna vet 
oftast genom egen erfarenhet vad kemisk besprutning kan ha för effekter på 
hälsan.  

Att slippa vissa moment med gifter ingår i deras motivation för sitt jord-
bruk. Känslor och upplevelser av att förvalta en mer giftfri miljö bidrar till 
sättet att förvalta jorden, men om bonden har haft konventionellt jordbruk ti-
digare beror omställningen minst lika mycket på de något högre ersättningarna 
liksom att slippa gifthanteringen för den egna hälsans skull. Hobbybönder, 
som även utan stöd skulle välja att inte använda insatsmedel, gör så av ideo-
logiska skäl och utifrån valet av jordbruksstil. Allt beror på satta mål och upp-
levd mening med sitt jordbruk.  

7.3 Lönsamhet – för genomförbarhet och rättvisa 
Det råder en ökad efterfrågan på ekoprodukter i handeln, och den lokala eko-
marknaden växer. Det finns en ekotrend i samhället och det är privatmark-
naden som är aktuell. KRAV-bönder får något bättre betalt, vilket bidrar till 
bönders val att ställa om till ett ekologiskt förvaltarskap, men omställningen 
sker inte snabbt nog för att nå efterfrågan. De enskilda gårdarna ingår i en 
ekonomisk lönsamhetskultur, där jordbrukstrenden pekar på olönsamhet. Att 
inte fler bönder väljer att ställa om beror på andra variabler än hänsyn till miljö 
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och hälsa. Det finns få idealister inom jordbruket. Verksamheten måste upp-
levas som lönsam för att upplevas som genomförbar och rättvis, om det inte 
handlar om att trappa ned på verksamheten i den egna livscykeln.  

En lönsamhetskultur råder alltjämt, uttryckt som att ”pengarna talar” (R8). 
Uppsatsen har lyft fram den ekonomiska dimensionen som den avgörande för 
branschen. Bristen på lönsamhet i jordbruket, trots långa arbetsdagar, bunden-
het vid arbetsplatsen, osäkrare generationsskiften och en brist på inhemsk ar-
betskraft, bidrar inte till ett robust hållbart jordbruk. Frågan är vad samhället 
lär sig framöver och hur kvarvarande bönder anpassar sig därefter. 

Uppköp av mindre gårdar konstateras vara en del av jordbruksutveckl-
ingen. Idag när många gårdar är stora och marken har sammanslagits med 
mindre nedlagda gårdar kan det vara svårt att inte spruta. Gårdarna är helt 
enkelt för stora för att ”klaras” ekologiskt. Vanans makt och hänvisning till 
allmänna uppfattningar om handelsgödselns ypperlighet är ytterligare orsaker 
till begränsade perspektiv. Inte alla bönder vill bli ekobönder, då en omställ-
ning ställer andra förväntningar på arbetsinsatserna samt i viss mån även på 
lönsamheten, varför omställningen går långsamt.  

Många ekogårdar är små. Stora investeringar är ovanliga bland småbönder. 
Många småbönders orationella jordbruk skulle kunna formuleras som en del 
av en mer försiktig jordbruksstil i bondens formulerande av mål och mening 
med sin verksamhet. Storbönder har en annan syn på skuldsättning i sin före-
tagsamhet och har redan tagit stora ekonomiska risker, något som kritiseras 
liknande ett ekorrhjul från flera småbönders håll. De ifrågasätter med sin jord-
bruksstil det hållbara i ett rationellt jordbruk samtidigt som den egna lönsam-
heten ofta uteblir.  

Trots omfattande subventioner med EU-stöd till bönder, inte minst till 
ekojordbruk, upplevs ekojordbruket ofta som olönsamt. Ett upplevt beroende 
av EU-stöden, i kombination med olönsamhet utifrån inte minst överprodukt-
ion, styr jordbruksutvecklingen om man frågar ekobönderna. Olönsamheten 
upplevs främst bland odlare och köttproducenter. Upplevd olönsamhet tar sig 
uttryck i en större andel hobbybönder bland ekobönderna. Andelen hobbybön-
der kan även förklaras genom valmöjligheter samt vald jordbruksstil utifrån 
en brist på tillgång till arealer.  

Pusslet med ekonomin på varje gård behöver läggas, även om många 
ekobönder tycks bortse från verksamhetens lönsamhet i sitt förvaltarskap. De 
talar om sin dyra hobby samtidigt som samhället bekräftar detta genom att 
fortsätta kräva lägre priser på livsmedel. Frågan är vad som kan bidra till eko-
login samtidigt som ekonomin förbättras med i förlängningen ökad social håll-
barhet. I min forskning har jag hört bönderna säga att banker och rådgivare 
vill att de ska investera och effektivisera för bättre lönsamhet, medan många 
ekobönders eget perspektiv är att hellre söka förvalta vad jorden kan ge utan 
stora ekonomiska investeringar. De tror ofta inte att ytterligare investeringar 
kommer att betala sig, och därför med högre kostnader inte heller bidra till 
rimligare arbetsbörda, utan snarare till känslan av att befinna sig i ett ekorrhjul. 
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Detta, i sin tur, ställer krav på ekonomimodifiering snarare än en jordbruks-
modifiering för mer balans. Eftersom det ena leder till det andra, måste de 
olika hållbarhetsdimensionerna tas med både i analyser och rådgivning för 
medelvägar. Ingen dimension får dominera för stark hållbarhet.  

Sveriges regering och konsumenter ser för det första gärna prisbilligare 
produkter på marknaden, medan mina respondenter anser att lågpris bidrar till 
ökad konkurrens, med allvarliga hot mot jordbrukets överlevnad som följd. I 
Skåne kan exempelvis inte de lukrativa konventionella sockerbetorna odlas 
ekologiskt, då utländskt ekologiskt rörsocker importeras billigare. Så länge 
som ekologisk odling inte kan uppvisa fullgod ersättningsgröda till konvent-
ionella sockerbetor är omställningen trög i Skåne, som har betydande andelar 
sockerbetor i produktionen. Med andra ord ligger enligt bönderna jordbrukets 
utseende och framtid i händerna på regeringen och EU-politikerna. Jordbruks-
problematiken kan i böndernas förvaltarperspektiv sammanfattas som effekter 
av prisbillig import och högre kostnader. 

Vidare upplevs marken som alltför dyr för att en föryngring av yrkesgrup-
pen ska kunna ske genom marknadsmekanismer. Olika stöd, främst gårdsstö-
det, har bidragit till att höja markpriserna. Få har råd att köpa fastighet, vilket 
medför att redan stora gårdar blir ännu större med ytterligare belåning och nya 
krav på lönsamhet. Det är den med automatik förväntade ökade lönsamheten 
utifrån investeringar som är problematisk med redan höga kostnader. När ut-
rustning behöver moderniseras ställs det krav på nya investeringar och det 
uppkommer brytlägen för bönderna. En social effekt av dessa ekonomiska ra-
mar är att de som inte lånar inte heller förväntas kunna öka sin lönsamhet. Å 
andra sidan bidrar oproportionell skuldsättning till ökade kostnader, men inte 
till ökat välbefinnande eller ekonomisk hållbarhet för den enskilda bondens 
verksamhet.  

Sammanfattningsvis betonar ekobönder sysselsättning, livsstil och förval-
tarskap framför större omsättning, stora lån och effektivisering. Det finns gi-
vetvis enskilda ekobönder som i högre grad än vad urvalet överlag vittnar om 
betonar effektivitet och större omsättning genom stora investeringar. Ekono-
misk och ekologisk hållbarhet är två dimensioner av hållbarhet med olika am-
bitioner och/eller målsättningar som är svåra att kombinera.  

I min forskning skuggas ekobönders verklighetsupplevelse möjligen av 
samhällets fokus på just ekonomin, där ekonomisk tillväxt är den kraftfullaste 
kultur- eller meningsbäraren. För en generellt bättre ekonomisk hållbarhet i 
jordbruket bör man enligt urvalets ekobönder alltid se till nettot, inte enbart 
till förväntad ökad lönsamhet genom större volymer.  Att exempelvis pressa 
djuren att producera maximalt anses vara ett etablerat, men kortsiktigt, kon-
ventionellt ekonomiskt perspektiv.  

Var den ekonomiska hållbarheten finns i nuvarande jordbrukssystem beror 
på vem som formulerar sig, jämförbart med Platons uttryck att skönheten lig-
ger i betraktarens ögon. Böndernas gemensamma upplevelse och tydliga åsikt 
är att deras verksamhet är beroende av EU-stöd. Utomstående kanske skulle 
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säga att de inte är tvungna att ta emot stöd, men med hälften av omsättningen 
i stöd skulle det i bondens perspektiv inte bli något jordbruk utan betydligt 
högre priser på både inhemsk och importerad produktion.  

Ekobönderna uttrycker att förvaltarskapet innehåller ständiga kompromis-
ser. Att ställa ekonomin framför exempelvis välfärd, inflytande, hänförelse 
och ekologisk balans förenklar problematiken. Genom att studera och söka 
formulera hållbarhet inom jordbruket utifrån ett kulturellt perspektiv, med inte 
minst sociala premisser, tydliggörs ytterligare en dimension med fler hållbar-
hetskrav för ett hållbart jordbruk.  

7.4 Inflytande – för acceptabla och rättvisa villkor 
Ett hållbart jordbruk ställer sociala krav på inflytande. Den sociala hållbar-
heten, robustheten i ekojordbruket, är beroende av bönders upplevelse av rätt-
visa ersättningar för sin ekoproduktion och att själva produktionen i sig upp-
levs hanterbar och acceptabel för bonden.  

Vad denna studie vill hävda är att hållbarhet i jordbruket måste handla om 
bönders upplevelse av ett hållbart jordbruk med dess olika dimensioner. Bön-
derna menar att jordbruk idag mycket handlar om djurens rättigheter och be-
hov jämfört med bondens; underförstått att för bättre robusthet eller uthållig-
het för jordbruket som helhet återstår en hel del att göra för dessa bönder. De 
behöver känna att de har inflytande, inte att de är maktlösa.  

Min tolkning och strukturering av råmaterialet inom social hållbarhet kom 
mycket att handla om deras upplevelser av maktlöshet och känslor av att inte 
bli förstådda i förvaltarskapets olika behov. Omvärlden tycks i stort oförstå-
ende, vilket de upplever som ohållbart. Deras upplevda verklighet samman-
fattas i svår priskonkurrens med importerade produkter, krångligt och dubbelt 
regelverk, bristande samhällsdialog och oförståelse. De resonerar öppet kring 
social hållbarhet, utan att för den skull nämna begreppet. Samtalen handlar om 
orättvisor, regler, maktlöshet, standard och välbefinnande  

Enligt Nordström Källgren upplever bönder en utarmad social situation 
(Nordström Källström, 2008). Jag tillägger med min studie att ensamhetspro-
blematiken med färre bönder som grannar endast är en sida av problematiken. 
Ett av huvudargumenten bland ekobönderna är att ett hållbart jordbruk först 
kan åstadkommas genom ett socialt eller gemensamt förvaltarskap av vad jor-
den kan ge ekologiskt. Att böndernas isolering bryts, med en känsla av att det 
är fler som bryr sig om hur det går för jordbruket. Kanske upplevs en större 
ensamhet eller maktlöshet inför samhällets oförståelse för jordbrukets villkor 
än det omfattande ensamarbetet som jordbruk ofta innebär?  

Att söka föreställa sig vad ett samhälles medvetenhet rörande behovet av 
ett kombinerat fokus på ekologiska hänsyn jämte ekonomiska aspekter leder 
till kan upplevas tilltalande för rättvisa, makt och inflytande för bonden i den-
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nes förvaltarskap. Bondens förvaltarskap är dock starkt omdiskuterat, och le-
der till olika slutsatser beroende på perspektiv. Med min fenomenologiska an-
sats har ekobönders perspektiv med blandade känslor i förvaltarskapet förts 
fram i studien. De uppvisar ett ekoagerande i kombination med upplevelser av 
maktlöshet. De väljer att fokusera på vad jorden kan ge utan kemiska insatser, 
gör eventuellt innovativa val med lokala marknader med priskvalitet framför 
prisbillighet, samtidigt som de känner alienering och en maktlös isolering in-
för samhällets tillsynes oförståelse för deras upplevda behov i förvaltarskapet 
för ett hållbart jordbruk.  

Även om priserna i affärerna är relativt högre på ekoprodukter, tillfaller 
mervärdet vanligen inte bonden. Social hållbarhet inom ett hållbart jordbruk 
kan genom ekoböndernas perspektiv förstås som krav på socioekonomisk rätt-
visa och acceptabla socioekologiska arbetsvillkor.  

Med statistik (Persson, 2014) som pekar på en trend med färre bönder är 
min studie om hållbarhet i jordbruket ur ekobönders perspektiv intressant. 
Ekobönderna förklarar trenden med maktlöshet inför utvecklingen, med brist 
på välstånd och lönsamhet trots krav på året-runt-arbete, obekväma arbetstider 
och ökad effektivitet.  

Kraven på effektivisering kommer utifrån en ekonomisk kultur där lös-
ningen på jordbrukets hållbarhet antyds vara att gårdarna blir större och effek-
tivare för bättre lönsamhet, medan flertalet bönder i urvalet vittnar om att detta 
tänkande även leder till mer arbete och inte nödvändigtvis till bättre betalt per 
arbetstimme. Det är slitsamt både på den mindre och den större gården, vilket 
anges vara en av orsakerna till att det blir färre som väljer yrket.  

Inflytande och makt är viktigt för att samhällsutvecklingen ska upplevas 
som socialt hållbar. Studien har visat att det råder en upplevelse av maktlöshet 
bland bönderna inför omvärldens kulturella krav, det vill säga EU:s stödregler, 
regelverk för ekoproduktion samt global frihandel. Samtidigt som svenska 
bönder förväntas vara KRAV-märkta för en mer hållbar produktion, konkur-
rerar man med mestadels importerade EU-ekologiska produkter. Bönderna 
menar att myndigheters nitiskhet, i kombination med dubbla regelverk, inte är 
hållbart, allra minst för ekojordbruksutvecklingen.  

Frihandel i den globala byn betonas i samhället framför lokal produktion, 
vilket belyser språkets och offentliga samtals inflytande och inverkan på in-
nehållet i enskildas personers livsvärld (Husserl, 2012). Det som KRAV-bön-
der i Kristianstad uppfattar som förutsättningar för ett levande lokalt jord-
brukslandskap är inte nödvändigtvis desamma som de lokala konsumenterna 
upplever, men ändå måste de interagera. Egen erfarenhet av det tunga arbete 
som exempelvis jordbruksarbetet bakom livsmedelsvarorna medför ger rimli-
gen en förståelse för att priserna på produkterna i affären inte kan vara hur 
låga som helst, för att samtidigt medverka till rimliga arbetsförhållanden och 
löner för de inblandade. 

Något som bidrar till välbefinnande genom inflytande för några, och möj-
ligen bättre välstånd, är enskilda bönders upplevda möjligheter att gå sin egen 
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väg genom någon typ av förädling; att exempelvis starta ett eget lokalt mejeri 
eller att göra egna innovativa val inom den ekologiska kontexten.  

Upplevd möjlig grannsamverkan bidrar även till inflytande, men det är van-
ligen för långt till grannarna för att man ska vara medveten om deras behov, 
villkor eller produktion. Även här finns det med andra ord en avståndsfriktion 
(Olsson & Vilhelmson, 1997). Exempelvis genom bättre kunskap om närmare 
tvätt- och paketeringsmöjligheter hos andra ekobönder, som dessutom redan 
säljer till den lokala grossisten ”Bondens skafferi”, skymtas bland några bön-
der ett möjligt lokalt ekocentrum i Nöbbelöv. Emellertid är ett slags upplevd 
maktlöshet som ensam, isolerad bonde påtaglig bland flertalet. 

Direktförsäljning genom sociala nätverk är däremot vanligare. Dessa nya 
”sociala” marknader bidrar genom bättre priser och etablerade avtal till verk-
samhetens överlevnad. Att välja mellan att producera ekologiskt eller inte är 
enligt samstämmiga röster i urvalet avhängigt av hur många som väljer att 
konsumera ekologiskt eller inte, och vidare, i ett svenskt perspektiv, vad kon-
sumtion av inhemskt producerad mat faktiskt gör för framtida inhemsk livs-
medelsproduktion.  

7.5 Ekobönder som samhällskritiskt fenomen 
Jag ska i detta avsnitt sammanfatta min förståelse kring hur det kommer sig 
att ekobönderna faktiskt uttrycker sig som de gör, varför frågorna som ställts 
är viktiga och hur de relaterar till varandra. Avsnittet kan ses som ett klargö-
rande, men öppnar samtidigt upp för diskussion med ytterligare frågor.  

Min studies resultat bidrar till samhällsdiskussionen om hållbarheten i jord-
bruket. Perspektiv ges på ekobönders främlingskap och maktlöshet inför jord-
brukets användning av handelsgödsel för större volymer, uppbackat av en 
jordbrukspolitik för större gårdar, samtidigt som miljön och hälsan påverkas 
negativt av kemikalierna.  

Förväntningar på hållbarhet omfattar inte enbart deras arbetsrelaterade frå-
gor, utan även ekonomin och ekologin, vilket bidrar till komplexiteten. Olika 
perspektiv utmärker sig som just perspektiv, eftersom de är meningsbärare för 
olika målsättningar. Vad som till slut beslutas ska gälla beror på vilket per-
spektiv som får eller ges företräde. Perspektiv med underlag för mätbarhet gör 
att dessa mätbara perspektiv rimligen ses som enklare och får därmed före-
träde.  

Van der Ploegs ord om jordbrukets tekniska prägel framför en tidigare mer 
agronomisk anpassning med stor kunskap om mångfald, om förstådda logiker 
och specifika uppsättningar av sociala produktionsförhållanden (van der Ploeg 
& Long, 1994) överensstämmer med ekoböndernas upplevelser i min studie. 
De vittnar nämligen samstämmigt om jordbrukets tekniska inriktning, med 
större lån och därmed större gårdar som tydlig trend, samtidigt som de inte ser 
den trenden som hållbar, i alla fall inte för ett mer hållbart jordbruk. Gårdarna 
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får, i varje fall enligt ekoböndernas logik, inte bli större än att de kan skötas 
utan insatsmedel. Med ett större fokus på ekologi än på ekonomi riskerar ar-
betet att bli övermäktigt och konkursen kommer närmare. Balansen mellan 
arbetsrelaterade frågor kring ekologi och ekonomi påverkar verksamhetens 
hållbarhet som helhet. Alltför stora gårdar, det vill säga gårdar som inte kan 
hanteras på ett ekologiskt sätt, är med andra ord inte hållbara. 

Ekobönderna ser logiskt sett en agronomisk anpassning av jordbruket som 
mer hållbar, framför en teknisk prägel, och till viss del menar de därmed att 
deras verksamhet bidrar till ett mer hållbart jordbruk. I sitt förvaltarskap iden-
tifierar de sig med platsen (ekologi), tar ett socialt hälsoansvar och utför ett 
ekonomiskt förvaltarskap av vad samhället med sina EU-stöd premierar som 
ett mer hållbart jordbruk. Ett hållbart jordbruk skulle i deras perspektiv bli mer 
hållbart om miljöhänsyn i kombination med lokalproduktion blev normen. 

Överlag är det de globala avstånden mellan produktion och konsumtion 
som ekobönderna i urvalet betonar i sin problemanalys, och de kritiserar med 
ord och med sitt ekoförvaltarskap samhällets sociala acceptans av långa livs-
medelstransporter. De är överens om att importerade livsmedel, med hänvis-
ning till transporterna, borde kosta mer i varje hållbarhetsperspektiv. Bön-
derna hävdar detta delvis därför att deras konkurrens blir större genom lägre 
priser, men även därför att den geografiska avståndsfriktion som långa trans-
porter medför medverkar till en chimär av lågpris i synen på produkterna, även 
utan böndernas egna ekonomiska perspektiv. Med andra ord, böndernas sam-
hällskritik upplevs inte tränga igenom ”slöjan” (Hudson & Hudson, 2003), 
vilket bidrar till upplevelser av isolering, främlingskap och maktlöshet i kom-
bination med sina försök till förvaltarskap av ett hållbart jordbruk.  

Rollen som förvaltare av ekologin och valet att verka som ekobonde kan 
delvis bottna i en övertygelse kring just ekologin, men det kan även finnas 
andra anledningar. Vad bonden själv vill med sitt jordbruk och vad som upp-
levs meningsfullt varierar för varje person. Vad som är hållbart är mer en egen 
upplevelse av hur olika resurser balanseras; exempelvis den egna förmågan, 
rimligt betalt för sin produktion, ekologisk balans i jorden, storleken på går-
den. När obalans på motsvarande sätt infinner sig blir upplevelsen att jordbru-
ket inte är hållbart. Att obalanser leder till ett eget sökande och strävan efter 
olika dimensioner av hållbarhet är både en drivkraft och en risk. Bönderna är 
ense om att tempot och pressen ökar med större jordbruk, vilket i alla fall är 
en viktig samhällskritik av utvecklingen som småbönder gärna lyfter, även om 
storbönder hellre framhåller att det ena leder till det andra. 

I dessa tider när samhällets fokus på miljö och hälsa kommer på andra plats 
efter ekonomin uppmuntras ekojordbruk politiskt, både i ord och med något 
högre EU-stöd. Ekobönder är trots allt isolerade fenomen inom jordbruket, 
och samhällets miljöfokus verkar inte kunna vända jordbrukstrenden med 
färre jordbruk. Man söker balans, men när exempelvis lönsamhetskraven 
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bland heltidsbönder inte når balans blir förvaltarskapet ohållbart. Jordbruks-
trenden med nedläggningar av många jordbruk bekräftar i flera dimensioner 
ett ohållbart jordbruk, där det ena leder till det andra. 

Att väga in miljöeffekter, och i förlängningen hälsa, föreslås sätta den verk-
liga prislappen högre på importerade livsmedel, men avreglering och färre 
handelshinder formuleras istället med följd att ekobönderna känner sig ytterst 
maktlösa i den ”globala byn”. Att det ena leder till det andra är inte endast 
bönders slutsats, men diskussionen om miljön betonar inte platsens betydelse 
tillräckligt. Bönderna skulle gärna se att fler hushåll och inköpare i västvärl-
den framhåller kvalitet och inte kvantitet vid sina inköp, vilket skulle gynna 
ekojordbruket. De menar att utöver miljöaspekten måste globala transporter 
vägas mot lokala möjligheter att producera likvärdiga produkter för långsiktig 
resurshantering med fortsatt lokal produktion. Därigenom menar de att sam-
hället kan bevara en lokal produktion med lokala kunder, kortare transporter, 
gemensamma hållbara regler och färre gifter, samt mer naturlig gödsel och 
näring utifrån växtföljd. Dessa perspektiv belyser tydligt ekoböndernas roll i 
sitt förvaltarskap i förhållande till den allmänna förståelsen av vad som är ett 
hållbart jordbruk.  

En del ekobönders positionering i vad de anser som ett mer hållbart jord-
bruk med ofta kortare transporter medverkar till meningsskapande för dem. 
Ekobönderna betonar det ohållbara i långa transporter av främst ekologiska 
varor. I deras analys ligger en kritik av samhällets sociala acceptans av långa 
transporter med billiga transportkostnader; inte heller KRAV tar hänsyn till 
transporter. Många ekobönders idé om hållbarhet, och därmed kritik av andras 
idéer, översätts till ett eget fokus på närproduktion med korta transporter. 
Ekoböndernas fokus är lokal ekoförsäljning för robusthet.  

I sin samhällskritik finns deras val att bli ekobönder. De tar ställning för 
ekomedvetenhet, samtidigt som de får något bättre betalt genom KRAV och 
söker ofta nya sociala marknader med mer inflytande över maten de produce-
rar.  
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8. Diskussion 

Som inledning till min diskussion vill jag säga att frågan om vad som bidrar 
till hållbarhet inom produktionen av den mat vi äter fortfarande är något som 
kan diskuteras.  

Den övergripande mentaliteten, att vi faktiskt kan kontrollera global för-
ändring och skapa anpassningsbara system, är endast ett hopp med senmo-
derna insikter och slutsatser om en värld som fortsätter sin kurs, tillsynes utan 
långsiktig ekologisk bas. Även då vi når naturens tröskelvärden, finner natu-
ren nya balanser, men inte nödvändigtvis till människans förmån. Stora effek-
ter utifrån globala förändringar, producerade utifrån kulturellt industria-
liserade beteenden och utan svar på lösningar, kommer möjligen att påverka 
oss alla. Vi kommer förr eller senare att behöva omtolka och omvärdera miljön 
för vår livsmedelsförsörjning. Det är utifrån omtolkningar kring vad som är 
hållbart i jordbruket, med ett miljömedvetet språk kring ekojordbruk, som min 
diskussion förs. 

Uppsatsens innehåll och slutsatser är aktuella i samhällsdebatten om en ut-
veckling mot ett mer hållbart samhälle. Vi är alla både beroende och styrda av 
rådande ekologiska, ekonomiska och politiska förväntningar; så även bönder 
och de vägval de står inför i förvaltarskapet.  

Naturen förändras hela tiden i händerna på nutida mänsklig efterfrågan. 
Man måste ta hänsyn till de tjänster som naturen tillhandahåller gratis för att 
skapa hållbarhet i jordbruket. Dessa tjänster är dock tillsynes osynliga ef-
tersom de tas för givna och blir därmed sårbara.  

Många menar att ekojordbruket släpper ut för mycket kväve och utarmar 
jorden. ”Ekologisk odling gynnar varken miljön eller konsumenterna” 
(Bergström, Kirchmannn, Andrén, & Steen, 2006). I ett hundraårsperspektiv 
minskar jordens bördighet med ekojordbruk, enligt dessa forskare och försva-
rare av handelsgödsel, vilket givetvis motiverar konventionella bönder att 
strida för sin mer ”hållbara” jordbruksform. Min reflektion blir att vad som är 
hållbart verkligen beror på betraktarens perspektiv och upplevelse. 

Diskussionen kring ekojordbrukets hållbarhet i jämförelse med konvent-
ionellt jordbruk riskerar att enbart fokusera på behov av konstgödsel för att få 
ekonomi i verksamheten. I det målande exemplet med konstgödsel som verk-
ligen ger större skördar ställs samtidigt krav på att man använder hela paketet: 
utsäde, gödsel, bekämpningsmedel och kraftfoder. Därmed saknas flera per-
spektiv i argumentationen. Detta bidrar inte till ett hållbart jordbruk ur eko-
bondens perspektiv. 
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Studien diskuterar, utifrån dessa ekobönders perspektiv, hållbarheten i att 
som KRAV-bonde förväntas vara ”bäst i klassen” samtidigt som konkurren-
sen från en global import av prisbilligare varor ger orimliga villkor för social 
hållbarhet genom obalansen mellan ekonomin och ekologin. Så länge som 
man accepterar långa transporter till låga kostnader, kommer global handel 
med prisbillighet framför priskvalitet att fortsätta att formulera kulturen ge-
nom enskilda intressenters val. 

Varje ekobonde har en ekonomisk verklighet att förhålla sig till för sin egen 
försörjning. De typer av nätverksrelaterade relationer bönderna redan har, el-
ler håller på att bygga, definierar nivåerna av innovation i deras respektive 
verksamheter och påverkar därigenom den konkurrenskraft de upplever. Att 
många ekobönder är småbönder medverkar således till mångas upplevelse av 
maktlöshet inom en mängd områden och i alla dimensioner av hållbarhet. 

En nödvändig symbios mellan ekonomiska, sociala och ekologiska fråge-
ställningar föreligger för vad hållbarhet är, så även i ett ekojordbruk. Ett håll-
bart jordbruks kärna är när hållbarhet inom varje dimension kan upplevas, för-
slagsvis med bondens perspektiv, vilket studien lyfter fram.  

Jag vill påstå att bönderna, vilka agerar utifrån regleringar samt egna val, 
blir mer eller mindre aktiva grindvakter till naturens systemtjänster på sina 
respektive gårdar. Som bonde känner de sin gårds möjligheter. Utan ekomed-
vetna grindvakter riskerar ekonomiska begrepp med ekonomimodifiering av 
jordbruket fortsätta driva jordbruksutvecklingen, med hjälp av insatsmedels-
försäljares ord och bankers löften om nya lån i ryggen. I förvaltarskapet av 
ekologin föreslås bonden fungera som grindvakt till ett mer hållbart jordbruk, 
där ekobönder är tillmötesgående för ekosystemtjänster, men håller grindarna 
stängda för kemiska insatsmedel. Ekobönders förvaltarskap som grindvakter 
till bättre hälsa genom ekolivsmedlen föreslås vara av vikt i en social kon-
struktion om hur vi närmar oss ”vår gemensamma framtid” (WCED, 1987); 
inte minst när det handlar om att skapa mening. 

8.1 Avslutande reflektion 
Ekojordbruk bidrar till meningsskapande för många ekobönder, en menings-
full sysselsättning, ett ekologiskt arv till barnen och så vidare. Jordbruket på 
gården blir en del av ett större sammanhang.  

Att söka betona hållbarheten i val av produktion och konsumtion hjälper 
till att formulera mening, vilket är transformativt, i betydelsen av att inte end-
ast granska det vi tar för givet, utan att även förändra ramarna för våra tolk-
ningar. Vi tar tillgången till livsmedel i affärerna för givet och ser inte effek-
terna på svenskt jordbruk av våra val bland dessa livsmedel. Även om det 
ekologiska samhället möjligen inte kommer att bli verklighet, skapas en me-
ning i nuet för dem som engagerar sig ekologiskt.  
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Ekobönder har, oavsett bakomliggande individuella anledningar, valt att 
inte använda kemiska tillsatser, och samhället kan välja att stödja deras vägval 
genom enskildas och gruppers konsumtionsval samt genom demokratiska 
styrmedel. Inte för att dessa enskilda handlingar räddar världen, men menings-
skapande formuleringar och ageranden ger en upplevelse av ett mer hållbart 
sammanhang, inte minst för nya generationer. 

Med ekologisk produktion blir volymerna allmänt mindre, vilket kritiker 
menar rimmar illa med att antalet människor på jorden blir fler. På grönsaks-
sidan behöver man inte lika mycket mark som när det gäller djurhållning, vil-
ket är ett argument för att det ligger en större naturlig hållbarhet med allmänt 
mindre köttkonsumtion och ökad vegetabilisk konsumtion i vårt samhälle. 
Vad som är hållbart ligger som sagt i betraktarens ögon. 

Det sägs att det är kunderna som efterfrågar produkter från hela världen. 
Retoriskt kan man ställa frågan om det beror på okunskap kring miljö, de verk-
liga kostnaderna kring hushållning av energiresurser och arbetsvillkoren vid 
produktionen. Svaret skulle kunna peka på geografisk avståndsfriktion. Sam-
hällets oförståelse för vad som krävs för ett hållbart jordbruk uppfattas av bön-
derna genom byråkratiska regelverk. Transformativt agerande bland alla in-
tressenter krävs för det svenska lantbrukets omställning, eftersom när brytlä-
gen nås blir förvaltarskapet ställs på sin spets – hållbart eller inte hållbart. 

Något som framstår vara av större vikt än idealistisk tro på att kunna för-
ändra rådande kultur är att vi anpassar våra val genom egna medvetna beslut 
i vardagen för meningsskapande. Att ytterligare forskning kan bidra till vår 
förståelse av hållbarhet och ett mer hållbart jordbruk ser jag som ett senmo-
dernt hopp för mening och förståelse kring fler perspektiv vad gäller risker 
kring livsmedelsförsörjningen. 

8.2 Förslag till ytterligare forskning 
Vad gäller förslag till vidare forskning betonas i min studie att ”det ena leder 
till det andra”. Att gå vidare med det uttrycket i en studie med konventionella 
bönder och deras syn på uttrycket, avgränsat till sin egen gård och verksamhet 
vore även det givande. Vilka skillnader och likheter i reflektionerna finns hos 
de konventionella bönderna i jämförelse med ekobönderna i denna studie?  

Inom holon agroecology (Bland & Bell, 2007, 2010) är studier i syfte att ur 
flera intressenters perspektiv belysa frågor om hållbarheten i jordbruket önsk-
värt. Varje studie som ur ett nytt perspektiv ökar förståelsen av problematiken 
kring hållbarhet i jordbruket är av vikt.  

Studien har belyst KRAV-bönders upplevelser av hållbarhet i jordbruket, 
men är det möjligt att bönder med EU-ekologisk produktmärkning har lik-
nande erfarenheter eller hur skiljer de sig från slutsatserna i denna studie? Jag 
vill mena att med inspiration från fenomenologisk ansats erhålls mer av in-
tressenternas egna perspektiv som viktiga inslag i en gemensam debatt. Det 
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vore därför intressant att med samma ansats och frågor lyssna till dessa andra 
bönders motivering av sitt jordbruks hållbarhet.  

Under intervjuer i min studie har jag blivit uppmanad till att äta mindre 
kött, utan istället kött med högre kvalitet och mer grönt. Dessa uppmaningar 
ligger visserligen i köttböndernas eget intresse, såsom producenter av extensiv 
KRAV-produktion, men är även samstämda med myndigheters (Lööf et al., 
2013) ord och gällande forskningsrön (B. Johansson, 2010) om hållbart jord-
bruk. Faktorer som leder till ett mer hållbart jordbruk verkar redan vara for-
mulerade. Om vi visste vad som krävdes för att få en betydande andel konsu-
menter att välja ekologiska och lokala livsmedel skulle debatten kanske få ett 
nytt fokus. Åtminstone om ekomarknaden anses vara konsumentstyrd, vilket 
många ekobönder i min studie menar. Detta ställer krav på ytterligare forsk-
ning om vad som krävs för en sådan utveckling.  

I denna uppsats har jag behövt avgränsa mig till analys av producenters 
upplevelser och syn på hållbarhet inom jordbruket. Deras attityder och upp-
fattningar kring vad som är hållbart i jordbruket speglas ofta i vad de anser att 
konsumenter borde göra och inte göra, vilket kan vara enklare att lyfta fram 
än att förändra sina egna val. I ett samtal är det kanske så att sociala sanningar, 
eller upplevd vetskap om vad andra borde göra, är tydligare än vad man själv 
anser sig behöva göra eller förändra. Det vore därför intressant att i kvalitativa 
studier lyssna till konsumenters uppfattningar, i synnerhet om vad de anser att 
producenterna borde och inte borde göra för ett hållbart jordbruk.  

Jag tror att en dylik dialog genom studier skulle kunna tillföra något till 
forskningen inom ”holon agroecology” (Bland & Bell, 2007), inte minst för 
att bättre förstå hur ett individuellt planerat beteende utifrån normer, identifi-
ering och rationaliserande upplevs medverka till utvecklingen mot ett hållbart 
samhälle. 

 



 110

Referenser 

Agyeman, J., & Evans, T. (2003). Towards Just Sustainability in Urban Communities: 
Building Equity Rights with Sustainable Solutions. Annals of the American Acad-
emy of Political and Social Science, 590(Rethinking Sustainable Development), 
35-53.  

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational behavior and human 
decision processes, 50(2), 179-211.  

Alexandersson, M. (1994). Metod och medvetande. Acta universitatis Gothoburgen-
sis, Göteborg.    

Alfredsson, K. (2012, 31 Aug). Mer ekologisk mat – i teorin. Kristianstadsbladet. 
Retrieved from http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/ar-
ticle1684195/Mer-ekologisk-mat---i-teorin.html 

Allkorn, F. (2014).   Retrieved 2 April, 2014, from http://www.allkorn.se/ 
Andreatta, S., & Wickliffe, W. (2002). Managing Farmer and Consumer Expecta-

tions: A Study of a North Carolina Farmers Market. Human Organization, 61(2), 
167-176.  

Antonovsky, A. (1979). Health, stress, and coping. San Francisco: Jossey-Bass. 
Antonovsky, A. (1987). Unraveling the mystery of health - How people manage stress 

and stay well. San Francsico: Jossey-Bass Inc. 
Baker, S. (1997). The Politics of Sustainable Development: Theory, Policy and Prac-

tice within the European Union. Oxford: Psychology Press. 
Bell, M. M. (2004). Farming for Us All: Practical Agriculture and the Cultivation of 

Sustainability. University park: The pennsylvania state university press. 
Bellon, S., & Penvern, S. (2014). Organic farming, prototype for sustainable agricul-

tures. (S. Bellon & S. Penvern Eds.). Avignon: Springer. 
Bengtsson, J. (1988). Sammanflätningar: Fenomenologi från Husserl till Merleau-

Ponty. Göteborg: Daidalos. 
Bengtsson, J. (1998). Fenomenologiska utflykter: människa och vetenskap ur ett livs-

världsperspektiv. Göteborg: Daidalos. 
Bergeron, J., Paquette, S., & Poullaouec-Gonidec, P. (2014). Uncovering landscape 

values and micro-geographies of meanings with the go-along method. Landscape 
and Urban Planning, 122, 108-121.  

Bergström, L., Kirchmannn, H., Andrén, O., & Steen, E. (2006, 1 Juli). Ekologisk 
odling gynnar varken miljön eller konsumenterna. Forskning & Framsteg. 

Bland, W., & Bell, M. (2007). A holon approach to agroecology. International Jour-
nal of agricultural sustainability, 5(4), 280-294.  

Bland, W., & Bell, M. (2010). Beyond Systems Thinking in Agroecology Holons, 
Intentionality, and Resonant Configurations Sustainable agroecosystem manage-
ment: integrating ecology, economics, and society. Boca Raton: CRC Press. 

Bohlen, P. J., & House, G. (2010). Sustainable agroecosystem management: integrat-
ing ecology, economics, and society. Boca Raton: CRC Press. 

Brolin, O. (1999). Familjejordbruket - en företagsform som står sig. In D. Stephansson 
(Ed.), Fakta jordbruk (Vol. 15). Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet. 



 111

Bryman, A., & Bell, E. (2011). Business Research Methods (3 ed.). Oxford: Oxford 
university press. 

Burton, M., Rigby, D., & Young, T. (1999). Analysis of the determinants of adoption 
of organic horticultural techniques in the UK. Journal of Agricultural Economics, 
50(1), 47-63.  

Carpiano, R. M. (2009). Come take a walk with me: The “Go-Along” interview as a 
novel method for studying the implications of place for health and well-being. 
Health & Place, 15(1), 263-272. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.health-
place.2008.05.003 

Chayanov, A. V. (1966). A.V. Chayanov on the theory of peasant economy (D. 
Thorner, B. Kerblay, & R. E. F. Smith Eds.). Madison: The University of Wis-
consin press. 

Clements, F. (1905). Research methods in ecology. Lincoln: Lincoln University pub-
lishing. 

Coe, N., Kelly, P., & Yeung, H. (2007). Economic geography: a contemporary intro-
duction. Oxford: Blackwell. 

Conway, G., & Barbier, E. (2013). After the green revolution: sustainable agriculture 
for development. Oxford: Routledge. 

Costanza, R. (1989). What is ecological economics? Ecological Economics, 1(1), 1-
7.  

Crang, P. (1997). Cultural turns and the (re) constitution of economic geography. Ge-
ographies of economies, 15, 3-15.  

Cuba, L., & Hummon, D. M. (1993). A Place to Call Home: Identification with Dwell-
ing, Community, and Region. The Sociological Quarterly, 34(1), 111-131.  

Darnhofer, I. (2014). Contributing to a Transition to Sustainability of Agri-Food Sys-
tems: Potentials and Pitfalls for Organic Farming. In S. Bellon & S. Penvern 
(Eds.), Organic Farming, Prototype for Sustainable Agricultures (pp. 439-452). 
Dordrecht: Springer Netherlands. 

Djurfeldt, G. (1990). Fler enmansgårdar och deltidsbruk? Produktionsformer i svenskt 
lantbruk. Sociologisk Forskning, 2-21.  

Djurfeldt, G. (1994). Gods och gårdar. Jordbruket i sociologiskt perspektiv. Lund: 
Arkiv Förlag. 

Djurfeldt, G. (1998). Familjebrukets sociologi. Porträtt av den svenske bonden före 
EU-inträdet/The Sociology of Family Farming: Portrait of the Swedish Farmer 
before the EU Entry. Sociologisk Forskning, 5-30.  

Djurfeldt, G., & Waldenström, C. (1996). Towards a theoretically grounded typology 
of farms: a Swedish case. Acta Sociologica, 39, 187-210.  

Duram, L. (2010). Encyclopedia of Organic, Sustainable, and Local Food. Santa Bar-
bara: ABC-CLIO. 

Evans, J., & Jones, P. (2011). The walking interview: Methodology, mobility and 
place. Applied Geography, 31(2), 849-858. doi: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.apgeog.2010.09.005 

Farmer, J., Peters, C., Hansen, E., Boettner, F., & Betcher, M. (2013). Overcoming 
the Market Barriers to Organic Production in West Virginia. In J. Farmer (Ed.). 
Bloomington: USDA National Institute of Food and Agriculture. 

Fernandes, L. A. (2004). The meaning of sustainability: searching for agri-environ-
mental indicators. University of Manchester, Manchester.    

Flygare, I. A., & Isacson, M. (2011). Women and Men’. The Agrarian History of 
Sweden, 224-225.  

Francis, C., Lieblein, G., Gliessman, S., Breland, T., Creamer, N., Harwood, R., . . . 
Poincelot, R. (2003). Agroecology: ecology of food systems. Journal Sustainable 
Agriculture, 22(3), 99-118.  



 112

Fröman, E. (2012). Ekologiska livsmedel på den svenska marknaden - Inventering av 
utbudet.   Retrieved 12 mars, 2012, from http://www.ekomatcen-
trum.se/files/Ekologiska%20livsmedeldensvmarknadenInventeringx.pdf 

Gereffi, G., Regini, M., & Sabel, C. F. (2014). On Richard M. Locke, The Promise 
and Limits of Private Power: Promoting Labor Standards in a Global Economy. 
Socio-Economic Review, 12(1), 219-235.  

Ghai, D., & Vivian, J. (2014). Grassroots Environmental Action: People's Participa-
tion in Sustainable Development. Oxford: Routledge. 

Giddens, A. (1991). Modernity and self-identity: self and society in the late modern 
age. Cambridge: Polity Press. 

Giddens, A. (1997). Modernitet och självidentitet. Göteborg: Daidalos. 
Gliessman, S. (2011). Transforming Food Systems to Sustainability with Agroecol-

ogy. Journal of Sustainable Agriculture, 35(8), 823-825.  
Gliessman, S. R. (1997). Agroecology: ecological processes in sustainable agricul-

ture. Boca Raton: Lewis Publishers. 
Grahn, P., & Ottosson, Å. (2010). Trädgårdsterapi: Alnarpsmetoden: Att ta hjälp av 

naturen vid stress och utmattning. Stockholm: Bonnier Existens. 
Gren, M., & Hallin, P.-O. (1998). Svensk kulturgeografi - En exkursion inför 2000-

talet. Lund: Studentlitteratur. 
Gren, M., & Hallin, P.-O. (2003). Kulturgeografi - en ämnesteoretisk introduktion. 

Malmö: Liber. 
Grip, E. (2013). På spaning efter styrmedel - kommunal fysisk planering och hållbar-

hetsmålet. (Licentiatavhandling), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Alnarp.    
Gunnarsson, R. (2006). Forskningsmetodik-Kvantitativa (statistiska) och kvalitativa 

ansatser. Tillgänglig: http://infovoice. se/fou/bok/10000033. htm (2008-02-11).  
Haggett, P. (1990). The geographer´s art. Oxford: Blackwell. 
Harrier, L., & Watson, C. (2004). The potential role of arbuscular mycorrhizal (AM) 

fungi in the bioprotection of plants against soil-borne pathogens in organic and/or 
other sustainable farming systems. Pest Management Science, 60(2), 149-157. 
doi: 10.1002/ps.820 

Harvey, D. (1990). Between Space and Time: Reflections on the Geographical Imag-
ination1. Annals of the Association of American Geographers, 80(3), 418-434.  

Hediger, W. (2000). Sustainable development and social welfare. Ecological Econom-
ics, 32(3), 481-492.  

Holling, C. (2001). Understanding the Complexity of Economic, Ecological, and So-
cial Systems. Ecosystems, 4(5), 390-405.  

Howden, P., & Vanclay, F. (2000). Mythologization of Farming Styles in Australian 
Broadacre Cropping*. Rural sociology, 65(2), 295-310.  

Howden, P., Vanclay, F., Lemerle, D., & Kent, J. (1998). Working with the Grain: 
Farming styles amongst Australian broadacre croppers. Rural Society, 8(2), 109-
125.  

Hudson, I., & Hudson, M. (2003). Removing the veil? Commodity fetishism, fair 
trade, and the environment. Organization & Environment, 16(4), 413-430.  

Hultman, J. (1998). The Eco-Ghost in the Machine - Reflexions onf SPace, Place and 
Time in Environmental Geography. Lund University, Lund.    

Husserl, E. (1992). Cartesianska Meditationer (D. B. o. S.-O. Wallenstein, Trans.). 
Göteborg: Daidalos. 

Husserl, E. (1993 [1901]). Logiska undersökningar 2. Stockholm: Bokförlaget Thales. 
Husserl, E. (2012). Ideas: General introduction to pure phenomenology. Oxford: 

Routledge. 



 113

Hygstedt, E., & Fagerberg, T. (2014). Allt mer pengar läggs på ekologiska livsmedel. 
from Statistiska centralbyrån http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artik-
lar/Okad-forsaljning-av-ekologiska-livsmedel/ 

Hägerstrand, T. (1992). The Global and the Local. Cham: Springer. 
Härning-Nilsson, M. (2003). Att överleva som ekologisk morotsodlare i liten eller stor 

skala? Paper presented at the Växteko i Ultuna, Ultuna.  
Härning-Nilsson, M. (2014). Mariannes Farm. from http://www.mariannesfarm.se/ 
Ioris, A. (2014). Theorizing state-environment relationships Antinomies of flexibility 

and legitimacy. Progress in Human Geography.  
Johansson, B. (2010). Jordbruk som håller i längden. Stockholm: Forskningsrådet 

Formas. 
Johansson, K. (1999). Konstruktivism i distansutbildning - Studerandes uppfattningar 

om konstruktivistiskt lärande. Umeå universitet, Umeå.    
Johansson, M. (2014, 24 Feb). WTO och Bali. På tal om jordbruk - fördjupning om 

aktuella frågor.  Retrieved 10 juli, 2015, from www.jordbruksverket.se 
Johnston, R. (1987). Theory and methodology in social geography. Social Geogra-

phy: Progress and Prospect, 1-30.  
Kayatekin, S. A. (1998). Observations on some theories of current agrarian change. 

Review of African Political Economy, 25(76), 207-219.  
Kings, D. (2014). Farmers’ Understandings of Weeds and Herbicide Usage as Envi-

ronmental Influences on Agricultural Sustainability. Journal of Environmental 
Protection, 5, 923-935  

Kings, D., & Ilbery, B. (2012). Organic and Conventional Farmers' Attitudes To-
wards Agricultural Sustainability. 

Korhonen, J. (2003). Should we measure corporate social responsibility? Corporate 
Social Responsibility and Environmental Management, 10(1), 25-39.  

KRAV. (2014). Sverige ökar mest i världen på eko [Press release]. Retrieved from 
http://www.krav.se/pressmeddelanden 

KRAV. (2015a). Du får mer med KRAV.   Retrieved 12 mar, 2015, from 
http://www.krav.se/du-far-mer-med-krav 

KRAV. (2015c). KRAV-märkningen. from http://www.krav.se/krav-markningen 
Kroksmark, T. (1987). Fenomenografisk didaktik (Vol. 63): Acta Universitatis 

Gothoburgensis Göteborg. 
KTH. (2014). Vad är hållbar utveckling?   , from http://www.kth.se/om/miljo-hallbar-

utveckling/utbildning-miljo-hallbar-utveckling/verktygslada/sustainable-deve-
lopment/vad-ar-hallbar-utveckling-1.350579 

Kumm, K.-I. (2002). Hållbart jordbruk - kunskapssammanställning och försök till 
syntes. Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift, nr 10. 

Kølster, P. (1989). Økologisk jordbrug - fælles nordisk beskrivelse. Ecological agri-
culture in the Nordic countries. Report of 1989 meeting of Nordic researchers and 
advisors in ecological agriculture and Nordic IFOAM. Köpenhamn: KVL. 

Lamine, C. (2014). Sustainability and Resilience in Agrifood Systems: Reconnecting 
Agriculture, Food and the Environment. Sociologia Ruralis.  

  



 114

Lamine, C., Navarrete, M., & Cardona, A. (2014). Transitions Towards Organic 
Farming at the Farm and at the Local Scales: The Role of Innovative Production 
and Organisational Modes and Networks. In S. Bellon & S. Penvern (Eds.), Or-
ganic Farming, Prototype for Sustainable Agricultures (pp. 423-438). Dordrecht: 
Springer. 

Landell, G., & Wahlstedt, G. (2013). Skörd för ekologisk och konventionell odling 
2013 (Sveriges officiella statistik). (JO 14 SM 1401). from Statistiska centralby-
rån 

Larsson, A. (2004). Landskapsplanering genom jordbrukspolitik - en kritisk gransk-
ning av EU:s agrara miljöstödspolitik ur ett planeringsperspektiv. Sveriges lant-
bruksuniversitet, Alnarp. Retrieved from http://pub.epsilon.slu.se/497/  (442) 

Leakey, R. R. B. (2012). Multifunctional agriculture and opportunities for agrofor-
estry: implications of IAASTD. In P. K. R. Nair & D. Garrity (Eds.), Agrofor-
estry-The Future of Global Land Use (Vol. 9, pp. 203-214). Dordrecht: Springer. 

Leeuwis, C. (1993). Of computers, myths and modelling: The social construction of 
diversity, knowledge, information and communication technologies in Dutch hor-
ticulture and agricultural extension. Madison: University of Wisconsin. 

Ley, D. (1979). Social geography and the taken-for-granted world. In S. Gale & G. 
Olsson (Eds.), Philosophy in Geography (pp. 215-236). Dordrecht: Springer. 

Lindgren, J., & Fischer, G. (2011). Livsmedelsförsörjning i ett krisperspektiv: Total-
försvarets forskningsinstitut (FOI). 

Luhmann, N. (2002). Theories of distinction: redescribing the descriptions of moder-
nity: Stanford University Press. 

Lundin, R., & Karlsson, G. (2006). Identitetsfenomenet och dess kännetecken. In M. 
Borgström & K. Goldstein-Kyaga (Eds.), Gränsöverskridande identiteter i glo-
baliseringens tid – ungdomar, migration och kampen för fred. Huddinge: Söder-
törn högskola. 

Lübcke, P. (1987). Vår tids filosofi (J. Bengtsson, Trans. P. Lubcke Ed.). Stockholm: 
Forum. 

Läpple, D. (2013). Comparing attitudes and characteristics of organic, former organic 
and conventional farmers: Evidence from Ireland. Renewable Agriculture and 
Food Systems, 28(4), 329-337.  

Lööf, H., Andersson, R., Ekman, S., Clarin, A. W., Frid, G., Kättström, H., . . . Sjö-
dahl, M. (2013). Hållbar köttkonsumtion. In H. Lööv (Ed.), Hållbar konsumtion 
av jordbruksvaror. 

Malin, J. C. (1984). History & ecology : studies of the Grassland. Lincoln: The Uni-
versity of Nebraska Press. 

Medelius, H. (2005). Jordbrukets barn. RIG-Kulturhistorisk tidskrift, 88(3).  
Miller, M. L., & Kirk, J. (1985). Reliability and validity in qualitative research. Thou-

sand Oaks: Sage. 
Mitlin, D. (1992). Sustainable Development: a Guide to the Literature. Environment 

and Urbanization, 4(1), 111-124.  
Myrdal, J. (1997). En agrarhistorisk syntes. In M. M. Bengt M P Larsson, Janken 

Myrdal (Ed.), Agrarhistoria (Vol. S. [302]-322). Stockholm: LTs förlag. 
Månsson, P. (2012). Årsredovisning 2012 - Kristianstad kommun. Malmö: Suscito 

AB. 
Neumayer, E. (2012). "Human development and sustainability. Journal of Human De-

velopment and Capabilities, 13(4), 561-579.  
Nilsson, U. (2007). Ekologisk odling av grönsaker, frukt och bär – hinder och möjlig-

heter för framtida utveckling Ekologiskt lantbruk: SLU. 
Noel Castree, B. B. (2001). Social nature: theory, practice and politics. Oxford: 

Blackwell. 



 115

Nordin, S. (2003). Filosofins historia : det västerländska förnuftets äventyr från Tha-
les till postmodernismen. Lund: Studentlitteratur. 

Nordström Källström, H. (2008). Mellan trivsel och ensamhet - om sociala villkor i 
lantbruket. (PhD Doctoral thesis), Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Retri-
eved from http://pub.epsilon.slu.se/1841/1/Avhandling_nr_74_2008_Epsilon.pdf  
(74) 

Olsson, K., & Vilhelmson, B. (1997). Geografiska begrepp och termer (1 ed.). Stock-
holm: Natur och Kultur. 

P4, S. R. (Writer). (2011). Sockerbetan gör Skåne sämst på ekologiskt. P4 Malmöhus. 
Parminter, T. G., & Perkins, A. M. L. (1997). Applying an understanding of farmers 

values´ and goals to their farming styles. Paper presented at the New Zealand 
Grassland Association, Hamilton. 

Patel, R., & Tebelius, U. (1987). Grundbok i forskningsmetodik: kvalitativt och kvan-
titativt. Lund: Studentlitteratur. 

Patocka, J. (2013) Inledning till fenomenologisk filosofi, Jan Patocka. In M. S. C. S. 
H. Ruin (Series Ed.), Södertörn philosophical studies (pp. 242). Huddinge: Sö-
dertörn högskola. 

Persson, D. (2014). Jordbruksföretagens driftsinriktning 2013 [Press release]. Retrie-
ved from http://www.scb.se/Sta-
tistik/JO/JO0105/2013A01/JO0105_2013A01_SM_JO35SM1401.pdf 

Presto, M. (2014). Uppföljning av förbudet mot uppbundna djur och undantaget för 
små besättningar [Press release]. Retrieved from 
http://www.krav.se/sites/peppes.krav1.krav.phosdev.se/files/rapport_upp-
bundna_djur.pdf 

Prudham, S. (2007). The fictions of autonomous invention: accumulation by dispos-
session, commodification and life patents in Canada. Antipode, 39(3), 406-429.  

Quinn, C. E., & Halfacre, A. C. (2014). Place Matters: An Investigation of Farmers’ 
Attachment to Their Land. Information for contributors to Human Ecology Re-
view, 20(2), 117.  

Redclift, M. (1987). Sustainable development - exploring the contradictions. New 
York: Methuen. 

Robertson, A. (1999). Kommunikation i den globala byn: Massmedierna och internat-
ionalisering. In K. Goldmann (Ed.), Politikens internationalisering. Lund: Stu-
dentlitteratur. 

Robertson, M. (2006). The nature that capital can see: science, state, and market in 
the commodification of ecosystem services. Environment and Planning D, 24(3), 
367.  

Robinson, J. (2003). Future Subjunctive: Backcasting as Social Learning. Futures, 35( 
8), 839-856.  

Robinson, J. (2004). Squaring the circle? Some thoughts on the idea of sustainable 
development. Ecological Economics, 48(4), 369-384. doi: 10.1016/j.ecole-
con.2003.10.017 

Ryegård, O. (2013). Offentlig marknad för livsmedel i Sverige samt import av livs-
medel till aktörer i offentlig sektor [Press release]. Retrieved from 
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/SiteCollectionDocuments/Sv/om-
lansstyrelsen/vart-uppdrag/projekt/matlandet/Rapport%20LRF%20Offen-
tlig%20marknad.pdf 

Sahlin, E. (2014). To stress the importance of nature. Sveriges lantbruksuniv, Alnarp.    
Saifi, B., Drake, L., & Ebbersten, S. (2009). Svenskt jordbruks hållbarhet och kom-

munernas roll Ekologiskt lantbruk (Vol. 52). Uppsala: Centrum för hållbart jord-
bruk. 



 116

Sandén, C. (2014, 2015-04-30). Om Spirit of food. Kommunens hemsida.  Retrieved 
10 juli, 2015, from http://www.kristianstad.se/sv/Om-kommunen/Spirit-of-
Food/Om-Spirit-of-food/ 

Sharp, J., Imerman, E., & Peters, G. (2002). Community supported agriculture (CSA): 
Building community among farmers and non-farmers. Journal of extension, 
40(3), 5.  

Skolverket. (2014). Ämne - Hållbart samhälle.   Retrieved 10 juli, 2015, from 
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbild-
ning/gymnasieskola/haal?tos=gy&subjectCode=H%C3%85L&lang=sv 

Slaughter, S., & Leslie, L. L. (2001). Expanding and elaborating the concept of aca-
demic capitalism. Organization, 8(2), 154-161.  

Slätmo, E. (2014). Jordbruksmark i förändring. Drivkrafter bakom och förutsätt-
ningar för offentlig styrning i Sverige och Norge. (Fil Doc Doctoral thesis), Gö-
teborg universitet, Göteborg. Retrieved from http://hdl.handle.net/2077/37012  
(Serie B, 125) 

Stenseke, M. (1997). Bonden och landskapet. Lund University, Lund. Retrieved from 
http://lup.lub.lu.se/record/27658   

Strandberg, H. (2009). What happened with time? - A study in time-space - House-
holds daily life compared over time. (Magister One year Master), Högskolan Got-
land, Visby.    

Strandberg, H. (2011). Att regera förutseende. (Magister One year Master), Uppsala 
University, Uppsala.    

Svenning, C. (2003). Metodboken: Samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling, 
Klassiska och nya metoder i informationssamhället. Eslöv: Lorentz. 

Tansley, A. G. (1935). The Use and Abuse of Vegetational Concepts and Terms. Ecol-
ogy, 16(3), 284-307.  

Thamsborg, S. M. (2001). Organic farming in the Nordic countries-animal health and 
production. Acta Veterinaria Scandinavica Supplementum, 95, 7-16.  

Therborn, G. (1971). Klasser och ekonomiska system. Staffanstorp: Zenit/Cavefors. 
Uthardt, L. (2009). Jordbrukaren mellan tradition och förnyelse: en studie av syd-och 

västfinländska jordbrukare i EU-Finland. Åbo Akademi University, Åbo. Re-
trieved from http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-406-
3.pdf#page=30   

Walz, E. (2004). Fourth national organic farmers’ survey: Sustaining organic farms in 
a changing organic marketplace. Santa Cruz: Organic Farming Research Founda-
tion. 

Van Calker, K., Berentsen, P., Giesen, G., & Huirne, R. (2005). Identifying and rank-
ing attributes that determine sustainability in Dutch dairy farming. Agriculture 
and Human Values, 22(1), 53-63.  

van der Ploeg, J. D. (1994). Styles of farming: An introductory note on concepts and 
methodology. In J. D. v. d. P. A. Long (Ed.), Born from within: Practice and 
perspectives of endogenous rural development (pp. 7-30). Assen: van Gorcum. 

van der Ploeg, J. D. (1995). The tragedy of spatial planning. In J. F. T. S. e. al. (Ed.), 
Scenario studies for the rural environment (pp. 75-90). Dordrecht: Kluwer. 

van der Ploeg, J. D. (2003). The Virtual Farmer. Past, Present and Future of the Dutch 
Peasantry. Assen: Van Gorcum. 

van der Ploeg, J. D. (2010, 21-23 Oct). Farming styles research: The state of the art. 
Paper presented at the Historicizing farming styles, Melk, Austria. 

van der Ploeg, J. D., & Long, A. (1994). Born from within: practice and perspectives 
of endogenous rural development. Assen: Van Gorcum. 

Vanclay, F., & Enticott, G. (2011). The role and functioning of cultural scripts in 
farming and agriculture. Sociologia Ruralis, 52(3).  



 117

Vanclay, F., Howden, P., Mesiti, L., & Glyde, S. (2006). The Social and Intellectual 
Construction of Farming Styles: Testing Dutch Ideas in Australian Agriculture. 
Sociologia Ruralis, 46(1), 61-82. doi: 10.1111/j.1467-9523.2006.00404.x 

Vanclay, F., Mesiti, L., & Howden, P. (1998). Styles of Farming and Farming Sub-
cultures: Appropriate concepts for Australian rural sociology? Rural Society, 
8(2), 85-107. doi: 10.5172/rsj.8.2.85 

WCED. (1987). Our common future. Oxford: Oxford University Press. 
Veldstra, M. D., Alexander, C. E., & Marshall, M. I. (2014). To certify or not to cer-

tify? Separating the organic production and certification decisions. Food policy, 
49(2), 429-436.  

Vereijken, P. (1992). A methodic way to more sustainable farming systems. Nether-
lands Journal of Agricultural Science, 40(3), 209-224.  

Wojtkowski, P. (2010). Agroecological economics: sustainability and biodiversity. 
San Diego: Academic Press. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 118

Bilaga 1 “Urvalet” 

 
ID Datum 

intervju 
Telefon 

Datum  
Walk-
along 

Tot.  
tid 
cirka 

Typ av 
verksam-
het 

Arbetets 
omfatt-
ning 

Mina minnesbilder från loka-
ler 

1. 11Nov13 13Nov13 3 h Mjölk 1 Heltid Gårdsplanen, köket, lador, 
vyer 

2.  11Nov13 - 2 h Mjölk 1 Heltid Gårdsplanen, vyer
3. 11Nov13 13Nov13 2 h Mjölk Heltid/

Pension 
Gårdsplanen, lador, vyer 

4. 11Nov13
14Jan14 
20Jan14 

10Feb14 2 h Mjölk 1 Heltid Gårdsplanen, köket, lador, 
vyer 

5. 30Jan14 5Feb14 5 h Mjölk 2 Heltid +
anställda 

Gårdsplanen, köket, lador, 
vyer, rundtur marker, silos, 
traktorarbete, mjölkningsarbete 

6. xxSep12 - 1 h Mjölk, pota-
tis 

1 Heltid -

7.  xxNov13 6Dec13 
19Aug14 

5 h Nöt, pota-
tis, grönsa-
ker 

2 Heltid + 
anställda 

Gårdsplanen, köket, lador, 
vyer, packningsarbete, last-
ningsarbete 

8. 20Nov13 - 2 h Nöt, lamm, 
potatis 

1 Heltid -

9. 28Nov13
02Dec13 

21jan14 
19Aug14 

3 h Nöt, grön-
saker 

1 Heltid + 
1 deltid 

Gårdsplanen, köket, lador, 
vyer, rundtur marker 

10
.  

xxDec13 22jan14 2 h Nöt, lamm Hobby (Lunchmöte, intervju på ar-
betsrum) 

11
. 

xxSep12 
27Jan14 

- <1 h Nöt Deltid -

12
. 

19Nov13 12Feb14 
24Maj14 

3 h Nöt Heltid/ 
Pension 

Gårdsplanen, lador, rundtur 

13
. 

19Nov13 21Jan14 
19Aug14 

6 h Nöt 1 Heltid Gårdsplanen, köket, lador, 
rundtur, traktorkörning, grus-
hämtning 

14
. 

28Jan14 28Jan14 
12Feb14 

3 h Nöt 1 Heltid Gårdsplanen, köket, lador, 
rundtur, stängseluppsättning, 
hydropumpreparation, ko-
fösning 

15
. 

xxNov13 - <1 h Nöt Hobby -

16 26Nov13 - <1 h Nöt, lamm Hobby -
17 29Jan14 - 1 h Nöt, lamm 2 Heltid (Gårdsplanen)
18 27Nov13 21Jan14 

4Maj14 
4 h Lamm 1 Heltid, 

KRAV 
Gårdsplanen, lador, stängsel-
kontroll vid rundvandring i mar-
kerna, vyer 
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ID Datum 
intervju 
Telefon 

Datum  
Walk-
along 

To-
tal 
tid  

Typ av 
verksam-
het 

Arbetets 
omfatt-
ning 

Mina minnesbilder från loka-
ler  

19 xxNov13 - <1 h Lamm Hobby -
20 xxSep12 - <1 h Vall, Grön-

saker 
Hobby (Gårdsplanen)

21 20Nov13 - 1 h Spannmål, 
Grönsaker 

Heltid/ 
Pension 

-

22 xxSep12, 
28Jan14 

- <1 h Spannmål Hobby -

23 xxNov13 - <1 h Spannmål, 
vall 

Hobby -

24 26Nov13 - <1 h Spannmål, 
vall, pota-
tis, grönsa-
ker, jord-
gubbar 

Hobby -

25 Våren14 - <1 h Äppelodling Hobby -
26 27Nov13 06Dec13 3 h Äppelodling Hobby Gårdsplan, köket, lager, vyer  
27 17Jan14 - 1 h Äppelodling Hobby (Gårdsplanen)
28 xxSep12 - <1 h Äppelodling Hobby -
29 xxSep12 

xxJan14 
- 1 h Nöt Hobby -

30 11Nov13 - <1 h Nöt Heltid, 
Avvecklat 

-

31 - - Tele-
svar 

Nöt Heltid
Eko 

(Gårdsplanen)

32 02Dec13 - <2 h Potatis Heltid, 
Eko 

-

33 27Nov13 - 1 h Nöt Heltid, 
Eko 

-

34 27Nov13 - <1 h Svin Heltid, 
Eko 

(Gårdsplanen, vyer)

35 Våren14 - <1 h Lamm Hobby, 
Eko 

-

36 02Dec13 
18Jan14 

- Tele-
svar 

- - -

37 21Jan14 - Tele-
svar 

Nöt Pension
Avvecklat 

(Gårdsplanen, vyer)

38 2Dec13 
18Jan13 

- Tele-
svar 

Äppelodling Pension, 
Avvecklat 

(Gårdsplanen, vyer)

39 20Nov13 - <1 h Svin Heltid -
40 09Jun14 09Jun14 2 h Svin, Nöt Lite Eko

(+ Heltid) 
(Gårdsplanen, lador, vyer) 
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