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1.    Abstract 

The agriculture is becoming increasingly extensive, which leads to an increased use of 

pesticides and fertilizers in the environment. These chemical compounds cause an extensive 

loss of the important biodiversity. Several species are threatened by extinction, which 

negatively affects our ecosystems and ecosystem services. Organic farming creates better 

conditions for the environment, the animals and for human health. There are some difficulties 

when switching from conventional production to organic production. Farmers are often 

concerned about the possible differences in revenue that may arise during a conversion to 

organic production and this conversion also requires an investment by the farmer. Previous 

research shows that there is a lack of advisors and a lack of competent advice. On this 

background, research on how the advisory services can be designed and improved, as well as 

how support for farmers can increase, is needed in order to make the conversion to organic 

production easier. Therefor we have investigated how the advisory services could be 

developed and improved through qualitative interviews. Our results show that the advisers' 

experience and competence play a major role in how well the support is provided to farmers.  

Keywords: Agriculture, organic production, conversion, biodiversity, advisory services  
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2. Sammanfattning 

Sveriges regering anser att det behövs en ökad produktion av ekologiska livsmedel och att  

60 % av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av ekologiskt certifierade 

produkter. I konventionellt jordbruk används växtskyddsmedel för att eliminera oönskade 

insekter och växtlighet. Dessa kemikalier kan förorena vatten, jord och vegetation. 

Ekologiskt jordbruk leder till en ökad biologisk mångfald på grund av den minskade 

kemikalieanvändningen. Det kan dock vara ett stort steg för lantbrukaren att genomgå en 

eko-omställning då omfattade förändringar kan behövas göras. Lantbrukare som planerar 

att ställa om till ekologisk produktion kan söka stöd i form av rådgivning genom 

länsstyrelsen. Rådgivningen upphandlas till största del av privata aktörer som till exempel 

Hushållningssällskapet och Växa Sverige. Rådgivningen omfattar bland annat olika 

gödslings metoder, växtodling, bekämpning av ogräs och skadedjur, byggfrågor och 

betesplanering. Enligt tidigare studier saknas det bra rådgivning som är anpassad till 

lantbrukarnas behov. Det behövs fler specialiserade rådgivare som kan ge det stöd som 

lantbrukare behöver vid en omställning till ekologisk produktion.     

 

Syftet med studien är att utreda hur rådgivningen kan utvecklas för lantbrukare som ska 

ställa om till ekologisk produktion. En utveckling av rådgivningens utformning kan leda 

till ett utökat stöd för lantbrukare vilket skulle kunna bidra till att fler lantbrukare ställer 

om till ekologisk produktion. Frågeställningarna som vi avser besvara i denna studie är: 

vilket stöd genom rådgivningen anser lantbrukare sig behöva för att kunna ställa om till 

ekologisk produktion? Hur kan rådgivningen utvecklas för att möta de behov som 

lantbrukare har? Vad krävs enligt rådgivarna för att förbättra utformningen av 

rådgivningen? För att få svar på våra frågeställningar har vi valt att använda oss av en 

kvalitativ forskningsmetod med semi-strukturerade intervjuer. Vi har dels intervjuat 

rådgivare men även ekologiska lantbrukare som har använt sig av rådgivning under 

omställningsperioden. Studiens resultat visar att det finns ett behov av rådgivning vid en 

omställning till ekologisk produktion. Lantbrukarna efterfrågar rådgivare med adekvat 

kompetens som de kan bolla idéer och tankar med samt för att erhålla en djupare kunskap. 

Flera lantbrukare ansåg att rådgivning inom växtodlingsområdet var bra men att det 

saknades rådgivning inom djurhållning. Många lantbrukare ansåg även att det skulle 

krävas mer forskning om ekologisk produktion för att rådgivningen ska kunna utvecklas. 

För att förbättra utformningen av rådgivningen anser rådgivarna att det krävs mer 

fortbildning, dock är detta svårt rent ekonomiskt. Det efterfrågas även fler ERFA-träffar 

(erfarenhetsträffar) som är anpassade till lantbrukarnas behov och fler specialiserade 

rådgivare inom ekologisk djurhållning. Slutligen behövs det nya digitala medel för att 

ersätta pappersdokument vilket skulle vara gynnsamt för miljön och bidra till ekonomiska 

besparingar.   
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3. Förord 

Med föreliggande studie hoppas vi kunna bidra med mer kunskap om vilka områden som 

behöver utvecklas inom rådgivning till lantbrukare som vill ställa om till ekologisk 

produktion. 

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till samtliga respondenter som har medverkat i vår 

studie. Våra intervjuer har utförts under en period på våren då både lantbrukare och 

rådgivare har varit väldigt upptagna i sitt arbete men ändå valt att avvara tid till våra 

intervjuer, det uppskattas enormt av oss, utan er hade denna studie inte varit möjlig att 

genomföra! Intervjuerna har givit oss en ny insikt i både lantbrukarens och rådgivarens 

värld och vi har erhållit ytterligare kunskap om det ekologiska lantbruket. 

Vi vill även ge ett varmt tack till vår handledare Anna Hansson, som har givit oss 

värdefulla idéer och synpunkter och som guidat oss under arbetets gång.   

 

Tove Jonsson & Sabine Karlsson 
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4. Bakgrund  

4.1. Det ekologiska lantbruket 

Genom åren har lantbruken i Sverige blivit allt större samtidigt som antalet gårdar har 

minskat (Statens jordbruksverk (SJV), 2017). Den ökade besättningsstorleken har lett till 

ökad mekanisering samt ökad användning av mineralgödsel inom jordbruket vilket har 

gjort att vi idag kan få ut mycket mer av varje areal mark och av varje djur. En påföljd av 

detta är bland annat urlakning av näringsämnen från marker (SJV, 2018b). Mineral- och 

naturgödsel innehåller näringsämnen som kväve och fosfor (SJV, 2008) och med ett mer 

intensivt odlande urlakas dessa ämnen från marken (SJV, 2018b). Näringsämnena leds 

vidare via avrinningsvatten till sjöar, hav och vattendrag vilket kan leda till övergödning 

(Länsstyrelsen Västra Götaland, 2018). Urlakning av näringsämnen kan orsakas av flera 

olika faktorer men härleds främst från jordbruket med odling av livsmedel och djurfoder 

och en stor del av de kväveutsläpp som orsakar övergödningen härstammar från 

djurproduktion (SJV, 2018b). Eftersom urlakning av växtnäringen i marken styrs av flera 

olika faktorer kan läckaget variera mellan olika gårdar oavsett om de är konventionella 

eller ekologiska (SJV, 2018d). 

En annan viktig miljöaspekt inom jordbruksproduktionen är den minskade 

kemikalieanvändningen i ekologiskt jordbruk som leder till en ökad biologisk mångfald, 

dels ute på åkermarken men även i närliggande områden (SJV, 2018d). Kemiska 

växtskyddsmedel kan förorena vatten, jord och vegetation. Växtskyddsmedel utgörs av en 

rad olika kemiska föreningar som används inom jordbruket för att eliminera skadliga 

insekter och oönskad växtlighet. Dock så påverkar dessa gifter även en mängd andra 

organismer som kan gå förlorade så som fåglar, fiskar, andra insekter och växter. 

Insekticider är generellt den klass av växtskyddsmedel som är mest akut giftiga, men även 

herbicider utgör en risk för ofarliga organismer (Aktar, Sengupta & Chowdhury 2009). 

Förlusten av den biologiska mångfalden beräknas gå från 100 till 1000 gånger snabbare 

idag, med människans påverkan, än om den hade skett naturligt (Björklund & Helmfrid, 

2010).  

Det ekologiska odlingslandskapet i Sverige bidrar bland annat till större artrikedom 

(Andersson et al. 2014) och det ekologiska jordbruket har en stor positiv effekt på 

biodiversitet. Detta produktionssätt består i genomsnitt av 30 % större artrikedom jämfört 

med det konventionella jordbruket (Tuck et al. 2014; Bernes, 2011). Det ekologiska 

odlingssättet är också gynnande eftersom den ökade biologiska mångfalden även ökar 

andelen naturliga fiender som hjälper till att bekämpa skadedjur på de ekologiska gårdarna 

(Criveanu & Sperdea, 2014). 

 

En ökning av ekologiska lantbruk skulle främja jordens ekosystemtjänster eftersom denna 

produktionstyp innefattar minskad användning av kemiska växtskyddsmedel 
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(Naturvårdsverket, 2017). I ekologiska lantbruk används istället förebyggande metoder så 

som användning av motståndskraftiga sorter och variation i växtföljden (SJV, 2018d). Det 

är viktigt att lantbruken arbetar för att bevara våra ekosystem, dels för att ekosystemen 

producerar energi och råvaror men även för att de producerar viktiga tjänster (Björklund & 

Helmfrid, 2010). Det är dock svårt att sätta ett exakt marknadspris på ekosystemtjänster, 

det är först när dessa tjänster slutar att produceras som den verkliga förlusten blir synlig, 

till exempel i områden där det råder brist på dricksvattnet eller där vilda pollinerare slås ut 

(Björklund & Helmfrid, 2010). 

 

Under de senaste åren har efterfrågan på ekologiska livsmedel ökat i Sverige, dock har 

produktionen av dessa produkter inte ökat i samma takt (SJV, 2018a). Det har däremot 

skett en ökning av ekologiskt certifierade företag, ekologisk djurhållning och växtodling 

de senaste åren (Sveriges officiella statistik (SCB), 2017a; SCB, 2017b).  

Ekologisk produktion är ett övergripande system för jordbruksverksamhet 

och livsmedelsproduktion där man kombinerar bästa miljöpraxis, stor 

biologisk mångfald, bevarande av naturresurser, tillämpning av stränga 

djurskyddskrav och en produktionsmetod som motsvarar förväntningarna 

från de konsumenter som föredrar produkter som har framställts med 

användning av naturliga ämnen och processer. Den ekologiska 

produktionsmetoden spelar därigenom en dubbel roll i samhället; den 

försörjer en särskild marknad där konsumenterna efterfrågar ekologiska 

produkter och den levererar kollektiva nyttigheter som bidrar till miljö- och 

djurskyddet, liksom till landsbygdsutveckling. (Europaparlamentets och 

rådets förordning 2007/834/EG, s. 2).  

Ekologisk odling bygger på att utnyttja naturliga processer för att motverka angrepp på 

grödor samt att bevara jordens naturliga bördighet. För att förhindra ogräs, sjukdomar, 

skadedjur och behålla jordens bördighet varieras odlingen av grödor. Användning av 

stallgödsel är en viktig del i ekologisk odling. Endast naturgödsel samt mineralgödsel, som 

är naturlig, får användas i ekologisk odling. Ekologisk odling är känsligare mot 

skadeangrepp jämfört med konventionell odling, vilket kan visa sig som stora variationer i 

avkastningen. Eftersom ekologisk produktion oftast ger lägre avkastning jämfört med 

konventionell krävs större markarealer för att kunna producera samma mängd grödor 

(Nilsson, 2006; Kniss, Savage & Jabbour, 2016).  

Ekologiskt certifierade lantbruksdjur ska bland annat ha tillgång till utevistelse. 

Användning av antibiotika och annan medicin ska brukas restriktivt, djuren ska utfodras 

med ekologiskt foder och de ska vara uppfödda på en ekologisk gård. Antalet djur ska 

även begränsas för att minska erosion och överbetning av marker (European commission, 

2019). Uppfödning av ekologiskt certifierade lantbruksdjur måste uppfylla vissa krav som 

till exempel större betesytor, längre uppfödningstider och karenstider. Producenterna 

kompenseras med merbetalning från konsumenterna för att uppfylla dessa kriterier och det 
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merarbete som uppstår för att driva en ekologisk djurhållning (SJV, 2008). Alla idisslande 

djur producerar metangas som bidrar till växthuseffekten och det är fodrets 

sammansättning som utgör mängden metangas. Ekologiskt certifierade kor har något 

högre metanutsläpp jämfört med konventionella då de får högre andel grovfoder (Nilsson, 

2006). Wallman et al. (2013) har konstaterat att det inte är någon avsevärd skillnad i 

utsläpp av växthusgaser samt övergödning om man räknar per kg produkt, mellan 

konventionella och ekologiska animaliska livsmedel.   

En ekologisk produktion måste godkännas av ett kontrollorgan som även gör besök minst 

en gång om året för att kontrollera att reglerna följs. Först när företaget är certifierat av ett 

kontrollorgan får produkterna säljas som ekologiska. Följs inte villkoren för ekologisk 

certifiering kan kontrollorganet dra tillbaka certifikatet och lantbrukaren får då inte sälja 

sina produkter som ekologiska (SJV, 2019). I Sverige finns det tre olika kontrollorgan som 

certifierar ekologiska lantbruk och dessa är Kiwa, SMAK och HS certifiering (SJV, 2018). 

4.1.1. Ekologiskt lantbruk för att uppnå miljömålen 

Sveriges regering anser att det behövs en ökad produktion av ekologiska livsmedel och har 

därför upprättat en åtgärdsplan där ett av målen fram till år 2030 är att 30 % av den 

svenska jordbruksmarken ska vara ekologiskt certifierad och 60 % av den offentliga 

livsmedelskonsumtionen ska utgöras av ekologiskt certifierade produkter (SJV, 2018e).  

Lantbrukare som bedriver ekologisk djurhållning och växtodling har möjlighet att ansöka 

om miljöersättning (SJV, 2008a). Detta är ett försök att stimulera produktion av 

ekologiska produkter för att uppnå regeringens mål (SJV, 2018d). Ett utav flera syften 

med den ekologiska produktionen är att kunna bidra till att uppfylla de svenska 

miljömålen. Den minskade användningen av växtskyddsmedel och konstgödsel vid 

ekologisk odling kan vara en bidragande faktor till att Sverige ska kunna uppnå 

miljömålen giftfri miljö, ett rikt odlingslandskap, ett rikt växt- och djurliv samt 

grundvatten av god kvalitet (regeringskansliet, 2018; livsmedelsverket, 2019).  Även 

Wallman et al. (2013) menar att en omställning från konventionell till ekologisk 

produktion skulle bidra med att uppfylla de internationella miljömålen giftfri miljö, ett rikt 

odlingslandskap, ett rikt växt- och djurliv.  

 

Trots att det ekologiska jordbruket har flera positiva effekter som bevarande av biologisk 

mångfald samt att det bidrar till att nå flera miljökvalitetsmål så framhålls inte ekologisk 

odling som bättre jämfört med konventionell när det gäller klimatpåverkan och 

övergödning (Landquist et al. 2016). Övergödning är ofta lägre för ekologisk odling i 

jämförelse med konventionellt, räknat per hektar, men eftersom skördenivån ofta är lägre 

behöver ekologiskt lantbruk större markareal och därför blir övergödningen per kg 

livsmedel oftast högre i ekologisk odling (Nilsson, 2006). 
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4.1.2. Svårigheter vid omställning till ekologiskt lantbruk 

Även om det finns flera fördelar med en omställning från konventionell till ekologisk 

produktion, som är direkt kopplade till miljön samt människors och djurs hälsa, så är 

denna omställning ofta förknippad med omfattande förändringar. Eventuella 

ombyggnationer kan behöva göras på gården eller förändringar i antalet djur, på grund av 

betesbrist (Uppsala kommun, 2017). Det finns även en osäkerhet hos lantbrukarna, vid en 

omställning från konventionell till ekologisk produktion, om hur prisbilden och 

marknaden kommer att se ut i framtiden. En omställning kräver både nya kunskaper och 

investeringar av lantbrukaren (SJV, 2018e). Lantbrukare ställer om till ekologisk 

produktion av flera olika anledningar, bland annat i förhoppning om högre lönsamhet, 

bättre djurvälfärd, ökad efterfrågan på ekologiska produkter samt ur ett hälsoperspektiv, 

att inte använda kemiska växtskyddsmedel (Franzén, 2015). 

4.1.3. Ersättning till ekologiskt lantbruk 

Lantbrukare kan söka ersättning vid en omställning till ekologisk produktion. Den som 

driver en ekologisk certifierad produktion kan också söka ersättning för denna typ av 

verksamhet. För att få denna ersättning krävs det att lantbrukaren sköter sina djur och 

marker enligt de regler som ekologisk certifiering innefattar. Ersättning går att söka för 

både den som har djurhållning och växtodling. Om lantbruket har ekologiska djur, måste 

både odlingen och djuren vara ekologiskt certifierade för att kunna få ersättning. Däremot 

om produktionen endast innefattar växtodling, räcker det att den är certifierad för att få ut 

ersättning. För att få ersättning för ekologisk produktion eller omställning till det måste 

tvärvillkoren följas (SJV, 2019d). Tvärvillkor är regler som ska följas för att få ut 

fullständig utbetalning. Dessa regler beskriver till exempel hur jordbruksmarken och 

djurhållningen ska skötas. De flesta reglerna för tvärvillkoren finns i EU-förordningar och 

EU-direktiv och samtliga lantbrukare inom EU måste följa dessa villkor. Även om 

lantbrukare inte söker ersättningen ska tvärvillkoren ändå följas (SJV, 2019e). Lantbrukare 

kan ansöka om rådgivning som kan hjälpa dem med tvärvillkoren och som är anpassad 

efter deras gård (SJV, 2019d).  

4.2. Rådgivning för lantbrukare 

För lantbrukare som planerar att ställa om till ekologisk produktion finns det stöd att få i 

form av kurser och rådgivning som tillhandahålls av länsstyrelsen (LST, 2015). Ekologisk 

produktion är ett utav flera områden som ingår i landsbygdsprogrammet för stöd och 

ersättning. De stöd och ersättningar som ingår i landsbygdsprogrammet finns för att främja 

en hållbar utveckling, landsbygd och miljö (SJV, 2018c). 

Lantbrukare som funderar på att ställa om till ekologisk produktion kan få avgiftsfri 

rådgivning som subventioneras av landsbygdsprogrammet (LST Västra Götalands län, 
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2019). Landsbygdsprogrammet finansieras i sin tur av svenska staten och EU (LST 

Hallands län, u.å).  

Rådgivningen bidrar bland annat till att stötta de gårdar som genomgår en omställning till 

ekologisk produktion samt gårdar som redan har genomgått en omställning (LST, 2015) 

och omfattar bland annat gödsling, växtodling, bekämpning av ogräs och skadedjur, 

byggfrågor och betesplanering. Den största delen av rådgivningen upphandlas av privata 

aktörer (Länsstyrelsen, 2015) som till exempel Hushållningssällskapet och Växa Sverige. 

Dessa organisationer kan bland annat erbjuda hjälp med att upprätta en omställningsplan 

och hjälpa till med ekonomiska beräkningar vid en omställning. Rådgivarna kan även 

ordna kurser och studiebesök för lantbrukare som önskar göra en omställning till 

ekologisk produktion (SJV, 2013). Rådgivning är en viktig del av landsbygdsprogrammet 

för att få en ökad kompetens hos lantbrukare och för att kunna bidra till att nå målen med 

landsbygdsprogrammet (SJV, 2019c).   

Enligt Kindt1, verksam agronom på länsstyrelsen i Halland, kan den som vill ställa om till 

ekologisk produktion inom jordbruk eller trädgård få rådgivning upprepade gånger både 

innan omställningen, men även under de fem första åren efter omställningen. Hon 

beskriver även att rådgivningen är kostnadsfri och att rådgivaren gör besök ute på gården 

om lantbrukaren önskar detta.  

4.3. Tidigare forskning  

I dagsläget saknas det bra rådgivning som är fördjupad och anpassad till lantbrukarens 

behov (Hagström, 2017). Kvaliteten och tillgången på rådgivning i ekologisk produktion 

varierar beroende på var i Sverige man bor. Med bättre tillgång på specialiserade rådgivare 

skulle kunskapen och entusiasmen öka hos lantbrukarna och fler skulle känna sig trygga 

med att göra en omställning till ekologisk produktion (Hagström, 2017; SJV 2018e).  

4.3.1. Tidigare studier om rådgivning 

Hans Gradén (2009) har utfört en intervjustudie för att undersöka lantbrukares syn på 

rådgivning. De viktigaste slutsatserna var att rådgivningen bör utvecklas och förnyas i 

lantbruket och att det finns ett stort behov av rådgivning som inte tillgodoses, samtidigt så 

är rådgivarnas kunder nöjda med rådgivningen de fick. Studien visar även att lantbrukare 

främst hämtar kunskap och stöd hos rådgivare än hos andra kunskapskällor som till 

exempel andra lantbrukare eller internet. Lantbrukare i studien uttryckte att det var viktigt 

med förtroende till rådgivarna samt personlig kommunikation. 

 

I en enkätstudie som utfördes på 1000 svenska bönder, angående deras värderingar kring 

rådgivning, angav lantbrukarna att rådgivning på gården värderades högst då konkreta 

åtgärder eller utveckling av företaget kunde vidtas. Lantbrukarna ansåg då att råden 

anpassades till deras egen gård samt till gårdens resurser och förutsättningar. Rådgivarna 

har en positiv inställning till samarbetet med lantbrukarna och de är där för att stötta. 

                                                 

1 Barbro Kindt, agronom. Länsstyrelsen i Hallands län. Mailkontakt 26 februari 2019. 
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Studien visar även att lantbrukarna hade större tilltro till familj, vänner och andra 

lantbrukare än till formell rådgivning. Lantbrukarnas förtroende till rådgivningen 

grundades i att rådgivarna hade praktisk kompetens och erfarenhet inom lantbruket. 

Många lantbrukare hävdade att de hade en begränsad syn av rådgivningen och att de inte 

anlitade någon rådgivning (Bergeå et al. 2011). Bergeå et al. (2008) studerade social 

interaktion mellan rådgivare och lantbrukare och menar på att det kan uppstå en brist i 

kommunikationen mellan parterna, då olika visioner kan uttryckas vid besöket på gården.  

 

En intervjustudie, som utfördes med tolv lantbrukare, beskriver att det fanns en brist på 

rådgivning. Ägg, mjölk- och grisproducenter menade på att rådgivning var en bristvara. 

Generellt så saknas det rådgivare men lantbrukarna uttryckte även att de önskade mer 

specialiserade rådgivare samt rådgivare som har kunskap om både animalieproduktion och 

växtproduktion (Franzén, 2015)    

 

Den främsta anledningen till att lantbrukare använder sig av en rådgivningstjänst är för att 

få nytt perspektiv samt en partner som de kan diskutera tillsammans med om sin gård. 

Rådgivarna ger lantbrukarna en trygghetskänsla och en form av positiv kontroll. Några 

lantbrukare uttryckte att de inte skulle klara sig utan rådgivningen från Hushållssällskapet. 

Lantbrukarna upplever att rådgivarna behöver utvecklas för att kunna se gårdens helhet för 

att produktionen ska kunna utvecklas (Lindblom & Lundström, 2014).     

 

Forskning inom ekologisk produktion har bidragit till positiv utveckling och 

effektivisering av det ekologiska lantbruket. Den har bland annat bidragit med bättre 

djurvälfärd samt nya gödslings- och ogrässtrategier. Det finns dock brister i att ny kunskap 

kommer ut till lantbrukare. Spridning av resultat från forskning till lantbrukare behöver 

utvecklas. Det efterfrågas ett tätare samarbete mellan forskare och rådgivare för ökad 

kunskapsspridning samt att snabbare få ut resultaten till lantbrukare (Wivstad & 

Hagström, 2018). 

4.3.2. Utvärdering av kompetensutvecklingen 

Jordbruksverket har upprättat en rapport där kompetensutvecklingen genom 

landsbygdsprogrammet har blivit utvärderad. Rapporten innefattar en enkätundersökning 

riktad till personer som har använt sig av antingen kurser eller rådgivning via 

landsbygdsprogrammet under år 2012 eller 2013. Rapporten tar bland annat upp frågor om 

nöjdhet, effekt samt utbildningens nivå och innehåll. Resultatet visar att majoriteten av de 

som medverkat i enkätundersökningen har varit nöjda med utbildningen. Det har dock 

framkommit att de som medverkat i kurser och fått rådgivning inte har erhållits någon ny 

kunskap vid utbildningstillfället och att lantbrukarna redan arbetar på det sätt som 

kurserna och rådgivningen föreslår. Detta tyder på att kompetensutvecklingen behöver 

utvecklas för att bli mer träffsäker och på så sätt få fler att vilja använda sig av kunskapen 

för att utveckla sitt lantbruk (Tollin & Karlsson, 2015).   
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Deltagarna i undersökningen var överlag mer missnöjda med rådgivningen än med 

kurserna vilket Tollin och Karlsson (2015) menar kan bero på att kurser möjliggör att de 

medverkande, i grupp, kan föra samtal och utbyta erfarenheter som kan leda till ny 

kunskap. Denna missnöjdhet skulle även kunna bero på att deltagarna har högre 

förväntningar på innehållet i rådgivningen än i kurserna. Tollin & Karlsson (2015) påpekar 

även att det generellt sett även finns en missnöjdhet inom rådgivning gällande tvärvillkor. 

Inom detta område hamnar rådgivning som rör regler om miljö och djurhållning i den 

nationella lagstiftningen. Detta är regler som måste följas för att lantbrukaren ska ha rätt 

till att söka gårdsstöd. Författarna till rapporten menar att det är positivt att deltagarna inte 

kan mer efter rådgivningen än vad de kunnat innan, och att lantbrukarna fortsätter att 

arbeta på samma sätt även efter rådgivningen, eftersom det tyder på att det redan finns en 

god kunskap om tvärvillkor hos lantbrukarna. Tollin och Karlsson (2015) menar att 

webbinarier skulle kunna fungera som ny metod för att sprida kunskap, skapa 

lättillgänglighet och engagemang hos lantbrukare. 

4.4. Syftet med studien 

Syftet med studien är att utreda hur rådgivning till lantbrukare kan utvecklas så att 

lantbrukare kan få ett utökat stöd vid omställning till ekologisk produktion. Eftersom det 

är brist på rådgivare samt fördjupad rådgivning, för de lantbrukare som vill ställa om till 

ekologisk produktion, vill vi utreda hur rådgivningen kan utvecklas och anpassas till 

lantbrukarens behov. På så sätt skulle omställningen från konventionell till ekologisk 

produktion kunna främjas och utökas. Detta skulle leda till en bättre miljö genom minskad 

kemikalieanvändning och ökad biologisk mångfald. 

4.5. Frågeställningar 

Med denna studie vill vi besvara följande frågeställningar: 

1. Vilket stöd genom rådgivningen anser lantbrukare sig behöva för att kunna ställa om 

till ekologisk produktion? 

2. Hur kan rådgivningen utvecklas för att möta de behov som lantbrukare har?  

3. Vad krävs enligt rådgivarna för att förbättra utformningen av rådgivningen?  

Franzen (2015) har i sitt arbete gett som exempel på vidare forskning att undersöka vad 

ekologiska och konventionella lantbrukare efterfrågar när det gäller rådgivning. I vårt 

arbete undersöker vi den ekologiska delen genom vår första och andra frågeställning. 

Gradén (2009) skriver i sitt arbete att det kan behövas vidare forskning på 

rådgivarperspektivet, samt hur rådgivningen kan utformas enligt rådgivarna själva. Även 

detta är något som vi har valt att undersöka i föreliggande studie genom vår tredje 

frågeställning.
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5. Metod 

5.1. Litteratursökning 

Studiens bakgrund samt metod bygger på relevanta källor utifrån vårt syfte och våra 

frågeställningar. För att få fram relevant information om vårt ämne har vi sökt vetenskapliga 

artiklar i databasen One Search som vi har kommit åt genom Halmstad högskolas hemsida. Vi 

har även sökt efter vetenskapliga artiklar på Google. I flera fall har vi erhållit vetenskapliga 

artiklar genom andra examensarbetens och rapporters referenslistor. Svenska 

myndighetsrapporter och webbsidor från till exempel Statens jordbruksverk och länsstyrelsen 

har även använts för att beskriva det ekologiska jordbruket och rådgivningen som yrke.        

 

Vi har använt oss av sökorden: organic farming, biodiversity, agriculture, advisor   

5.2. Kvalitativ forskningsmetod 

För att få svar på våra frågeställningar har vi valt att använda oss av en kvalitativ 

forskningsmetod med insamling av data genom semi-strukturerade intervjuer. 

Exempel på kvalitativa data är intervjusamtal och observationsanteckningar. En förenklad 

förklaring av kvalitativa data är att denna beskriver sådant som gäller till exempel en 

händelse, bild, smak, beröring eller ett yttrande. Kvantitativa data däremot är en beräkning av 

något eller mängden av ett visst fenomen till exempel vikt, ålder, differens eller antal (Ahrne 

& Svensson, 2011). Enligt Vetenskapsrådet (2017), är val av metod avgörande för resultatets 

karaktär och värde. En av fördelarna med att göra kvalitativa intervjuer är att det är möjligt att 

anpassa frågorna men även i vilken ordning som frågorna ställs, jämfört med ett 

standardiserat frågeformulär. En intervju kan även ge en bredare bild med fler dimensioner 

jämfört med frågeformulär (Ahrne & Svensson, 2011). Bryman (2011) menar att det är 

önskvärt att den kvalitativa intervjun rör sig i olika riktningar för att den då kan ge kunskap 

om vad respondenten upplever vara relevant och viktigt. 

Den semi-strukturerade intervjun kännetecknas av att forskaren utgår från specifika teman 

som ska beröras vilket görs genom en förutbestämd intervjuguide. Respondenten har 

möjlighet att prata fritt kring frågorna och dessa behöver inte nödvändigtvis ställas i samma 

ordning som i intervjuguiden, vilket har format våra intervjuer till informella samtal. 

Samtidigt behövs det ett visst mått av struktur i intervjun för att kunna jämföra svaren från de 

olika respondenterna (Bryman, 2011).  
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I den semi-strukturerade intervjun har respondenten möjlighet att utveckla sina idéer och 

synpunkter och det finns möjlighet för oss att ställa följdfrågor för att erhålla så detaljerad 

information som möjligt. Detta möjliggör att lantbrukare och rådgivare kan delge oss sina 

egna upplevelser, erfarenheter och perspektiv (Turner III, 2010) på rådgivningens utformning 

vid intervjuerna.  

 

Vi har strävat efter att i första hand möta våra respondenter i deras hem- eller arbetsmiljö, 

men eftersom detta kan vara känsligt och leda till att respondenten väljer att inte medverka i 

intervjun (Ahrne & Svensson, 2011), har vi även erbjudit intervjuer via telefon. Nackdelen 

med telefonintervjuer är att de kräver mer förberedelser av den som intervjuar och de blir ofta 

mer formella än om intervjun görs i hemmiljön (Ahrne & Svensson, 2011). 

För att få svar på vår första och andra frågeställning har vi valt att intervjua fem lantbrukare 

som antingen har gjort en omställning till ekologisk produktion eller som är under 

omställning. För att besvara vår tredje frågeställning har vi intervjuat fyra rådgivare. För att få 

flera synsätt på hur rådgivningen kan utvecklas har vi valt att intervjua både lantbrukare och 

rådgivare.   

5.3. Urval 

Vi har valt att göra ett målinriktat urval där individer och organisationer har en direkt 

koppling till de frågeställningar (Bryman, 2011) som vi har formulerat. För att kunna möta 

våra respondenter ansikte mot ansikte har vi även tillämpat ett så kallat bekvämlighetsurval, 

vilket innebär att forskaren använder sig av personer som råkar finnas tillgängliga just för 

tillfället (Ahrne & Svensson, 2011).     

 

I en kvalitativ intervjustudie beror antalet respondenter på vilket syfte forskaren har med 

undersökningen. Kvale och Brinkmann (2009, s. 129) hänvisar till att “intervjua så många 

personer som behövs för att ta reda på vad du behöver veta”. Antalet respondenter beror även 

på hur mycket tid och resurser som forskaren kan lägga på undersökningen. Om antalet 

respondenter är för litet är det svårt att nå generalisering och om det är för stort uppstår 

problem med att forskaren inte kan göra ingående tolkningar av den data som framkommer 

vid intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2009). I föreliggande studie, med totalt nio 

respondenter, har vi kunnat genomföra tolkningar av den data som vi erhållit ur intervjuerna 

vilket var syftet med det målinriktade urvalet. Till skillnad ifrån studier som genomförs med 

till exempel grundad teori, där målet är att uppnå mättnad, har vi inte kunnat få fram 

fullständig information, men detta har heller inte varit vårt syfte utan målet har varit att få en 

bättre bild av ämnet. 
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5.4. Tillvägagångssätt  

För att hitta gårdar i Sverige som har använt rådgivning i samband med omställning till 

ekologisk produktion har vi bland annat tagit hjälp av en yrkesverksam agronom på 

länsstyrelsen som är väl insatt i ämnet. På så sätt fick vi via e-post några passande exempel på 

ekologiska gårdar. Vi har även kontaktat rådgivare runt om i Sverige och fått tips på olika 

lantbrukare som har använt sig av rådgivning. Dessutom har vi sökt ekologiska gårdar via 

webben, bland annat genom gårdsnära.se och krav.se. Vi har försökt att undersöka hur länge 

gårdarna varit ekologiskt certifierade. Att hitta gårdar som nyligen ställt om till ekologisk 

produktion var önskvärt i början av vårt arbete. Dels eftersom informationen gällande hur 

lantbrukaren har upplevt rådgivningen då finns färskt i minnet, men även för att 

rådgivningens utformning kan ha förändrats med tiden. Dock fick vi efterhand ta hänsyn till 

att relativt få ekologiska lantbruk har använt sig av rådgivning under omställningstiden, varpå 

vi fick vara flexibla gällande hur länge gårdarna skulle ha varit ekologiskt verksamma. 

För att få tag på rådgivare har vi bland annat sökt på länsstyrelsen i Hallands hemsida. 

Därifrån kunde vi genom en ekobroschyr få fram att totalt 12 rådgivare är verksamma inom 

olika områden i Hallands län, varav en av dessa har medverkat i vår studie. Övriga rådgivare 

har vi hittat genom Växa Sverige samt Hushållningssällskapets hemsidor.  

Våra respondenter utgörs av fem lantbrukare som presenteras nedan i tabell 1, samt fyra 

rådgivare som presenteras i tabell 2. 

 

 

Tabell 1: Sammanställning av respondenter, lantbrukare. 

Respondenter 

Lantbrukare: 

 

A Ekologisk Nötproduktion 

B Ekologisk Grisproduktion 

C Ekologisk Mjölkproduktion 

D Får- samt grisproduktion och växtodling, under omställning  

E Ekologisk Växtodling  
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Tabell 2: Sammanställning av respondenter, rådgivare. 

Respondenter 

Rådgivare: 

   

F Växtodlingsrådgivare, 

eko 

Hushållningssällskapet, HIR Skåne 

G 
Växtodlings- samt 

trädgårdsrådgivare, eko 
Växa Sverige, Falkenberg 

H Växtodlingsrådgivare, 

eko 

Hushållningssällskapet, Östergötland 

J Produktionsrådgivare Växa Sverige, Vimmerby 

          

5.5. Genomförande 

Tidigt i vårt arbete genomfördes en litteraturstudie för att få en bättre bild av tidigare 

forskning samt förståelse av vårt utvalda ämne. Därefter utformade vi informationsbrev (se 

Bilaga 1), för utskick till våra respondenter, samt våra två intervjuguider (se Bilaga 2) som 

sedan användes som mall i intervjuerna. I första hand bokade vi in intervjutider med 

respondenterna via mail. De respondenter som inte svarade på e-post valde vi att ringa upp 

och kunde på så sätt få tag i resterande respondenter som vi behövde i vår studie. Fyra 

lantbrukare har intervjuats i hemmiljö och en via telefon. Tre av våra rådgivare har intervjuats 

via telefon samt en på rådgivarens kontor.  

5.6. Analysmetod   

Kvalitativa data utgörs ofta av omfattande och ostrukturerat textmaterial vilket ibland kan ses 

som ett hinder när det kommer till att analysera data. Det finns heller inga entydiga regler 

eller metoder för hur den kvalitativa analysen ska genomföras. Däremot finns det några 

generella riktlinjer som kan tas i anspråk (Bryman, 2011) och det finns verktyg som kan 

användas för att göra dataanalysen lite mer lätthanterlig (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

I denna studie har vi valt att använda oss av meningskoncentrering som metod för att 

analysera data. Meningskoncentrering är en metod som går ut på att dra ihop det som har 

sagts i intervjuerna till kortare formuleringar. De delar som vi ansåg var av främsta betydelse 

plockades ut ur texten och omformulerades till några enstaka ord. Kvale och Brinkmann 

(2009) förklarar att detta sker i en fem-stegs process som vi valde att följa. 

I det första steget lyssnade vi igenom vårt inspelade material upprepade gånger tillsammans, 

för att få en helhetskänsla av intervjun. I steg två förde vi över det mest väsentliga, det som 
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Kvale och Brinkmann (2009) kallar för “meningsenheter”, till skrift. Därefter använde vi 

överstrykningspenna för att markera de viktigaste meningsenheterna. I det tredje steget 

skapade vi genom dessa meningsenheter olika teman för att försöka fånga respondenternas 

uttalanden. Det fjärde steget går ut på att ställa frågor, till meningsenheterna som vi fått fram, 

utifrån syftet till vår undersökning, vilket vi gjorde för att säkerställa att meningsenheterna var 

relevanta. I det femte och sista steget använde vi oss av de teman som vi fått fram för att 

kunna knyta ihop dessa till en deskriptiv helhet som vi sedan kunde använda för att besvara 

våra frågeställningar.  

5.7. Bearbetning av material   

Samtliga intervjuer har spelats in med hjälp av våra mobiltelefoner. För att undvika att 

material går förlorat har vi använt oss av två mobiltelefoner med lämpliga applikationer för att 

spela in samtal under möten med respondenter. Vid de intervjuer som har genomförts via 

telefon har även här en applikation på telefonen använts för att kunna spela in intervjuerna. 

Vi har valt att analysera materialet från den första intervjun direkt efter att den var genomförd 

då detta anses vara viktigt (Ahrne & Svensson, 2011) för att i följande intervjuer kunna rikta 

in oss på sådant som var av särskilt intresse för oss. Även Bryman (2011) rekommenderar att 

insamling och analysering av data sker parallellt. 

5.8. Studiens trovärdighet 

I texten nedan gör vi en bedömning av validiteten, reliabiliteten och generaliseringen i 

studien. 

5.8.1. Validitet 

Validitet handlar om huruvida forskaren mäter, observerar eller identifierar det som forskaren 

säger sig mäta. Bryman (2011) påpekar att det har diskuterats hos olika forskare hur pass 

relevant validitet och reliabilitet är i den kvalitativa forskningen. Eftersom mätning inte är det 

främsta intresset i denna typ av forskning så kan validiteten ha en väldigt liten betydelse för 

kvalitativa undersökningar (Bryman, 2011). För att ändå kunna få en viss validitet i kvalitativ 

forskning menar Kvale och Brinkmann (2009) att forskaren i stället kan tänka, undersöker jag 

vad jag avser undersöka? Det kan tyckas att nio respondenter är något få för studien och att 

detta gör att validiteten blir begränsad. Men med den mängd omfattande data som vi har 

lyckats få ut ur vårt intervjumaterial anser vi ändå har varit fullt tillräcklig för att kunna 

besvara våra tre frågeställningar och därmed kunna uppnå syftet med studien. 

Ahrne & Svensson (2011) menar att det ska finns möjlighet att diskutera och kritisera 

forskningens texter. Om detta inte går kan det tyda på att texten saknar en komplett beskrivning 

av forskningsprocessen och det är då inte möjligt att kritiskt granska forskningen. För att 
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undvika en sådan situation är det viktigt att tydligt beskriva sin forskningsprocess för att den 

som läser arbetet ska kunna sätta sig in i hur författaren har tänkt kring sina metodval. På så sätt 

ökar både trovärdigheten och kvaliteten i texten (Ahrne & Svensson, 2011). 

I denna studie har vi på ett tydligt sätt försökt presentera varje del av forskningsprocessen för 

sig, vilket förenklar för våra läsare att förstå hur vi har gått tillväga för att få fram vårt resultat. 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att validitet uppnås genom att forskaren har 

hantverksskicklighet genom hela undersökningen och hela tiden ifrågasätter, kontrollerar och 

tolkar de resultat som framkommer i arbetet. Att ha hantverksskicklighet innebär bland annat 

att forskaren har kunskap inom ämnet, är tydlig, vänlig och känslig gentemot det som sägs i 

intervjun. Att forskaren inte bara lägger märke till det som sägs utan även det som inte sägs 

(Kvale och Brinkmann, 2009). Vi som har utfört intervjuerna har aldrig tidigare utfört intervjuer 

vilket vi anser är en nackdel och studiens svaghet. Om vi hade haft mer erfarenhet av intervjuer, 

innan våra intervjuer utfördes, skulle det ha varit enklare för oss att ställa bra och relevanta 

följdfrågor och på så sätt skulle vi kunnat erhålla ännu mer dimensionerade svar. 

5.8.2. Reliabilitet 

Tillförlitlighet eller reliabilitet avser huruvida ett resultat i en studie blir detsamma om studien 

skulle genomföras igen eller om resultatet påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga 

förutsättningar (Bryman, 2011). När vi har ställt vissa specifika intervjufrågor har ibland 

respondenten redan svarat på frågan tidigare i intervjun. Men istället för att undvika att ställa 

frågan igen, för att vi redan har fått den besvarad, har vi valt att ställa den åter för att på så sätt 

kunna säkerställa att svaret blir detsamma som respondenten uppgav från början. Under 

intervjuerna har vi även strävat efter att ha ett objektivt förhållningssätt, för att inte påverka 

våra respondenters åsikter och svar, vilket vi anser bidrar till en ökad reliabilitet i studien.    

5.8.3. Generalisering 

Trovärdigheten i en forskningsstudie kan även hänga ihop med möjligheten att generalisera, 

alltså att resultat från en studie kan beskriva en egenskap eller mönster om en större 

population eller miljö än just den som har studerats. Bristande generaliserbarhet anses som en 

svaghet inom kvalitativ forskning. Men även om det inte arbetas på samma sätt med 

generalisering inom kvantitativ forskning så är denna typ av bedömning inte helt betydelselös 

när det kommer till kvalitativa studier.  Dock krävs det en viss försiktighet vid bedömning av 

kvalitativa forskningsresultats överförbarhet till andra miljöer och områden (Ahrne & 

Svensson, 2011). Bryman (2011) menar att personer som intervjuas i kvalitativa studier 

omöjligen kan vara representativa för en hel population. Istället går det att dra allmänna 

slutsatser av resultatet till teorier, inte till populationer. 
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Vi har jämfört studien med tidigare utförda studier samt forskning då detta är ett förfaringsätt 

att visa på generalisering (Ahrne & Svensson, 2011). Genom att studera flera olika miljöer 

och jämföra resultaten mellan de olika miljöerna kan det bli aktuellt att börja tala om 

generaliseringsbarhet inom den kvalitativa forskningen menar Ahrne & Svensson (2011). Att 

vi har intervjuat både lantbrukare och rådgivare ser vi som en av studiens styrkor, då vi har 

upptäckt att respondenternas åsikter och uppfattningar angående rådgivning korresponderar. 

Däremot kunde det eventuellt ha varit önskvärt att våra lantbrukare var ännu mer utspridda, 

geografiskt sett, för att ytterligare få en ökad generalisering. Eftersom denna studie är 

geografiskt begränsad och bygger på relativt få respondenter kan vi inte generalisera studiens 

resultat till alla lantbrukares och rådgivares åsikter och uppfattningar. Däremot är det möjligt 

att koppla studien till andra teorier vilket ändå visar på generaliserbarhet. 

5.9. Etiska ställningstaganden 

I studien har vi tagit hänsyn till de fyra grundläggande etiska principer som rör svensk 

forskning (Bryman, 2011). Dessa principer är följande: 

 

1. Informationskravet innebär att forskaren ska meddela den som medverkar i studien om 

syftet med själva undersökningen. Den som deltar i studien ska meddelas att 

deltagandet är helt frivilligt och att denna när som helst kan avbryta sitt medverkande. 

Samtliga moment som ingår i undersökningen ska även redovisas. 

2. Samtyckeskravet beskriver att det är upp till deltagaren i undersökningen att bestämma 

om denna vill medverka. För minderåriga krävs godkännande från föräldrar eller 

vårdnadshavare. 

3. Nyttjandekravet innebär att uppgifter om enskilda personer endast får användas i 

forskningssyfte. 

4. Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter och känsligt material ska behandlas 

konfidentiellt och förvaras så att obehöriga inte får tillgång till materialet. 

 

I studien har vi meddelat samtliga respondenter ovanstående principer genom 

informationsbrevet som skickades ut via e-post före intervjuerna. I detta brev förklarar vi vad 

syftet med studien är, hur lång tid intervjun beräknas ta, att medverkan är helt frivillig och att 

den kan avbrytas när som helst. Vi har även erbjudit våra respondenter anonymitet. Eftersom 

det kan uppstå etiska problem när forskarens tolkning skiljer sig från respondentens 

uppfattning, och respondenten kan uppleva sig felciterad eller kränkt (Ahrne & Svensson 

2011), har vi även valt att erbjuda våra respondenter att godkänna det skriftliga materialet före 

publicering. 
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6. Resultat 

Resultatet presenteras nedan i två olika delar utefter våra frågeställningar. I den första delen 

redogörs resultatet som rör den första samt den andra frågeställningen och som bygger på 

intervjuer med lantbrukare. Följaktligen kommer resultatet till vår tredje frågeställning att 

presenteras och denna del innefattar resultat från intervjuer med rådgivare. 

6.1. Stöd till lantbrukare och rådgivningens utveckling  

För att besvara vår första och andra frågeställning, “vilket stöd genom rådgivningen anser 

lantbrukare sig behöva för att kunna ställa om till ekologisk produktion?” och “hur kan 

rådgivningen utvecklas för att möta de behov som lantbrukare har?” har vi sammanställt våra 

intervjuer i olika teman utifrån meningsenheter. Nedan i Tabell 3 visas en sammanställning av 

dessa meningsenheter samt teman. Av dessa teman har vi plockat ut dem som besvarar våra 

frågeställningar och på så sätt har vi fått fram fyra områden inom rådgivningen som behöver 

utvecklas. Dessa områden visas nedan i figur 1. 

 

Tabell 3: Sammanställning av meningsenheter och teman från intervjuer med lantbrukare. 

Meningsenheter 
“Bolla med” 

“Konfirmera 

om man gör 

rätt”  

“Bollplank, 

idéer, andra 

erfarenheter” 

“Rådgivning 

behöver man” 

“Inte vågat 

ställt om utan 

rådgivare” 

“Behövde en 

helhetssyn, 

hela kittet” 

“Alltid haft 

rådgivare, 

även som 

konventionell” 

“Kan trimma 

sitt företag”  

“Fått hjälp 

med djupare 

kunskap” 

“Lätt att få tag 

i rådgivning”  

“Varit lätt att 

få tag” 

“Väldigt 

snabba på mail 

och telefon”  

“Ställt upp så 

fort man har 

ringt”  

“Rådgivare 

fullbokad men 

löser det ändå” 

“Mycket att 

göra, ringa och 

tjata” 

“Snabba svar 

av den som är 

erfaren”  

     

 

 

 

  

 

 

 

 

“Växtodling är 

bra men 

ekorådgivning på 

gris är “noll” 

“Växtodlingsbiten 

bra, djurbiten lite 

sämre” 

“Väldigt bra och 

erfarna” 

 “Olika för olika 

rådgivare” 

“Se helheten, 

upplever den som 

ganska smal” 

“Saknar det där 

med 

djurhållningen”  

 “Rådgivning för 

gris, är en brist”  

“För lite kunskap 

och erfarenhet” 

“Tar redo på 

själv” 

“Fick lägga 

mycket egen 

tid”  

“Det är 

mycket 

papper, men 

funkar” 

“ERFA-

träffar” 

 “söker 

själv” 

“Läsa själv” 

“Fått den 

informationen 

som jag har 

behövt”   

 

 

“Fördel med 

direktkontakt” 

“Extremt 

mycket att 

göra” 

“Personen är 

ganska rak”  

“Mötet 

uppfattades 

som bra” 

 “Positivt att 

de kommer ut 

på gården”  

“Kunde inte 

bli bättre” 

 

 

 

“Grundforskning, 

större 

kunskapsbank” 

“Tror på 

forskning och 

härma de som är 

“duktiga” 

 

“Helhetskoncept, 

se alla delar”  

“Mer forskning, 

mer utbildning på 

rådgivarna”    

“Mer forskning 

och utbildning på 

rådgivarna” 

 

 

 

Teman Behov  Tillgänglighet    Kompetens Information   Möten  Utveckling 
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Figur 1: Sammanställning av resultatet från intervjuer med lantbrukare som visar de områden som 

behövs utvecklas för att lantbrukarna ska få ett utökat stöd genom rådgivningen.   

6.1.1. Behov  

Lantbrukarna, vidare benämnda som respondenterna, uttrycker att det finns behov av 

rådgivning. Respondent B säger att de kontaktade en rådgivare för att de själva kunde för lite. 

Samma respondent uppger att de har använt sig av rådgivare länge, även när de var 

konventionella.  

 “Vi har alltid haft rådgivare både på det konventionella med.” (B) 

Det respondenterna A, B och D förväntade sig med rådgivningen var att ha en rådgivare att 

bolla idéer och tankar med.  

“Förväntningarna var väl liksom att man skulle få ett bollplank och testa 

idéer och ta del av andras erfarenheter genom rådgivaren och få höra om 

det gör på något speciellt sätt och kombinerat med deras grundkunskap.” 

(A)  

“Då var det ju mer att man ville bolla med saker med rådgivaren och få tips 

och idéer, så man slipper göra alla misstagen.” (B)  

“Det är ganska stor skillnad på hur man hanterar eko och konventionellt 

då, det finns inga genvägar att ta i eko […] jag läser ganska mycket själv 

och då känns det ju bra att ha en rådgivare att bolla lite med och ringa till 

och höra efter om man är på rätt spår och om man tänker rätt […] mer att 

konfirmera att man är på rätt spår själv.” (D) 

 

Respondent A anser att rådgivningen har hjälpt hen med att erhålla mer kunskap.  

“Med hjälp att få en djupare kunskap, större kunskapsbank med mer 

erfarenhet.” (A) 
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Respondent E menar att man måste ha rådgivning vid omställning till ekologisk produktion. 

Denna respondent uttryckte att utan rådgivning så kanske hen inte skulle vågat göra en 

omställning.  

“Måste man ha, det är ett helt annat tänk det här med ekologiskt, när man 

har konventionell kan man alltid rätta till misstag med spruta, med 

ogräsbekämpning. Det här går inte med ekologiskt.” (E) 

“Det är nog tack vare rådgivare jag har ställt om, det tror jag!” (E) 

Respondent C anser att rådgivningen är bra. 

“Det är just det att man kan trimma sitt företag […] få ner kostnaderna, få 

upp inkomsterna, och med bättre djurhälsa och allting blir det mindre 

jobb.” (C)  

6.1.2. Tillgänglighet  

Våra respondenter ansåg att det är lätt att få tag på rådgivarna. Om rådgivarna inte kan besvara 

lantbrukarna direkt hör de av sig vid ett senare tillfälle. Enligt respondent D svarar rådgivarna 

väldigt snabbt via e-post och telefon på hens frågor. Respondent D menar också att en rådgivare 

med erfarenhet ger mycket snabba svar på grund utav att rådgivaren kan mycket utantill i 

jämförelse med en rådgivare utan erfarenhet som inte kan ge lika snabba svar. Respondent C 

nämner vid flertal tillfällen att rådgivaren har mycket att göra. Hen tycker att det är lätt att få 

tag på rådgivare men att de inte kommer ut till gården näst kommande dag, då det krävs 

planering. Det som respondent C uppfattar som mindre bra med rådgivningen är att rådgivaren 

är fullbokad och har mycket att göra men menar att rådgivaren ändå löser det. Respondent C 

säger även att det var ett tag sedan rådgivaren var på dennes gård då rådgivaren har extremt 

mycket att göra, och att just den rådgivaren är väldigt omtyckt bland andra lantbrukare.   

“Det var ett tag sen hen var här, hen har extremt mycket att göra, hen är ganska 

omtyckt […] hen har mycket att göra där så man får nog vara på hugget och ringa och 

tjata om man vill ha hjälp lite så.” (C) 

Respondent E menar att det inte är något som har varit mindre bra med rådgivningen utan att 

de har ställt upp så fort hen har frågat om hjälp.  

“Varit bra och till stor hjälp för mig att komma igång med det ekologiska 

[…] ställt upp så fort man har haft problem och ring så har de hjälpt än, så 

det har bara varit positivt.” (E)   
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6.1.3. Kompetens 

Respondenterna upplever att rådgivarna är erfarna men att det kan skilja sig från person till 

person. Respondent B uttryckte att de hade en rådgivare som hade för lite kunskap och 

erfarenhet inom det ekologiska området. Många av respondenterna nämner att det finns bra 

rådgivning inom växtodling men att det saknas rådgivning inom djurhållning. Respondent D 

anser att hen har fått det stöd och information som behövts för att ställa om till ekologisk 

produktion inom växtodlingsområdet men att detta saknats inom djurhållning. 

“Ja, det tycker jag på växtodlingsbiten, djurbiten har varit lite sämre. På 

just rådgivning kring djurhållning är ganska svårt som jag ser det. Det 

finns inga riktiga djurhållningsrådgivare om jag har förstått det rätt […] 

finns inte på den faktiska djurhållningen så där har det varit en liten lucka 

” (D) 

Respondent D nämner även att det skulle behövas en helhetslösning för att rådgivningen ska 

utvecklas för att kunna möta hens behov. Samma respondent anser att kompetensen på 

rådgivarna är väldigt bra hos de som har erfarenhet. Men önskar att kompetensen breddas för 

att se helheten och alla delar på gården. Hen upplever att rådgivarna många gånger är ganska 

smala.    

“Som det är nu så sitter det en växtodlingsrådgivare som är jätteduktig på 

växtodling men de förstår ju inte helhetskonceptet på en gård riktigt 

alltid...skulle vilja ha någon som ser helheten lite mer […] alla delarna.” 

(D) 

Respondent B uttrycker något liknande: 

“Eko-rådgivning på grisarna är ju noll […] det finns ju massa eko-

rådgivning på gris men det kan ju ingenting […] det är jag som får lära 

dem.” (B)  

Respondent B uttrycker även att kompetensen skiljer sig från rådgivare till rådgivare då de har 

varit i kontakt med rådgivare som inte hade kunskap, erfarenhet och som var ointresserad. 

Samtidigt tog de upp att de hade haft en annan rådgivare som var bra och som gjorde det 

möjligt för dem att ställa om till ekologisk produktion.  

6.1.4. Information 

Respondenterna hade delade synpunkter på om de hade erhållit den information och det stöd de 

behövt för att kunna ställa om till ekologisk produktion.  Respondent A menar att det ibland är 

svårt att hitta information på internet men att rådgivare har erbjudit den information som de har 
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efterfrågat. Samma respondent menar att hen har fått den informationen hen behövt men nämner 

även att hen känner till vilka som är bra rådgivare.  

“Det handlar ju litegrann om hur mycket information man söker själv och 

det finns ju rätt mycket tillgängligt. Det hänger litegrann på vad man har 

för utbildning i botten och vad man har gjort innan och hur intresserad man 

är.” (A)  

På samma fråga svarar respondent B att de inte har erhållit det stöd eller information som har 

behövts för att ställa om till ekologisk produktion.  

“Nej, vi har fått ta reda på det själva […] vi fick ligga läsa själva […] vi 

fick lägga oerhört mycket jobb själva som inte rådgivningen överhuvudtaget 

inte kunde.” (B) 

Respondent D nämner att de har erhållit det stöd och information som de har behövt inför sin 

omställning inom växtodlingen men inte inom djurproduktionen. Respondent C säger att hen 

också fått det stöd och information som har behövts för att kunna ställa om till ekologisk 

produktion men påpekar att det var mycket papper att gå igenom.   

“Var lite rädd att det skulle bli extremt mycket papper och det är det ju 

också. Det var väl det som skrämde en att man i den här pappers världen 

får ännu mer papper, så det funkar.” (C)  

Det var flera av respondenterna som nämnde att ERFA-träffar gav information.  Där kan de 

dela erfarenheter med varandra och få nya idéer. Respondent C uttryckte att det erbjuds många 

träffar som hen inte vill missa men hen hinner inte delta på alla. Respondent B anser att de har 

lärt sig mest på ERFA-träffar, där både lantbrukare och rådgivare träffas och diskuterar med 

varandra men önskar mer om djurhållning så som de har med växtodlingen.  

 

6.1.5. Möten  

Flera av respondenterna ansåg att det var positivt när rådgivarna besöker gården samt att 

kommunikationen mellan lantbrukare och rådgivare var bra. Respondent E anser att det väldigt 

positivt med besök på gården. Respondent A anser att det är en fördel med direktkontakt för att 

sedan kunna ta resonemanget vidare. Mötet och kommunikationen med rådgivarna anser hen 

som bra, och har erhållit svar på mesta. 

“Fördel med direktkontakt – kunna ta resonemanget vidare. Öga mot öga 

kan då komma på en följdfråga. Nackdel med fysisk kontakt och det är att 
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den inte är mer tillgänglig. Mötet är ingen nackdel men med nackdel med 

tillgängligheten.” (A) 

Mötet uppfattade jag som bra, tycker jag […] fått svar på det mesta under 

tidens gång eller får det efteråt när de återkommer.” (A) 

“Det är ju alltid positivt att man kan gå ut i fält […] väldigt positivt att de 

kommer ut på gården. Det är lättare också för de att ge besked när de ser 

hur det ser ut.” (E) 

Respondent C nämner också att kommunikationen är bra men att det var länge sen rådgivaren 

besökte gården, på grund av att rådgivaren har extremt mycket att göra. Samma respondent 

nämner även att rådgivaren är ganska rak men menar att det är lika bra att säga vad som är 

felet eftersom det är för hens bästa. Respondent B uttrycker att den rådgivaren som de har nu 

inte kunde bli bättre och att kommunikationen är bra. Men att den nuvarande rådgivaren kan 

vara lite drastisk. 

6.1.6. Utveckling 

Flera av respondenterna menar att det krävs mer forskning om ekologisk produktion för att 

rådgivningen ska kunna utvecklas för att bättre kunna möta deras behov.  

“Det är ju mer forskning, de har mycket försöksodling och sånt och de kommer ju till 

oss dels via rådgivarna. De har möten och visar på olika tabeller och grejer hur man 

kan förbättra sin eko-produktion. De blir också vassare ju mer som jobbar med 

forskning och sånt.” (E)       

Respondent A och C nämner något liknande. Respondent A är osäker på vad som skulle 

behövas för att rådgivningen ska kunna utvecklas för att möta hens behov men uttrycker att det 

behövs mer forskning för att rådgivningen ska utvecklas och bli ännu bättre i framtiden.  

“För att man skulle få bättre rådgivning så skulle det krävas mer 

grundforskning, alltså mer forskning och mer försök i Sverige så man skulle 

få en större kunskapsbank som rådgivarna kan vidareförmedla […] det är 

alltid brist i försöksledet […] det är där kunskapen skapas.” (A)  

“Det mer forskning, det mer försök sen är det ju såklart mer utbildning. 

Nästa steg är mer utbildning på rådgivarna också […] den informationen 

ska tillföras till rådgivarna också.” (A) 
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“Tror mycket på att forskning och härma de som är duktiga […] tror på 

helt klart på att ett första steg kan man […] kopiera någon som är duktig.” 

(C)   

6.2. Förbättrad utformning av rådgivningen 

För att kunna besvara vår tredje frågeställning, “vad krävs enligt rådgivarna för att förbättra 

utformningen av rådgivningen?”, har vi intervjuat rådgivare och skapat fem olika teman 

utefter de meningsenheterna som vi plockat ut ur vårt intervjumaterial. Nedan i Tabell 4 

presenteras en sammanställning av dessa meningsenheter och teman. Av dessa teman har vi 

plockat ut dem som besvarar våra frågeställningar och på så sätt har vi fått fram fem områden 

inom rådgivningen som behöver utvecklas. Dessa områden visas nedan i figur 2.  

 

Tabell 4: Sammanställning av meningsenheter och teman från intervjuer med rådgivare. 

Meningsenheter 
”Hög 

arbetsbelastning

” 

”Mer kostnadsfri 

rådgivning” 

”Svårt att 

utbilda 

rådgivare, på 

grund av 

ekonomin” 

”Ju mindre tid 

för utbildning 

desto mindre 

säljbar blir 

man” 

”Ekonomibiten 

saknas hos 

rådgivare för att 

få en helhet i 

företaget” 

”Betalrådgivnin

gen skulle 

innefatta mer” 

  

”Generellt 

problem med 

personer som 

slutar” 

”Behövs fler som 

kan eko” 

”Behövs ett mer 

allmänt 

kunnande om 

eko” 

”Brist på 

spetskompetens” 

”Att träffa 

lantbrukare i fält 

ger praktisk 

erfarenhet” 

”Kollegor som 

blundar för 

ekoproduktion” 

 

  

”Bra med inläst 

material i 

framtiden” 

”Bollar, diskuterar 

och lär oss 

tillsammans” 

”Behövs ännu mer 

uppföljning” 

”Mycket text lockar 

inte till läsning” 

”Marknadsföra 

rådgivningen på 

något sätt” 

”Prata i termer som 

inte är så 

skrämmande” 

”Lägga mer tid på 

kunder än på att 

skriva rapporter” 

”Marknaden 

förändras, 

rådgivningen måste 

hänga med” 

”Mer kunskap 

hos rådgivare 

behövs” 

”Svårt att hinna 

läsa under 

arbetstid” 

”Läsa på, inte 

ligga på 

latsidan” 

”Informationsträf

far är väldigt 

bra” 

”Bra med kurser 

där alla kan 

komma” 

”Bra med en 

blandning av eko 

och 

konventionella 

bönder” 

  

  

  

”Fantastiskt 

samarbete i länet” 

”Samarbetet 

behövs förstärkas 

ytterligare” 

”Stärka kanaler” 

”Försöka jobba 

mer gemensamt” 

”Dialog mellan 

länsstyrelsen och 

marknaden” 

  

Teman Ekonomiskt 

stöd 

Kompetens Utveckling Utbildning Samarbete 
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Figur 2: Sammanställning av resultatet från intervjuer med rådgivare, som visar de områden som 

behövs utvecklas för att få en förbättrad utformning av rådgivningen. 

6.2.1. Ekonomiskt stöd 

Rådgivarna, som från och med nu benämns som respondenter, anser att det finns ett stort 

behov av rådgivning inom omställning till ekologisk produktion men att det behövs mer 

ekonomiskt stöd. Respondent G påpekar att det är hög arbetsbelastning på företaget och 

menar att rådgivningsbehovet har ökat. Samma respondent påpekar även att det behövs mer 

kostnadsfri rådgivning. Det har framkommit av respondent J att det borde satsas ännu mer på 

utbildning av rådgivare men att detta är svårt rent ekonomiskt eftersom det är svårt att tjäna 

pengar på denna typ av tjänst i Sverige. 

“Ju mindre tid för utveckling och utbildning rådgivarna får, ju mindre 

reflektion hinner de med, och ju mindre säljbara blir man tillslut.” (J) 

Respondent J nämner även att en del rådgivningsorganisationer saknar den 

ekonomiska biten, för att kunna erhålla bra kompetens inom samtliga 

produktionsområden och därmed få en helhet inom organisationen. Respondent F 

anser att betalrådgivningen skulle kunna innefatta ännu mer. 

6.2.2. Kompetens 

Kompetensen hos rådgivarna påverkas negativt när omsättningen av personal ökar. 

Respondent H menar att kompetensen hos rådgivarna är bra men att det generellt är ett 

problem när personer slutar och det kommer in en ny, oerfaren, i företaget vilket gör att viktig 

kompetens går förlorad.  

“Det är ju ett generellt problem när man arbetar med kunskap att när 

personer slutar, som har erfarenhet och kunskap, så måste man ju börja om 

från början med en ny oerfaren […] men vi har ett nätverk där vi kan stötta 

och hjälpa varandra i de här frågorna.” (H) 
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Samma respondent påpekar att det skulle vara bra om fler rådgivare hade lite allmän kunskap 

om eko-produktion, även de som inte arbetar med eko-omläggningar. På så sätt skulle 

konventionella kunder lättare kunna fångas upp. Respondent H nämner att det finns kollegor 

som helt blundar för den ekologiska produktionsgrenen, och att alla borde ha någon typ av 

grundkunskap gällande ekologisk produktion, eftersom denna produktionsgren ändå utgör en 

relativt stor del av svenskt lantbruk. Samma respondent önskar att rådgivarna inte såg 

ekologisk och konventionell produktion som två helt skilda produktionsgrenar, utan försöker 

jobba mer gemensamt. Respondent J påpekar att det är många nyutexaminerade som arbetar 

med rådgivning några år för att sedan söka sig till andra arbeten som ger en högre lön eller 

mer personlig utveckling. Detta gör att spetskompetens förloras hos rådgivarna vilket leder till 

att företaget tappar i lönsamhet på grund av att de inte längre attraherar kunderna. Respondent 

F menar att det är viktigt att rådgivaren och lantbrukaren träffas ute i fält, eftersom detta ger 

praktisk erfarenhet, vilket kan höja kompetensen hos rådgivarna. 

6.2.3. Utveckling 

Respondent F anser att det är viktigt att rådgivarna ska kunna följa med i utvecklingen. 

Samtliga respondenter anser att de håller sig uppdaterade, på flera olika sätt, om vad som sker 

inom deras specifika område. 

“Jag sitter med i flera referensgrupper, en som jordbruksverket har där de 

diskuterar stödfrågor och den biten. Vad som händer på EU-nivå så att 

säga. Sen har vi en referensgrupp med KRAV där vi bollar lite olika 

problem som vi upplever i systemet […] sen läser man ju grejer som finns 

och sådär också såklart.” (F) 

“Jag försöker läsa tidskrifter, jordbruksverket är också en väldigt bra källa 

till information för de har flera eko-brev och växtskyddsbrev som är 

kostnadsfria […] sen tycker jag nog att jag borde läsa ännu fler tidskrifter 

och prioritera det, men det är en svår prioritering när man ska kunna dra in 

pengar och samtidigt fortbilda sig.” (G) 

Respondent F anser att det skulle vara bra med ännu mer uppföljning av de lantbrukare som 

har valt att ställa om till ekologisk produktion och som har tagit hjälp av rådgivare. Det har 

framkommit att de rådgivningsbrev som finns ofta innehåller mycket text, vilket respondent G 

menar inte lockar till läsning. Samma respondent påpekar att det skulle underlätta med en 

annan typ av dokument eller inläst information som lantbrukaren har möjlighet att lyssna på.  

Respondent G anser även att information i pappersform är mindre bra, och att man kanske kan 

försöka få ut informationen i digital form i framtiden, exempelvis i en applikation. Denna 

respondent menar även att rådgivarna borde lägga mer tid på kunder istället för att skriva 

omfattande rapporter, eftersom detta är mycket tidskrävande. Dessutom menar respondent G 
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att man ska försöka prata i termer som inte uppfattas så skrämmande för lantbrukaren. Genom 

att avdramatisera eko-omställningen skulle möjligen fler känna sig trygga med att ställa om 

till eko. 

“Det är en investering och man kan göra en investering på fem år och se 

om man trivs med det eller inte. Så att man inte behöver överdramatisera 

det […] testar att odla ekologiskt och ser hur det fungerar och fungerar det 

inte så kan jag alltid gå tillbaka till konventionell produktion.” (G) 

Respondent H anser att det hade varit bra om rådgivningen kunde marknadsföras på något 

sätt, för att nå ut till fler lantbrukare. Samma respondent tycker även att det är viktigt att 

rådgivarna själva har frihet att utforma rådgivningen efter den aktuella gården och att detta 

skulle kunna förbättras. Denna respondent påpekar även att det är väldigt viktigt med 

vetenskapliga försök men menar att det forskas för lite inom eko-produktion eftersom det ofta 

inte är någon som tjänar pengar på denna typ av forskning. Respondent H menar att mycket 

forskningsmedel har gått till eko och detta är hen tacksam för. Hen påpekar även att eftersom 

man inom eko-produktion använder sig av naturens ekosystemtjänster, är detta inget som man 

tjänar pengar på, vilket gör att forskningen inom detta område åsidosätts. 

“Och det är jätteviktigt med försök och att man ändå känner att man har 

någon slags vetenskap att grunda sig på i det man ger råd om till 

lantbrukarna. Det känns jätteviktigt. Det måste ju kompletteras med 

erfarenhet men ja, vi vill ju att det ska vara seriöst liksom det vi säger ju.” 

(H) 

6.2.4. Utbildning 

Som nämnts tidigare i texten anser rådgivarna att kunskap och utbildning är viktiga delar men 

att det är svårt ekonomiskt sett. Enligt respondent F behövs det ännu mer kunskap hos 

rådgivarna, men påpekar att det är svårt att fortbilda sig under arbetstid. Samma respondent 

nämner att hen har erhållit mycket utbildning, jämfört med kollegor, på grund av att det har 

varit ett krav från hens sida för att fortsätta inom rådgivning. Respondent G påpekar att det är 

viktigt att rådgivarna läser på hela tiden och även går på fortbildningskurser för att öka 

kompetensen.  

“Lantbrukarna är väldigt pålästa, de läser mycket själva på nätet och i sina 

tidskrifter. Man kan inte ligga på latsidan, och regelverket ändras.” (G) 

Respondent G påpekar att det finns fortbildning som är väldigt bra och som handlar om 

forskning och utveckling (FOU) inom ekologisk produktion. Dessa träffar sker ungefär 

vartannat år och är en tvådagars-konferens med flera olika produktionsspår. Respondent G 

anser att länsstyrelsen har varit väldigt bra. De finansierar bland annat ERFA-träffar där 
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rådgivare och lantbrukare möts för att dela kunskap och bolla idéer. Enligt G är det väldigt 

positivt med kurser och informationsträffar där deltagare blandas, både eko- och 

konventionella lantbrukare, för att diskutera för- och nackdelar inom produktionerna.  

6.2.5. Samarbete 

Respondent G menar att samarbetet i länet är väldigt bra. Enligt G är det dock viktigt att 

plocka in marknadsaspekterna och att det hålls en dialog mellan länsstyrelsen och marknaden, 

vid öppningar i ekologisk produktion, när efterfrågan på eko-produkter ökar. På så sätt kan 

omläggningskurser för lantbrukare hållas vid rätt tillfälle. Enligt respondent H behöver 

samarbetet kanske förstärkas ytterligare.  

“Kanaler mellan universitet, forskningen, jordbruksverket, länsstyrelsen 

som den sakliga delen och så vi som rådgivningsorganisationer och det 

finns ju även ekologiska lantbrukarna, KRAV:s medlemsorganisation. Alltså 

samarbetet mellan de olika organisationerna skulle säkert kunna stärkas 

och på så vis lyfta den ekologiska odlingen och kunskapen, det tror jag.” 

(H) 
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7.       Diskussion 

I föreliggande studie har det framkommit att det finns ett stort behov av rådgivning hos 

lantbrukare som vill ställa om till ekologisk produktion. Lantbrukare anser att rådgivningen är 

oerhört viktig för att överhuvudtaget kunna göra en omställning, men menar att det ibland 

saknas erfarna rådgivare som har en helhetssyn på gården. Det behövs även fler rådgivare som 

är inriktade på djurhållning för att kunna stötta de djurproducenter som vill ställa om till 

ekologisk produktion. För att rådgivningen ska utvecklas krävs det mer forskning inom 

ekologisk produktion. Med mer forskning skulle rådgivarna få en bättre kunskapsgrund att stå 

på och skulle då bättre kunna möta lantbrukarens behov. För att förbättra rådgivningens 

utformning krävs det att ett utökat ekonomiskt stöd avsätts till fortbildning av rådgivare. Det 

är även viktigt att kompetensen bibehålls inom organisationerna samtidigt som det behövs en 

förändring gällande hur information delas ut till lantbrukarna. Informationen i dagsläget är i 

pappersform och detta anses vara besvärligt av både lantbrukarna och rådgivarna. 

Nedan följer några förslag på områden, inom rådgivningen, som behöver utvecklas för att 

utformningen av rådgivningen ska förbättras och därmed kunna verka som ett utökat stöd för 

lantbrukare som vill ställa om till ekologisk produktion. Diskussionen utgår från 

intervjustudiens resultat och besvarar frågeställningarna i studien. 

7.1. Tillgängliga rådgivare med adekvat kompetens 

Samtliga lantbrukare har ett stort behov utav rådgivning både vid och efter en omställning till 

ekologisk produktion. De lantbrukare som har medverkat i studien har poängterat att 

rådgivningen är oerhört viktig eftersom den kan fungera som ett stort stöd för lantbrukaren. 

Rådgivarna kan ge svar på de frågor och funderingar som lantbrukaren har under 

omställningstiden, men en stor förutsättning för detta är att rådgivaren är tillgänglig och har 

den kompetens som lantbrukaren efterfrågar. Erfarna rådgivare som har god kompetens inom 

ekologiskt lantbruk kan ge snabba svar på plats vilket uppskattas av lantbrukarna. Tollin och 

Karlsson (2015) skriver i sin rapport att lantbrukare upplever att kurser och rådgivning genom 

landsbygdsprogrammet inte har bidragit till någon ytterligare kunskap. Detta har även 

framkommit i föreliggande studie då den rådgivaren som lantbrukaren har varit i kontakt med 

har saknat kompetens inom ekologisk produktion och varit mer inriktad på konventionell 

produktion. Det är därför viktigt att det finns adekvat kompetens inom samtliga områden och 

att kompetensen hamnar där den behövs som mest. Hagström (2017) skriver att det saknas 

rådgivning som är fördjupad och anpassad efter lantbrukarens behov. Enligt jordbruksverket 

saknas det även rådgivare som har en djup kunskap om ekologisk produktion (SJV,2018e). 

Lindblom och Lundström (2014) skriver om att rådgivarna behöver mer kompetens för att 

kunna se helheten i lantbrukarens produktion då detta skulle kunna leda till att produktionen 
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utvecklas. Även Tollin och Karlsson (2015) beskriver att kompetensen hos rådgivarna 

behöver utvecklas och bli mer träffsäker för att lantbrukare ska kunna ha nytta av kunskapen. 

 

Ett av problemen är att kompetens går förlorad när personal inom rådgivningsorganisationerna 

slutar. Detta är ett problem som kan förebyggas genom att erbjuda mer utbildning samt 

utveckling till personalen. Samtidigt anser vi är detta inte endast är ett problem utan det kan 

även vara en fördel att få in nyutexaminerade som kan bidra med ny kunskap och nytänkande. 

Däremot skulle det vara gynnsamt att använda sig av erfarna rådgivare som har en hög 

kompetens, just under omställningsperioden, eftersom det är viktigt att lantbrukarna erhåller 

adekvat vägledning och stöd redan från början.    

 

En annan viktig del är att kompetensen inom rådgivningsorganisationerna måste matchas med 

lantbrukarnas produktionsgren. Vi har kunnat se att det saknas rådgivare som är specialiserade 

inom djurhållning och att det ibland är svårt att få tag på en tillgänglig rådgivare som innehar 

adekvat kompetens. Inom växtodling framstår det som att kompetensen redan finns, samtidigt 

som den saknas inom vissa delar av djurhållningen. Som ekologisk gris- och fårproducent är 

det svårt att hitta en rådgivare som har den kompetens som lantbrukaren efterfrågar och adekvat 

kompetens hos rådgivaren är generellt sett en förutsättning för att det ska vara möjligt att göra 

en omställning till ekologisk produktion. Tidigare forskning från Franzen (2015) visar att det 

behövs fler specialiserade rådgivare som har kunskap om både animalieproduktion och 

växtodling. Samma författare menar att det generellt saknas rådgivare inom ägg- mjölk- och 

grisproduktion. En av de lantbrukare som vi har varit i kontakt med beskrev att de från början 

hade samma rådgivare vid omställningen som när de var konventionella och menade att detta 

inte var gynnsamt. I detta fallet saknades det kompetens inom ekologisk djurhållning som 

lantbrukaren efterfrågade. Vi anser därför att det är gynnsamt om rådgivaren har grundkunskap 

inom samtliga produktionsgrenar och nödvändigt att det finns kunskap om den ekologiska biten 

för att kunna ge lantbrukaren det stöd som behövs.     

7.2. Utökade ekonomiska resurser 

En av de viktigaste delarna för att kunna förbättra rådgivningens utformning är att mer pengar 

avsätts till rådgivning genom landsbygdsprogrammet. Ekonomin tycks vara oerhört styrande 

när det gäller rådgivarnas höga kompetens samt tillgänglighet för lantbrukaren.  

Kompetensutveckling hos rådgivarna är av stor vikt. Men för att kunna erhålla en ökad 

kompetens hos rådgivarna behövs kontinuerlig fortbildning och utveckling inom 

organisationerna vilket kostar pengar. Dels behövs det spetskompetens för att rådgivarna ska 

kunna bidra till ny kunskap för lantbrukarna, men det krävs även att rådgivarna har en god 

grundkunskap inom samtliga produktionsområden för att kunna se helheten på gården. För att 

bibehålla kompetensen som finns inom de olika rådgivningsorganisationerna krävs det att 

personalomsättningen minskar. Även här är erbjudande om fortbildning och utveckling av 

rådgivarna en bidragande faktor till att bibehålla personal inom organisationerna.  
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På regeringskansliets (2017) hemsida står det beskrivet att regeringen under de senaste åren 

har för avsikt att satsa mer pengar på omställningar till ekologiskt lantbruk. Totalt finns det 36 

miljarder kronor som ska avsättas till landsbygdsprogrammet under perioden 2014–2020 

(SJV, 2018c) varav 525 000 kronor ska avsättas till rådgivning och 36 000 kronor till 

fortbildning av rådgivare (SJV, 2018f). År 2018 hade regeringen som strategi att 25 miljoner 

kronor skulle avsättas till eko-omställningar. Denna summa skulle sedan öka under år 2019 

till 50 miljoner kronor, för att fortsätta öka till 100 miljoner kronor under år 2020. Att de 

ekonomiska resurserna för eko-omställningar ökar ser vi väldigt positivt på, men vi skulle 

vilja att ännu mer resurser avsattes till fortbildning av rådgivare då detta är ett effektivt sätt att 

dels öka kompetensen hos rådgivarna men även för att få dem att stanna kvar inom 

organisationen. Genom att avsätta mer ekonomiska resurser till fortbildning skulle 

kompetensen och kunskapen hos rådgivarna höjas. På så sätt skulle rådgivningen utvecklas 

och stödet till lantbrukarna stärkas. 

 

 

 

 

7.3. Utökad forskning inom eko-produktion 

För att öka den ekologiska produktionen i Sverige behövs det skapas en större trygghet för 

lantbrukare och en bättre kunskapsgrund att stå på för rådgivarna. Eftersom kunskap ofta 

grundar sig på olika former av försök och forskning behövs det mer av detta inom det 

ekologiska produktionsområdet. Samtidigt är det viktigt att de resultat som kommer fram 

genom forskning når rådgivarna och i sin tur lantbrukarna. Därför är det även viktigt att 

kommunikationen mellan lantbrukare och rådgivare fungerar. Bergeå et al. (2008) menar att 

kommunikationen mellan rådgivare och lantbrukare emellanåt kan vara bristande. Detta 

framförs dock inte i denna studie då samtliga lantbrukare uppfattar kommunikationen med 

rådgivarna som god.  

Men att ta till sig ny kunskap tycks inte alltid vara så enkelt för rådgivarna eftersom det är 

svårt för dem att hålla sig uppdaterade om vad som händer inom deras område samtidigt som 

de ska arbeta för att dra in pengar till organisationen. Om rådgivarna inte erhåller sig den 

senaste kunskapen kan de heller inte förmedla denna till lantbrukarna. Sedan är det 

naturligtvis även avgörande att båda parter har ett intresse av att hålla sig uppdaterade på ny 

forskning och kunskap för en fortsatt utveckling. Wivstad och Hagström (2018) beskriver att 

forskning bidrar till en positiv utveckling och effektivisering av det ekologiska lantbruket men 

att ny kunskap inte når ut till lantbrukarna. Detta är även något som har framkommit i denna 

studie. Både lantbrukare och rådgivare uttrycker att forskning är viktigt för en fortsatt 

utveckling inom det ekologiska lantbruket. Dock nämner lantbrukarna att de själva har fått ta 
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reda på mycket av den information som behövs för att kunna genomgå en omställning till 

ekologisk produktion.   

 

För att hålla sig uppdaterad på ny forskning anordnas det varje år FoU-dagar (Forskning och 

utveckling inom ekologisk produktion) av Jordbruksverket, SLU, EkoForsk, EPOK samt 

hushållningssällskapet. Där kan forskare, lantbrukare och rådgivare mötas och diskutera ny 

forskning inom ekologisk produktion. På Jordbruksverkets hemsida finns det även en FoU-

databas där forskare, institutioner och organisationer kan söka bidrag för vidare utveckling 

inom ekologisk produktion. Rådgivare samt forskare kan söka bidrag om de önskar att utföra 

projekt inom området ekologisk produktion. Information om sökande och färdigställda 

projekt läggs sedan ut på FoUs-databas (SJV, 2019a; SJV, 2019b; SJV, u.å.). Genom denna 

databas kan både rådgivare och lantbrukare hålla sig uppdaterade om ekologisk 

produktionsutveckling. Vi anser dock att det finns en nackdel med denna databas vilket är att 

forskningsprojekten som läggs ut endast är från forskare, organisationer och institutioner som 

har ansökt om bidrag genom just FoUs-databas. Ytterligare forskning inom ekologisk 

produktion finns inte tillgänglig i den databasen. 

 

Metoder inom ekologisk produktion som används i andra länder skulle kunna tillämpas 

ytterligare inom det ekologiska lantbruket i Sverige som ett tillvägagångssätt för att erhålla ny 

kunskap och bidra till att fler lantbrukare känner sig trygga vid omställning till ekologisk 

produktion. Organic E-print är en internationell databas som presenterar olika 

forskningsprojekt, forskningsprogram och publikationer inom ekologisk produktion. Målet är 

att Sveriges forskningsprojekt också ska presenteras i den databasen. I dagsläget finns det 

ingen svensk databas inom ekologisk produktion (SLU, 2018). Vi anser att det är nödvändigt 

att forskningsprojekt inom ekologisk produktion presenteras i en gemensam databas. Detta 

skulle vara ett effektivt tillvägagångssätt för lantbrukare att få tillgång till ny forskning både 

nationellt och internationellt.  

 

I Sverige har SLU:s forskningsprogram EkoForsk utlyst medel för ett projekt som ska pågå 

mellan år 2020–2022 där det ska satsas på forskning för att erhålla mer kunskap om ekologisk 

produktion i Sverige. Syftet med detta projekt är att det ska bidra till en mer uthållig 

produktion samt utveckling inom ekologiska områden så som växtodling och djurhållning 

(SLU, 2019a). Forskningen genererar kunskap och därmed en utökad trygghet hos 

lantbrukaren.  

 

Vid odling av ekologiska grödor är det bland annat viktigt att välja sorter som är 

motståndskraftiga mot sjukdomar. I Sverige utförs sortförsök för att se vilka kvalitéer och 

egenskaper olika sorter har och det undersöks även i vilken del av landet som de olika 

sorterna är lämpliga att odla (SJV, 2017a). SLU är ansvariga för de ekologiska sortförsöken 

som utförs i Sverige (SLU, 2019). I en rapport skriven av Hagman & Halling (2018) beskrivs 
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att 25 ekologiska sortförsök utfördes under år 2017. Följande år 2018, godkändes 21 

ekologiska sortförsök vilket är en minskning av försöken, som för övrigt finansieras av 

jordbruksverket (Hagman & Halling, 2019). Flera av våra respondenter har påpekat att det 

behövs utökad forskning och fler försök inom eko-produktion för att ny kunskap ska finnas 

tillgänglig samt för att rådgivningen ska kunna utvecklas. Även vi anser att mer forskning 

behövs inom ekologisk produktion och att ekologiska sortförsök bör prioriteras ytterligare av 

regeringen när budgeten fastställs inför kommande år, för att kunna nå regeringens mål om att 

30% av jordbruksmarken i Sverige ska vara ekologiskt certifierad år 2030 (SJV, 2018e). 

7.4. Utökat stöd genom ERFA-träffar 

Flera av de lantbrukare som har medverkat i studien, samt de rådgivare som vi har varit i kontakt 

med, anser att ERFA-träffar är oerhört givande och att detta är ett effektivt sätt för rådgivare 

och lantbrukare att mötas och utbyta erfarenheter och kunskap. ERFA-träffarna finansieras 

genom landsbygdsprogrammet och hålls ofta ute på gårdarna vilket för lantbrukaren möjliggör 

en inblick i andra lantbrukares produktion och sätt att tänka. Vid upprepade tillfällen har 

lantbrukarna nämnt att det även är väldigt positivt när träffarna hålls på den egna gården 

eftersom de då kan få synpunkter samt nya idéer på just sin produktion. Det är dock viktigt att 

ERFA-träffarna varieras och täcker upp alla de olika produktionsområden som finns, för att 

kunna fungera som ett stöd för lantbrukarna. En av våra respondenter menar att det skulle vara 

bra om det fanns fler träffar för djurproducenter. ERFA-träffarna utgör en stor källa till kunskap 

och information för lantbrukarna, samtidigt som dessa möten kan utöka rådgivarnas erfarenhet, 

vilket är gynnsamt för bägge parter.  

 

Vi tror att det kan vara gynnsamt att få ut nyutexaminerade rådgivare på ERFA-träffar eftersom 

detta kan bidra till ökad kompetens och erfarenhet, som i många fall saknas hos de nyanställda 

rådgivarna. En av lantbrukarna önskade att det fanns ett samarbete med andra län runt om i 

Sverige och att ERFA-träffarna även genomförs utanför det egna länet. Detta är något som vi 

anser skulle vara positivt då fler personer med varierande erfarenheter och kunskap skulle 

sammanföras, vilket skulle vara gynnsamt för lantbrukarna och rådgivarna. Även om det 

efterfrågas fler ERFA-träffar kan det ibland vara svårt för lantbrukarna att avvara arbetstid för 

att närvara på alla. Ett förslag från oss är att anordna ERFA-träffarna under lågsäsong, för de 

olika produktionsområdena. Detta skulle leda till bättre tillgänglighet samt ett utökat stöd för 

lantbrukarna.         

7.5. Digitalisering av information 

En annan viktig del som behöver ses över för att förbättra utformningen av rådgivningen är att 

hitta alternativa sätt att få ut information till lantbrukare. Flera av våra respondenter, både 

lantbrukare och rådgivare, uppger att det är en oerhört stor mängd information i pappersform 

vilket kan resultera i att lantbrukaren inte tar sig tid att läsa igenom dokumenten ordentligt 
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och därav missar viktig information. Vi tror att en digitalisering av informationen skulle 

underlätta för många lantbrukare. Ett förslag på hur problemet skulle kunna lösas är att 

utveckla en applikation som lantbrukaren kan använda sig av för att lätt hitta den information 

som eftersöks. En sökmotor i denna applikation skulle även resultera i att lantbrukarna snabbt 

kan få svar på sina frågor. Ett annat förslag är att rådgivningsorganisationerna upprättar 

webbsidor där lantbrukaren kan logga in för att se information som gäller lantbrukarens egen 

produktion. Upprättande av information i digital form skulle även kunna bidra till mindre 

pappersarbete för rådgivarna, och därmed mer tid för arbete ute i fält, vilket skulle utöka 

rådgivarens erfarenhet och kompetens. Dessutom skulle nyttjandet av pappersmaterial 

reduceras vilket är gynnsamt för miljön. 

7.6. Konkreta åtgärder för att utveckla rådgivningen 

Nedan i Figur 3 har vi skapat en sammanställning, utefter diskussionsdelen, av de områden 

inom eko-rådgivning som behöver utvecklas för att lantbrukare ska kunna få ett utökat stöd 

vid omställning till ekologisk produktion.  

 

 

Figur 3: Sammanställning av områden som behöver utvecklas. Den grå färgen markerar de konkreta 

åtgärder som behövs vidtas för att rådgivningen ska kunna utvecklas. 
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7.7. Förslag på vidare forskning 

Vi anser att vidare forskning bör bedrivas för att erhålla ytterligare kunskap om hur 

rådgivning kan utvecklas. Nedan är några exempel på fortsatta forskningsområden som inte 

har rymts i denna studie. Under arbetets gång har vi uppfattat att det är relativt få lantbrukare 

som tar hjälp av den rådgivning som finns tillgänglig. Anledningen till detta är något som bör 

tittas mer på. Vi har heller inte inriktat oss på de olika kontrollorganens åsikter och 

uppfattningar om rådgivning samt på vilket sätt dessa organisationer skulle kunna fungera 

som stöd för lantbrukare som vill ställa om till ekologisk produktion. Det skulle även varit 

intressant att undersöka om det är någon skillnad i antalet certifierade gårdar mellan de 

lantbrukare som har använt sig av rådgivning och de som inte har gjort det och på så sätt 

kunna se vilken påverkan som rådgivningen har på antalet certifieringar.  

 

• Vad är det som avgör att lantbrukare väljer att inte använda sig av rådgivning och vad 

krävs det för att fler lantbrukare ska använda sig av detta stöd. 

• Intervjustudie med kontrollorgan som Kiwa, SMAK och HS certifiering för att 

undersöka hur dessa organisationer kan verka som rådgivningsstöd för lantbrukare. 

• Kvantitativ studie med kontrollorgan för att undersöka om det är någon skillnad i antal 

godkända certifieringar hos lantbrukare som ställt om till ekologisk produktion, 

beroende på om de har använt sig av rådgivning eller inte. 
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8. Slutsatser 

Att fler lantbrukare ställer om till ekologisk produktion skulle bidra till att Sverige uppnår 

miljömål, erhåller en ökad biodiversitet samt bevarande av ekosystem och ekosystemtjänster. 

Men för att rådgivningen ska kunna utvecklas, för att bättre kunna möta lantbrukarnas behov, 

behövs det mer sortförsök och forskning inom ekologiska produktionsområden. Detta skulle 

bidra till en större kunskapsgrund för rådgivarna att stå på, samtidigt som kompetensen hos 

rådgivarna skulle höjas, vilket i sin tur skulle ge ett utökat stöd för de lantbrukare som ska ställa 

om till ekologisk produktion. För att mer forskning ska kunna utföras behövs det avsättas mer 

ekonomiska resurser till forskning och sortförsök. Mer resurser bör även avsättas till 

fortbildning av rådgivare för att höja kompetensen men även för att bibehålla rådgivare inom 

organisationerna. Det behövs även fler ERFA-träffar som är anpassade efter lantbrukarnas 

behov och produktionsgren. Dessa träffar tillför utbyte av kunskap och erfarenheter, lantbrukare 

och rådgivare emellan, och är ett effektivt tillvägagångssätt för att höja kompetensen hos 

nyutexaminerade rådgivare, där erfarenhet och kompetens ofta saknas. Det behövs även fler 

rådgivare som är specialiserade inom ekologisk djurhållning, i synnerhet om försäljningen av 

animaliska eko-produkter fortsätter att öka även i framtiden. Slutligen skulle det vara gynnsamt 

att utveckla nya digitala medel för att effektivt få ut information till lantbrukare eftersom de 

ofta anser att det blir överväldigande med stora mängder pappersdokument. Mycket av den tid 

som rådgivarna idag lägger på pappershantering skulle istället kunna läggas på fältarbete, 

samtidigt skulle digitaliseringen bidra till reducerad pappersanvändning vilket innebär en 

resursbesparing, inte bara ekonomiskt utan även miljömässigt. 

 

Följande konkreta åtgärder behövs vidtas för att rådgivningen ska utvecklas, och på så sätt ge 

ett utökat stöd till lantbrukare vid omställning till ekologisk produktion. Förslagen är uppställda 

utefter prioritet med den högst prioriterade åtgärden överst. Dessa åtgärder har fastställts utifrån 

intervjuer med både lantbrukare och rådgivare: 

• Utökad forskning inom ekologisk produktion 

• Utökat ekonomiskt stöd till fortbildning av rådgivare 

• Tillgängliga rådgivare med adekvat kompetens 

• Fler ERFA-träffar som täcker upp samtliga produktionsgrenar 

• Digitalisering för att minska användandet av pappersdokument
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10. Bilaga 1: Informationsbrev till respondenter 

Informationsbrev till lantbrukare: 

Hej! 

Vi är två tjejer på Halmstad högskola som just nu skriver vårt examensarbete i 

miljövetenskap. Arbetet handlar om rådgivning vid omställning till ekologiskt lantbruk.  

Syftet med vårt arbete är att utreda hur rådgivningen kan utvecklas för lantbrukare som 

vill ställa om till ekologisk produktion.  

Vi söker nu därför lantbrukare som har genomgått en omställning från konventionell till 

ekologisk produktion och som har fått någon form av rådgivning i samband med 

omställningen.  

Om detta passar in på dig undrar vi om du skulle kunna tänka dig att medverka i vår studie 

genom att delta i en intervju? Vi vill jättegärna träffa dig och hoppas i så fall att vi kan få 

komma ut till din gård för att genomföra intervjun och denna kommer då att ta ca 20–30 

minuter. Självklart kan vi träffas på annan plats om så önskas. Intervjun skulle även kunna 

genomföras via telefon. Hela intervjun kommer att spelas in och det skriftliga materialet 

kommer att godkännas utav dig, om så önskas, innan vi för in det i vårt arbete. Materialet 

som vi får fram kommer endast att användas i forskningssyfte och det kommer att stanna 

hos oss fram tills att vårt arbete är färdigställt och bedömt, det inspelade materialet 

kommer då att raderas. 

Det går bra att vara anonym, din medverkan är helt frivillig och du kan när som helst 

avbryta intervjun och ditt deltagande. Det kommer att vara möjligt att ta del av vårt 

färdigställda arbete, antingen via mail eller genom Diva, högskolan i Halmstad.  

  

Hör gärna av dig till oss via mail vid ytterligare information eller frågor. 

Vi skulle bli jätteglada om du vill medverka i vår studie!  

 

Med vänliga hälsningar 

Sabine Karlsson   E-mail: sabkar16@student.hh.se 

Tove Jonsson   E-mail: tovjon16@student.hh.se 

  

Handledare Anna Hansson E-mail: annahansson@hh.se 

Högskolan i Halmstad 

  

Informationsbrev till rådgivare: 
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Hej! 

Vi är två tjejer på Halmstad högskola som just nu skriver vårt examensarbete i 

miljövetenskap. Arbetet handlar om rådgivning vid omställning till ekologiskt lantbruk.  

Syftet med vårt arbete är att utreda hur rådgivningen kan utvecklas för lantbrukare som 

vill ställa om till ekologisk produktion.  

Vi vill ta reda på vad rådgivare anser skulle krävas för få en förbättrad utformning av 

rådgivningen till lantbrukare som ska göra en omställning till ekologisk produktion. Vi 

hoppas kunna få en möjlighet att möta och intervjua dig som har kunskaper och 

erfarenheter vilka är värdefulla för oss och kan hjälpa oss i vårt arbete. Intervjun tar ca 20–

30 minuter. Intervjun skulle även kunna genomföras via telefon. 

Hela intervjun kommer att spelas in och det skriftliga materialet kommer att godkännas 

utav dig, om så önskas, innan vi för in det i vårt arbete. Materialet som vi får fram kommer 

endast att användas i forskningssyfte och det kommer att stanna hos oss fram tills att vårt 

arbete är färdigställt och bedömt, det inspelade materialet kommer då att raderas.  

Det går bra att vara anonym, din medverkan är helt frivillig och du kan när som helst 

avbryta intervjun och ditt deltagande. Det kommer att vara möjligt att ta del av vårt 

färdigställda arbete, antingen via mail eller genom Diva, högskolan i Halmstad. 

  

  

Hör gärna av dig till oss via mail vid ytterligare information eller frågor. 

Vi skulle bli väldigt glada om du vill medverka i vår studie! 

 

  

Med vänliga hälsningar 

Sabine Karlsson   E-mail: sabkar16@student.hh.se 

Tove Jonsson   E-mail: tovjon16@student.hh.se 

  

Handledare Anna Hansson E-mail: annahansson@hh.se 

Högskolan i Halmstad 
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11. Bilaga 2: Intervjuguider  

 

Intervjuguide till lantbrukare:        
  

Frågeställning 1: Vilket stöd anser lantbrukarna sig behöva för att kunna ställa om 

till ekologiskt?  

  

 

Vad var det som gjorde att du valde att ställa om till ekologisk produktion? 

  

  

När gjorde ni er omställningen till ekologisk produktion? 

  

  

Vad var det som gjorde att du bestämde dig för att ta hjälp av en rådgivare? 

  

  

Kan du ge exempel på vart du har vänt dig för att få rådgivning om omställning till 

ekologisk produktion?  

(internet, facktidningar, länsstyrelsen eller privata aktörer, andra lantbrukare etc)  

-Varför?  

-Om olika aktörer, har det varit någon skillnad mellan dem? 

-Hur fick ni tag på dem? 

  

  

Vilka förväntningar hade du på rådgivningen? 

  

  

Anser du att dina förväntningar på rådgivningen har blivit uppfyllda? 

  

  

  

Anser du att det har varit lätt att få tag på rådgivning? 

-Finns det något som kunde varit bättre för att lättare få tag på rådgivning? 

  

  

Hur ofta har du haft kontakt med rådgivarna under omställningsperioden? 

-Upplevde du att det var tillräckligt? 

  

  

Inom vilka områden har du haft ett behov av rådgivning?  
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(växtodling, om/nybyggnationer, gödsel, djurhållning etc) 

-Vilken hjälp har du fått? 

  

  

Anser du att du har fått det stöd och den information som du har behövt för att ställa om 

till ekologiskt lantbruk?  

-Om inte, vad kan detta ha berott på? 

-Kan du ge något exempel? 

  

  

Har du haft besök av en rådgivare på gården?  

-Hur har du uppfattat det mötet?  

-Hur uppfattade du kommunikationen med rådgivaren?  

-Har rådgivaren kunnat ge dig den informationen som du har efterfrågat?  

-Vad har saknats (kunskap) 

-Vilka för- & nackdelar ser du med direkt kontakt med rådgivare. 

  

  

Frågeställning 2: Hur kan rådgivningen utvecklas för att möta de behov som 

lantbrukarna har?   

  

Vad anser du har varit bra med rådgivningen som du har fått ta del av? 

-Har du fler exempel? 

  

  

Finns det något som du uppfattar har varit mindre bra? 

-Hur skulle detta kunna förbättras? 

  

  

Vad anser du att det skulle krävas för att rådgivningen ska utvecklas för att bättre kunna 

möta ditt behov? 

-Kan du utveckla? 

  

  

Hur uppfattar du kompetensen hos den eller de rådgivarna som du har varit i kontakt med? 

-På vilket sätt skulle kompetensen kunna förbättras? 

  

  

Vad anser du skulle behövas för att rådgivningen skulle bli ännu bättre i framtiden, för att 

fler ska kunna göra en omställning? 

-Exempel? 
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Finns det något annat som du skulle vilja berätta om (lägga till)? 

 

Avslutande frågor: 

  

Hur gammal är du? 

  

Vad har du för utbildning? 

  

Hur länge har du varit verksam inom lantbruket? 

  

Vad har du för omsättning? 

  

Hur många djurenheter och hur stora areal har du? 

 

Stödord:  

Vad tror du det beror på? 

Hur då? 

Vad menar du nu? 

Förklara mer! 

Varför/ Varför inte? 

På vilket sätt då? 

Kan du ge några exempel? 

Kan du utveckla? 

Kan du förklara vad det innebär? 

Intervjuguide till rådgivare:        
 

 

Frågeställning 3: Vad krävs enligt rådgivarna för att förbättra utformningen av 

rådgivningen?  

  

Kan du berätta lite om hur du arbetar med rådgivning för lantbrukare som vill ställa om till 

ekologisk produktion? 

-Inom vilket område? 

  

  

Uppfattar du det som att det finns ett behov av rådgivning inom just omställning till 

ekologisk produktion? 

-Anser du att behovet har ändrats under de senaste åren? 
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-På vilket sätt? 

-Uppfattar du det som att det behovet har uppfyllts? 

  

  

Tycker du att det märks av att rådgivningen fungerar och ger effekt för de bönder som har 

tagit del av rådgivningen? 

-På vilket sätt? 

  

  

Hur upplever du kommunikationen med lantbrukarna i ditt arbete som rådgivare? 

-På vilket sätt? 

-Är det något som kunde varit bättre? 

  

  

På vilket sätt anser du att rådgivningens utformning skulle kunna utvecklas och bli ännu 

bättre? 

-Kan du förklara/ utveckla? 

-Är det inom något specifikt område som det behövs utveckling? 

-Behövs det fler rådgivare? 

  

  

Anser du att rådgivarnas kompetens är tillräcklig inom olika områden så som tex 

mjölkkor, gris eller får?  

-På vilket sätt? 

-Vad ser du för lösning på detta? 

  

  

Håller du som rådgivare dig uppdaterad om vad som händer inom ditt område? 

-På vilket sätt? 

  

  

Hur ser du på samarbetet mellan växa Sverige, länsstyrelsen och lantbrukaren? 

  

  

Vad anser du skulle behövas för att rådgivningen skulle bli ännu bättre i framtiden, för att 

fler ska kunna göra en omställning? 

-Exempel? 

  

  

Finns det något annat som du skulle vilja berätta om? 

  

Avslutande frågor: 
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Hur gammal är du? 

  

Vad har du för utbildning? 

  

Hur länge har du varit verksam inom rådgivning? 

 

Stödord:  

Vad tror du det beror på? 

Hur då? 

Vad menar du nu? 

Förklara mer! 

Varför/ Varför inte? 

På vilket sätt då? 

Kan du ge några exempel? 

Kan du utveckla? 

Kan du förklara vad det innebär? 
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