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Sammanfattning  
Genom energibesparande åtgärder kan både pengar och miljö sparas. Energieffektivisering 

innebär åtgärder som gör att en ökad produktion kan erhållas medan energiåtgången består.  

Denna studie genomfördes inom ett projekt som handlar om Förnybar och Effektiv Energi i 

Näringslivet (FEEN), ett energieffektiviseringsprojekt med det övergripande syftet att öka 

energieffektivisering och omställning till förnybar energi i små- och medelstora företag. För 

att motivera svenska företag att genomföra energieffektiviseringsåtgärder har 

Energimyndigheten etablerat ett ekonomiskt stöd, så kallade energikartläggningscheckar. 

Stödet har sökts och beviljats av många företag men väldigt få lantbruksföretag har valt att 

utnyttja stödet, vilket gjort målen för FEEN-projektet svårare att nå. Anledningen till det låga 

deltagarantalet bland lantbruksföretagarna har tidigare inte undersökts ingående, men 

Jordbruksverket rapporterar att det finns misstankar om att informationsspridning om stödet 

eller stödets utformning hittills inte har passat lantbruksföretagarna. För att öka förståelsen för 

det låga intresset utformades en enkät som sedan skickades ut till samtliga lantbruksföretagare 

i Hallands län som var berättigade att söka stödet. Frågorna till enkäten utformades och 

validerades i kontakt med lantbruksföretagare. Resultatet, med en svarsfrekvens på 49 %, 

visade att lantbruksföretagarna i Hallands län generellt är positiva till energieffektivisering 

och 71 % av lantbruksföretagarna hade genomfört energibesparande åtgärder. Dock saknade 

56 % kännedom om energikartläggningscheckarna. Lantbruksföretagarna såg 

energieffektivisering som motiv för att spara pengar i produktionen och som en 

konkurrensfördel. Samtidigt utgjorde ekonomin ett hinder då kostnaderna för investeringar 

ansågs oklara och därmed riskfyllda. Studien visar att stödet och även annan marknadsföring 

gällande energieffektivisering behöver omformas för att informationen till lantbruksförtagarna 

ska nå ut och för att motivera till större och mer långsiktiga åtgärder som gynnar samhällets 

energi- och miljöintressen. Utefter studiens resultat bör följande rekommendationer beaktas i 

det fortsatta arbetet:  

 Utforma information som tydligt vänder sig till företagaren och fokuserar på den 

företagsekonomiska vinsten med åtgärden.  

 Motivera större åtgärder genom att undanröja upplevda hinder kopplade till 

investeringskostnader och återbetalningstider. 

 Se över stödformen och utveckla verktyg som tydligt motiverar företagaren genom att visa 

potentialen för att effektivisera det egna företaget. 

 Rikta insatser i första hand på de större lantbruksföretagen och de företag som satsar på att 

utöka sin produktion då de upplever störst potential och motiv för energieffektivisering. 

 Rikta insatser i andra hand på de lantbruksföretag som kommer att ha en produktion som 

nuvarande även i framtiden och ta fram åtgärder för att minska dessa företags ekonomiska 

hinder för energieffektivisering.   

 Stötta lantbruksföretagarna i deras beslut om energieffektiviseringsåtgärder baserat på 

lantbruksföretagarnas egna kunskaper om företaget.  

 Utveckla möjligheterna för lantbruksföretagare att lära sig av varandra samt av 

återförsäljare och entreprenörer.    
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Inledning 
Denna studie genomfördes inom ett projekt som handlar om Förnybar och Effektiv Energi i 

Näringslivet (FEEN), ett energieffektiviseringsprojekt som finansieras av Energimyndigheten 

och utförs i Hallands län med MiljöForum Halland som projektansvarig. Projektet har 

genomförts under 2011 och 2012 och det övergripande syftet med FEEN har varit att öka 

energioptimering och omställning till förnybar energi i små- och medelstora företag. 

Företagen har inom FEEN-projektet varit indelade i två grupper, där lantbruksföretagare 

bildat den ena gruppen och övriga företag bildat den andra gruppen. Mycket av projektets 

fokus har legat på information om energikartläggning till båda grupperna men denna studie 

har avgränsats till att handla om lantbruksföretagen.   

Företagare kan ansöka om stöd för en energikartläggning hos Energimyndigheten, så kallade 

energikartläggningscheckar, om de förbrukar minst 500 MWh per år eller har minst 100 

djurenheter (Energimyndigheten, 2010).  Det finns ca 200 lantbruksföretagare i Halland som 

är aktuella för stödet och målet inom FEEN-projektet har varit att minst 100 av dessa skulle 

ansöka om Energikartläggningscheckar. Samtliga av de 200 lantbruksföretagarna har i 

tidigare initiativ från FEEN-projektet därför blivit inbjudna till två seminarier vid två olika 

tillfällen. Seminarierna har handlat om energieffektivisering och vilka energibesparande 

åtgärder som skulle kunna genomföras på lantbruksföretagen. Vid det första tillfället 

medverkade 10 lantbruksföretagare. Inför det andra seminariet utfördes en utvärdering genom 

telefonintervjuer med lantbrukare som deltagit på det första seminariet men även lantbrukare 

som inte deltagit på det första seminariet intervjuades. Intervjuerna utfördes för att få 

information om hur inbjudan och seminariets innehåll skulle kunna riktas för att intressera och 

locka fler deltagare. Användningen av riktad information har i tidigare studier visat på ett ökat 

deltagande, bland annat i en studie som handlade om att öka acceptansen för miljöbevarande 

åtgärder inom lantbruket för att gynna biologisk mångfald (Lokhorst et al., 2009).  

Vid det andra seminariet, där riktad information användes, deltog dock endast 12 

lantbruksföretagare vilket visade att den riktade informationen inte hade någon större verkan i 

detta fall.  Deltagarantalet på seminarierna förvånade och målet att nå 100 lantbruksföretagare 

fick revideras. I samband med revideringen gjordes viktiga omprioriteringar inom projektet 

för att utreda varför intresset för seminarierna var så svagt och om detta även var kopplat till 

lantbruksföretagarnas intresse för energieffektivisering.  

Studien som presenteras här ger underlag inför kommande satsningar på energieffektivisering 

på lantbruksföretag genom att den beskriver lantbruksföretagarnas upplevda motiv och hinder 

för energikartläggning och energieffektivisering.   
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Bakgrund 
I Näringslivets energirapport för 2011 redovisades en attitydundersökning genomförd på 500 

av Sveriges största företag (Sundqvist et al., 2011). Undersökningen kompletterades med 

djupintervjuer genomförda med en expertpanel bestående av företagsledare, forskare, 

journalister, politiker och tjänstemän. Syftet med rapporten var att spegla vad näringslivet 

tycker om frågor rörande energieffektivisering. Resultatet visar att den främsta anledningen 

till att genomföra energieffektiviseringsåtgärder är av kostnadsskäl, en tredjedel av företagen 

uppgav att de är oroliga eller mycket oroliga för stigande energikostnader. Rapporten föreslår 

att energieffektiviseringsåtgärder därför bör kopplas till ekonomiska aspekter på företaget i 

första hand och till miljö- och klimataspekter i andra hand. Hälften av företagen kopplade 

dock samman den ekonomiska besparingen för deras verksamhet med en samhällsmässig 

miljövinst och hade börjat se företagsekonomiska fördelar i att använda sig av miljöarbete i 

marknadsföringssyfte och i konkurrens med andra. Rapporten visar också att det som 

bekymrade företagen mest gällande energieffektivisering var varifrån resurserna som krävs 

för att genomföra olika åtgärder skulle tas. Det finns också en okunskap bland företagen om 

vad energiförbrukning och åtgärder kostar samt vad som faktiskt kan sparas och hur snabbt 

investeringarna återbetalar sig.    

Bland lantbruksföretagare, som inte ingick i Näringslivets energirapport, har liknande resultat 

visats, bland annat genom en studie kopplat till våtmarksanläggning på privat mark (Hansson 

et al., 2012). Syftet med studien var att utreda hur fler lantbruksföretagare skulle kunna bli 

intresserade av att anlägga våtmarker för att främja samhällets mål för en ökad vattenkvalitet. 

Studien som genomfördes med djupintervjuer visar att driva sitt företag med god ekonomi, i 

viss mån med så låg miljöbelastning som möjligt, är primärt bland lantbruksföretagarna. 

Våtmarksanläggning på privat mark är därför inget som prioriteras då de endast kompenseras 

genom statliga bidrag medan de företagsmässiga vinsterna är mer oklara. I studien 

poängterades därför vikten av att åtgärder för miljöns skull bör vara kopplade till ekonomiska 

incitament. Lokhorst et al. (2010) visade liknande resultat i studien om miljöbevarande 

åtgärder på lantbruk med syfte att främja biologisk mångfald. De som fick ekonomiskt stöd 

för att genomföra åtgärder var mer positiva till de miljöbevarande åtgärderna, alltså kan en 

ekonomisk vinst ses som en belöning för ett miljövänligt beteende och därför skapa en mer 

positiv attityd till åtgärden.  

Gällande energikartläggning och energieffektivisering kan de ekonomiska incitamenten 

tyckas mer klara. Vid genomförande av energibesparande åtgärder går kostnaderna för 

energin ner i förhållande till produktionen, vilket bör innebära en ekonomisk besparing för 

lantbruksföretagarna. Uppfyller lantbruksföretagarna Energimyndighetens krav kan de 

dessutom ansöka om ekonomiskt stöd genom så kallade energikartläggningscheckar som 

täcker 50 procent av kostnaden för en energikartläggning utförd av en konsult, upp till 30 000 

kronor. Syftet med energikartläggningscheckarna är att, tillsammans med en konsult, ge svar 

på hur mycket energi som används i företaget varje år samt till vad energin används 

(Energimyndigheten, 2010). Informationen ligger sedan till grund för en energiplan som är ett 

dokument med förslag på åtgärder som kan effektivisera produktionen och på så sätt även 

minska energianvändningen. Trots dessa ekonomiska incitament verkar det finnas någon eller 
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några andra parametrar som fungerar som hinder för att lantbruksföretagarna ska vara 

intresserade av att genomföra energikartläggning och i viss mån även energieffektivisering. 

Det låga intresset visas genom att fram till april 2012 hade drygt 500 företag i Sverige sökt 

och beviljats stödet, men endast ca 10 procent av dessa var lantbruksföretagare 

(Energimyndigheten, 2012). Anledningen till det låga deltagarantalet bland 

lantbruksföretagarna är i dagsläget inte ingående undersökt, men Jordbruksverket (Einarsson 

et al., 2011) skriver i sin rapport att det finns misstankar om att informationsspridning om 

stödet eller stödets utformning hittills inte har passat lantbruksföretagarna. En bild som i 

mycket bekräftas av det svala intresset från lantbruksföretagarna för projektet FEENs initiativ.  

Eftersom uppsatta mål inom FEEN varit svåra att nå och Jordbruksverket rapporterat ett 

förvånansvärt lågt deltagarantal bland lantbruksföretagare är det ytterst relevant att utreda vad 

detta kan bero på. Denna studie har därför som syfte:  

 Att öka förståelsen för lantbruksföretagarnas syn på energibesparande åtgärder ur ett 

ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. 

 Att identifiera lantbruksföretagarnas upplevda motiv och hinder för genomförande av 

energikartläggning och energieffektivisering.  

 Att ge rekommendationer som kan bidra till att intresset för energikartläggningscheckar 

samt genomförande av energieffektivisering ökar.  
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Metod  
Studien genomfördes med en enkätundersökning. En enkätundersökning är en lämplig 

studiemetod för att nå en större målgrupp och där det är önskvärt att kunna tillämpa resultatet 

på andra, liknande målgrupper, så som lantbruksföretagare i andra delar av Sverige (Holme 

och Solvang, 1997). Enkäten skickades ut till 195 lantbrukare i Hallands län som alla hade rätt 

att söka energikartläggningscheckar. 

Frågorna i enkäten baserades på de studier som genomförts i samband med de två seminarier 

om energieffektivisering som anordnades inom FEEN. Efter det första seminariet 

genomfördes 14 korta telefonintervjuer med lantbruksföretagare. Lantbrukarna som 

medverkade i telefonintervjuerna hade samtliga varit inbjudna till seminariet och 4 av dem 

som medverkade i telefonintervjuerna hade även deltagit under seminariet. Adresser och 

telefonnummer erhölls från MiljöForum Halland och lantbrukarna valdes ut strategiskt för att 

få en spridning mellan de olika kommunerna. En så kallad ostrukturerad intervjuform 

användes för att upptäcka områden och svarsalternativ som sedan kunde inkluderas i mer 

strukturerade frågeformat (DePoy och Gitlin, 1999). Lantbrukarna informerades om syftet 

med studien och ombads att svara på en inledande fråga om vilka fördelar och vilka nackdelar 

de såg med att genomföra energibesparande åtgärder inom en tvåårsperiod. Att lantbrukarna 

ombads att svara med ett tvåårsperspektiv var kopplat till tidsbegränsningen i att kunna söka 

energikartläggningscheckarna. Intervjuaren ställde följdfrågor för förtydligande och för att få 

uppfattning om lantbrukarens åsikter. Samtalet flöt fritt men intervjuaren såg till att översyn 

av energianvändning, intresse för energikartläggningscheckarna, varför eller varför inte 

lantbrukaren deltagit på seminariet och vilka förväntningar som fanns på ett sådant 

seminarium diskuterades. Varje intervju varade mellan fem och tio minuter, samtliga 

deltagare var män. Under tiden som intervjuerna pågick antecknades synpunkterna och en 

innehållsanalys gjordes av materialet. Sammanställningen av analysen resulterade i ett antal 

punkter som sedan var del av den kunskapsbas som enkätfrågorna utformades efter.  

Följande aspekter framhölls av lantbruksföretagarna under telefonintervjuerna: 

 Energieffektivisering är intressant främst ur ett företagsekonomiskt perspektiv. 

 Mer information om energieffektivisering behövs. 

 Det är oklart vad som kan genomföras och hur mycket som kan sparas, konkreta exempel 

efterfrågas.  

 Elpriserna är relativt låga och förväntas inte öka så mycket under de kommande två åren 

vilket minskar intresset och behovet för att genomföra åtgärder. 

 Investeringskostnaden kopplad till återbetalningstiden är viktig men oklar gällande 

energibesparande åtgärder.  

 Tidsbrist och det ekonomiska läget gör att alla extra åtgärder känns jobbiga även om de 

skulle kunna ha varit bra och sparat pengar i företaget på sikt. 

 Miljöaspekter kopplade till energi är inte prioriterade och därför inte tillräckligt starka 

argument för att genomföra en åtgärd.  

 



 

6 
 

Enkätfrågor skapades med stöd av informationen som getts i telefonintervjuerna. Frågorna 

utvärderades sedan genom ett möte med två lantbruksföretagare, en kvinna och en man. Båda 

hade möjlighet att ansöka om energikartläggningscheckar och valdes ut genom att de tidigare 

visat intresse för studien och var intresserade av att ställa upp för ett längre samtal. Under 

samtalet behandlades enkätfrågorna med avseende på relevans, hur lätta de var att förstå och 

svara på, hur väl de kopplade till studiens mål samt om det fanns aspekter som saknades och 

som borde inkluderas i enkäten. Anteckningar togs under hela mötet för att användas som 

underlag för en revidering av enkäten.  

Efter mötet kunde en slutgiltig version av enkäten tas fram, verifierad av den målgrupp som 

enkäten vänder sig till, se Bilaga1.  

För att få svar på vad lantbrukarna ansåg om olika frågor och påståenden användes frågor med 

rankingsvar i enkäten (DePoy och Gitlin, 1999). Verbala uttryck användes i svarsalternativen, 

så som mycket viktigt, viktigt, varken eller, inte viktigt, inte alls viktigt. Enkäten innehöll 

också andra flervalsfrågor som besvarades genom att välja mellan olika alternativ samt frågor 

med svarsalternativen ja och nej. Enkäten avslutades med möjligheten att i fritext ge övriga 

kommentarer.  

Enkäten inleddes med ett antal påstående kring energiförbrukning i ett samhällsperspektiv 

kopplat till både personliga och företagsmässiga aspekter. Efterföljande frågor handlade om 

energieffektivisering på det egna företaget, energianvändning och åtgärder för 

energibesparing. Lantbruksföretagarna ombads ranka olika åtgärders effekt, ange hur de helst 

tar till sig information om åtgärder, ange potential för åtgärder på deras företag samt om de 

genomfört eller ämnade genomföra några energibesparande åtgärder. De frågades också om 

de kände till Energimyndighetens stöd genom Energikartläggningscheckar.    

Enkäten avslutades med frågor för att erhålla en bild av den svarande och inkluderade frågor 

gällande kön, ålder och antal år som lantbrukare. Frågor om lantbrukets omfattning, 

produktion, odling och djurhållning inkluderades också. Slutligen fanns en fråga om hur 

lantbrukaren såg på företaget i ett långsiktigt perspektiv.    

Enkäten skickades ut tillsammans med ett svarskuvert och ett följebrev som beskrev syftet 

med studien, att deltagandet var valfritt samt att svaren skulle behandlas anonymt. En 

påminnelse skickades ut efter tre veckor.   

Av de 195 utskickade enkäterna kom en enkät tillbaka med vändande post och fyra kom 

tillbaka utan att vara ifyllda varav tre av dessa hade sålt sin gård och en uppgav tidsbrist som 

anledning till att inte fylla i enkäten. Totalt kom 95 enkäter tillbaka ifyllda vilket gav en 

svarsfrekvens på 49 %.  

Svaren presenteras med beskrivande statistik (N = antal och % = frekvens). För att jämföra 

två grupper för variablerna med en numerisk skala har ett parametriskt t-test använts. För att 

jämföra variablerna som mätts med nominal- eller ordinalskala har ett icke-parametrisk Mann 

Whitney U test använts. För att visa samband mellan olika icke-parametriska variabler har 

tvåsidigt Spearman test använts. Testet visar samband genom värdet av r, då r är nära +1 finns 
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ett starkt positivt samband, då r är nära -1 finns ett starkt negativt samband (-1 ≤ r  ≤ +1). 

Förkortningar används för att beskriva resultaten där p står för sannolikheten, r för Spearmans 

rangkorrelationskoefficient och z för utfallet av Mann Whitney U test. Alla svarade inte på 

samtliga frågor vilket gör att det som mest saknas fyra svar bland resultatet av frågorna, om 

inget annat redovisas.  
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Resultat 
Övervägande delen av de som svarade var män (94 %) och hade varit aktiva lantbrukare i 

genomsnitt mellan 25 och 30 år. De bedrev sina lantbruksföretag på heltid (93 %) och 

produktionen var övervägande konventionell, endast 3 % bedrev ekologiskt inriktad 

produktion. De flesta hade djurproduktion (93 %), 41 lantbrukare hade mjölkkor och/eller 

köttdjur, 24 hade slaktsvin och/eller smågrisproduktion och 15 hade kycklingar och/eller 

äggproduktion. De flesta (61 %) hade både växtodling och vall medan 12 % inte bedrev 

någon odling. Den årliga omsättningen varierade från 300 000 upp till 41 miljoner kronor med 

ett medianvärde på 8 miljoner. Lantbruksföretagens storlek visade ett medianvärde på 150 

hektar men varierade från att de inte brukade någon jord till att omfatta över 1000 hektar. 

Resultatet visade att fler än hälften (56 %) av lantbruksföretagarna inte kände till 

Energimyndighetens stöd, Energikartläggningscheckar. Av de resterande lantbruksföretagarna 

hade 40 % kännedom om stödet men valt att inte ansöka. Det som skiljde dessa grupper åt var 

den årliga omsättningen där det fanns en statistisk skillnad (t(81) = 2,07, p < 0,05) som visade 

att företag med en större årlig omsättning, medelvärde: 11 miljoner, hade kännedom om 

stödet. Resultatet indikerar också att det är gårdarna med större arealer som har kunskap om 

stödet även om resultatet inte är statistisk signifikant, däremot finns det ingen skillnad mellan 

antalet djurenheter och lantbrukarnas kännedom om energikartläggningscheckarna. 

Lantbrukarnas egen ålder eller hur länge de bedrivit sina lantbruksföretag skiljde sig inte 

heller med avseende på kännedom av energikartläggningscheckarna.  

Av lantbruksföretagarna uppgav 71 % att de redan genomfört energibesparande åtgärder. De 

vanligaste åtgärderna var byte av glödlampor, installation av värmeväxlare samt nya 

uppvärmningssystem där värmepumpar var vanligast. Resultatet visade ingen signifikant 

statistisk skillnad mellan de som genomfört åtgärder eller inte, men bland de som genomfört 

åtgärder var omsättningen högre med ett medelvärde på 10 miljoner jämfört med ett 

medelvärde på 6 miljoner för de som inte genomfört några energibesparande åtgärder. Samma 

sak gällde för antalet djurenheter då 377 djurenheter var medelvärdet för de som genomfört 

åtgärder och medelvärdet var 180 djurenheter för de som inte genomfört några 

energibesparande åtgärder.  

Även fast många lantbruksföretagare genomfört energibesparingsåtgärder uppgav hela 91 % 

att de hade stora möjligheter att spara energi, alternativt möjligheter till att spara en mindre 

mängd energi, och 69 % angav att det var troligt eller mycket troligt att de kommer 

genomföra energieffektiviseringar inom de närmsta tre åren. Ett statiskt säkerställt samband 

(rs= -0,281, p < 0,01) visade att ju större potential för energieffektivisering 

lantbruksföretagarna ansåg sig ha ju troligare är det att de kommer genomföra 

energieffektiviseringsåtgärder inom tre år.  

Det fanns också ett samband (rs= -0,278, p < 0,01) som visade att lantbrukarna som såg 

positivt på sitt företag i ett långsiktigt perspektiv och ville utöka eller behålla nuvarande 

produktion var mer benägna att genomföra energieffektiviseringsåtgärder inom tre år. Bland 

de som planerar att utveckla och utöka företaget anser samtliga (33 %) att det är ganska eller 

mycket troligt att de kommer genomföra energieffektiviseringsåtgärder, tabell 1. Däremot 
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trodde 13 % av de som vill behålla sin produktion som nuvarande (47 %) att det inte var så 

troligt att de kommer genomföra energieffektivisering in de tre närmsta åren. 

 

Tabell 1. Sambandet mellan lantbruksföretagarnas syn på företagets framtid i ett långsiktigt perspektiv kopplat till 

hur troligt det är att de kommer genomföra energieffektiviseringsåtgärder inom 3 år. 

Energieffektivisering 

inom 3 år 

Långsiktighet Totalt 

Utveckla och 

utöka 
Som nuvarande Minska Avveckla Överlåta till barn 

 

Inte alls troligt  0 % 1 % 0 % 1 % 0 % 2 % 

Inte så troligt  0 % 13 % 3 % 5 % 0 % 21 % 

Ganska troligt  20 % 18 % 1 % 5 % 2 % 46 % 

Mycket troligt  12 % 10 % 0 % 0 % 0 % 22 % 

Vet ej  1 % 5 % 0 % 3 % 0 % 9 % 

Totalt  33 % 47 % 4 % 14 % 2 % 100 % 

 

Potentialen för energieffektivisering visade även ett statistiskt samband med 

lantbruksföretagarnas syn på företaget i ett långsiktigt perspektiv (rs= -0,209, p < 0,05), båda 

dessa parametrar kan därför anses viktiga i beslut för energieffektivisering. Typen av 

djurproduktion eller antalet djurenheter var inte avgörande för potentialen för 

energieffektivisering eller hur troligt det var att en energieffektivisering kommer genomföras 

inom tre år. Däremot hade omsättningen betydelse och en jämförelse av medianvärden av 

omsättningen visar att ju högre omsättningen är, ju troligare är det att energieffektivisera inom 

tre år, tabell 2.   

 

Tabell 2. Den årliga omsättningens betydelse för hur troligt det är att genomföra energieffektivisering 

 inom tre år (Medianvärden i SEK).  

Energieffektivisering  

inom 3år  

Årlig 

omsättning 

Inte alls troligt 2600000 

Inte så troligt 4000000 

Ganska troligt 8250000 

Mycket troligt 10000000 

Vet ej 5750000 

 

Vad lantbruksföretagarna tror om olika energibesparande åtgärder kan också vara avgörande 

för om de väljer att energieffektivisera eller inte. Lantbruksföretagarna fick ranka vilka 

energibesparande åtgärder som de trodde skulle vara mest effektiva för deras 

energianvändning, figur 1. 
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Figur 1. Lantbrukarnas upplevelse av energibesparande åtgärders effekt på företagets energianvändning.  

 

Resultatet visade att lantbrukarna generellt trodde att större åtgärder så som installation av 

värmeväxlare, värmepump och frekvensstyrning av motorer och pumpar samt byte till mer 

energisnål belysning var de åtgärder skulle få störst energibesparande effekt. Det 

lantbruksföretagarna trodde minst på var åtgärder för att ändra ett beteende så som kurs i 

sparsam körning och installation av strömbrytare vid samtliga utgångar. Byte av elmotorer 

trodde de flesta inte heller skulle ge någon större effekt.  

Lantbruksföretagarna som var kyckling- och äggproducenter skiljde sig statistiskt åt i 

jämförelse med de övriga djurproducenterna när de gällde några av de energibesparande 

åtgärderna. Skillnaderna låg i att kyckling- och äggproducenterna ansåg att byte till energisnål 

belysning (z = -3,616, p <0,001), byte av elmotorer i fläktar (z = -2,184, p <0,05) och 

rengöring av ventilation (z = -2,349, p <0,05) skulle ge en större effekt än de som 

producerade slaktsvin och smågrisar. De som hade köttdjur och mjölkkor skiljde sig från 

kyckling- och äggproducenterna gällande byte till energisnål belysning (z = -3,557, p <0,001), 

tidsstyrning av belysning (z = -2,572, p =0,01) och rengöring av ventilation (z = -2,448, p 

<0,05). Bland övriga åtgärder fanns inga statistiska skillnader och det fanns heller inga 

statistiska skillnader mellan lantbruksföretagare med köttdjur och mjölkkor och de med 

slaktsvin och smågrisar.   

 

Lantbruksföretagarna fick också ranka olika faktorer som kan fungera som hjälp för beslut om 

genomförande av energibesparande åtgärder, antingen i form av information eller ekonomiskt 

stöd, figur 2.   

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Installation av strömbrytare vid samtliga 
utgångar 

Byte av elmotorer i fläktar 

Kurs i sparsam körning 

Tidsstryning av belysning 

Rengöring av ventilation 

Installation av värmepump 

Byte till mer energisnål belysning 

Installation av frekvensstyrda motorer och 
pumpar 

Installation av värmeväxlare 

Mycket stor effekt 

Stor effekt 

Varken eller 

Liten effekt 

Ingen effekt alls 
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Figur 2. Lantbrukarnas åsikt om olika typer av hjälp för beslut om genomförande av energibesparande 

åtgärder.  

Ekonomiskt stöd för inköp och genomförande var viktigast för beslut och 90 % av 

lantbruksföretagarna rankade det som ganska eller mycket viktigt. Andra lantbrukares 

erfarenheter var det som rankades näst högst, 84 % av lantbruksföretagarna tyckte att de var 

ganska eller mycket viktiga. Information från återförsäljare var det 73 % av 

lantbruksföretagarna som tyckte var ganska viktigt eller mycket viktigt. Ekonomiskt bidrag 

för att hyra in en konsult och information från myndigheter rankades lägst och 55 % 

respektive 50 % av lantbruksföretagarna ansåg dem vara ganska eller mycket viktiga.  

Lantbruksföretagarna föredrog att ta till sig informationen genom lantbrukstidningar som 

skickas per post, internet, besök av ämneskunnig och informationsblad om aktuella ämnen. 

Telefonsamtal med ämneskunnig samt olika typer av seminarium var de minst föredragna 

sätten. 

Att ekonomin var viktig för beslut om energibesparande åtgärder visade sig också i några av 

de fritextsvar i enkäten där återbetalningstiden angavs som en viktig faktor. Investeringar sågs 

som långsiktiga beslut samtidigt som långsiktiga besluts ansågs riskfyllda då ekonomin för 

flera företag blir sämre. Det ansågs därför för dyrt att bygga bort befintliga processer med hög 

energiförbrukning eftersom återbetalningstiden är för lång. Vid nybyggnationer var det 

däremot värt att satsa extra på en mer energisnål process. Flera lantbruksföretagare såg också 

potential i att kunna använda förnybara energikällor och på så sätt kunna minska behovet av 

att spara på energin, i samband med detta ansågs biogasproduktion ha en stor potential.  

De ekonomiska aspekternas relevans visade sig också när lantbruksföretagarna ombads att ta 

ställning till påståenden om energieffektivisering på det egna företaget, figur 3.  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Information från myndigheter 

Ekonomiskt bidrag för att hyra in konsulthjälp 

Information från återförsäljare och 
entreprenörer 

Andra lantbruksföretagares erfaranheter 

Ekonomiskt bidrag för inköp och 
genomförande 

Mycket viktigt 

Ganska viktigt 

Varken eller 

Inte så viktigt 

Inte alls viktigt 
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Figur 3. Lantbrukarnas inställning till påståenden om energieffektivisering på det egna företaget.  

Påståendet om att energieffektivisering kan visa att ett företag är miljövänligt var det som 

stämde mest in på lantbruksföretagarna, 71 % ansåg att det stämde eller stämde precis. Nästa 

påstående, om risken att kostnaderna för energieffektivisering blir högre än beräknat, ansåg 

63 % stämde eller stämde precis. Resultatet visade sedan att efterkommande påståenden, att 

energieffektivisering kan ge stora ekonomiska vinster i lantbruksföretaget och att det kan ge 

konkurrensfördelar gentemot andra lantbruksföretag stämde eller stämde precis till 55 % 

respektive 45 %. Av lantbruksföretagarna var det 42 % som ansåg att det stämde eller stämde 

precis att de har tillit till energikonsulternas råd om energieffektivisering, tilliten till råd från 

myndigheternas stämde eller stämde precis till 31 %. Efterföljande påstående om att ny 

energisparande teknik inte är tillräckligt beprövad stämde eller stämde precis till 40 %. Det 

var 31 % av lantbruksföretagarna som ansåg att det stämde eller stämde precis att de 

prioriterar energieffektiviseringsåtgärder jämfört med andra möjliga åtgärder. Följande 

påstående handlade även det om ekonomi och visade att 27 % av lantbruksföretagarna ansåg 

att det stämde eller stämde precis att det kostar mer att energieffektivisera än man sparar. 

Resterande påståenden handlade om att ha för mycket att göra för att hinna tänka på 

energieffektivisering och att det tar för mycket tid att bry sig energieffektivisering vilka 

stämde eller stämde precis till 21 % respektive 16 %. De flesta av lantbruksföretagarna ansåg 

sig veta vilka krav som väntar och endast 10 % ansåg att det inte är lönt att lägga pengar på 

energieffektivisering eftersom man inte vet vad det blir för krav i framtiden.  
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oklara krav i framtiden 

Det tar för mycket tid att bry sig om 

Jag har så mycket att tänka på att jag inte 
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Jag känner tillit till myndigheternas råd 

Är något jag prioriterar jämfört med 
andra åtgärder 

Ny teknik är inte tillräckligt beprövad 

Jag känner tillit till energikonsulternas 
råd 

Kan ge mig en konkurrensfördel 
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Kan ge stora ekonomiska vinster mitt 
företag 

Det finns risk att kostnaderna blir högre 
än beräknat 

Kan visa att jag har ett miljövänligt 
företag 

Stämmer precis 

Stämmer 

Varken eller 

Stämmer inte 

Stämmer inte alls 
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För att även skapa en bild av lantbruksföretagarnas syn på energiförbrukning i samhället och 

deras företags påverkan på samhällets intresse för energieffektivisering ombads de ta ställning 

till ett antal påstående kopplade till energiförbrukning på samhällsnivå, figur 4.  

 

Figur 4. Lantbruksföretagarnas syn på aspekter kopplade till energiförbrukning på samhällsnivå.  

Lantbruksföretagarna var överrens om att det är viktigt att sänka energiförbrukningen för att 

motverka globala klimatförändringar och 90 % svarade att det stämde eller stämde precis. Tätt 

åtföljda kom sedan tre påståenden om företag och produkter och drygt 60 % av 

lantbruksföretagarna instämde i att energiförbrukningen är en viktig del i lönsamheten på 

företag jämfört med andra kostnader, att de blir uppmuntrade av samhällets försök att främja 

energisnålare produktion på företag och att de gärna betalar lite mer för produkter som de tror 

har en lägre energiförbrukning. Av lantbruksföretagarna var det 53 % som instämde att de 

kunde uppnå icke-ekonomiska mål i livet genom en minskad energiförbrukning. Slutligen var 

det endast 11 % som tyckte att det stämde eller stämde precis att det är viktigare för företag i 

södra Sverige att minska sin energiförbrukning jämfört med företag i norra Sverige.  
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Diskussion 
Jordbruksverkets utredning (Einarsson et al., 2011) och Näringslivets energirapport 

(Sundqvist et al., 2011) visade att övriga företag som är aktuella för 

energikartläggningscheckarna är intresserade av energieffektivisering. Resultatet av denna 

studie visar att detta även stämmer in på lantbruksföretagare genom att hela 91 % angav att de 

hade stora möjligheter att spara energi, alternativt möjligheter till att spara en mindre mängd 

energi, och 69 % angav att det var troligt eller mycket troligt att de kommer genomföra 

energieffektiviseringar inom de närmsta tre åren. Däremot visade det sig att drygt hälften av 

lantbruksföretagarna (56 %) inte kände till Energimyndighetens stöd, 

Energikartläggningscheckar. Trots den omfattande informationskampanj som genomförts 

inför de två seminarierna som arrangerats inom FEEN-projektet verkar inte informationen nått 

fram. Många av lantbruksföretagarna (71 %) har ändå, i huvudsak utan vetskap om stödet, 

genomfört energibesparande åtgärder och därför verkar inte stödet vara avgörande för 

genomförandet av åtgärder. Detta styrks genom att 40 % kände till stödet men inte ansökt. Då 

många av de övriga företagen ansökt om energikartläggningscheckar tyder resultatet på att 

stödformen som finns idag inte tilltalar lantbruksföretagare på samma sätt som den gör för 

andra företag, vilket stödjer de misstankar om informationsspridning och stödets utformning 

som beskrevs i Jordbruksverkets rapport (Einarsson et al., 2011). 

Ekonomin är viktig för företag, lantbruk inkluderat, och resultatet av denna studie samt av 

Näringslivets energirapport (Sundqvist et al., 2011) visade att tveksamheter gällande 

investeringskostnader och återbetalningstider fanns bland samtliga företagare. De övriga 

företagen kunde se tydliga konkurrensfördelar med en mer miljövänlig och effektiv 

produktion.  För lantbruksföretagarna ses energieffektivisering som ett motiv för att spara 

pengar i produktionen och även som en konkurrensfördel. Men att ekonomin är viktig ses 

också som ett hinder då kostnader för investeringar anses oklara. Långa och oklara 

återbetalningstider innebär risker i en tid då lönsamheten för livsmedelsproduktion minskar. 

Möjligen är motiven inte lika klara bland lantbruksföretagarna samtidigt som ekonomin utgör 

ett större hinder. Detta kan förklaras av att det var lantbruksföretagare som avsåg att öka sin 

nuvarande produktion som var mest benägna att genomföra energibesparande åtgärder och ju 

högre omsättning företaget hade ju troligare var det att åtgärder skulle komma att genomföras.  

Lantbruksföretagarna var överrens om energiförbrukningens relevans för att motverka globala 

klimatförändringar och ansågs sig uppmuntrade av samhällets försök att främja energisnålare 

produktion på företag. De var också överrens om att energieffektivisering är ett sätt att visa att 

upp ett miljövänligt företag. Samhällets intressen kring energi och miljö bör därför även 

fortsättningsvis inkluderas i marknadsföring av energieffektiviseringsmöjligheter, men kanske 

tonas ner något eller lyftas fram annorlunda än idag, speciellt eftersom lantbruksföretagarna 

även kopplar samman energieffektiviseringsåtgärderna med företagsmässiga aspekter, så som 

att minska kostnader och få en konkurrensfördel. Studien genomförd av Hansson et al. (2012) 

visar att marknadsföring som tydligt vänder sig till företagaren och visar på företagsmässiga 

vinster och inte till samhällsmedborgaren kan få större effekt vid olika frivilliga åtgärder, så 

som energieffektivisering. Detta stöds också av att mer långsiktiga och mer omfattande 

åtgärder tas emot mer positivt av professionella företagare medan samhällsmedborgaren 
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föredrar mindre åtgärder, till exempel genom ett förändrat beteende så som att släcka lampor i 

lokaler där ljuset inte behöver vara tänt. Resultatet visar att energi- och miljöfrågorna är 

viktiga samhällsfrågor men bör främst ses som positiva synergieffekter istället för motiv när 

det kommer till energieffektivisering på lantbruksföretag. Detta stöds av Näringslivets 

energirapport som föreslår att energieffektiviseringsåtgärder bör kopplas till ekonomiska 

aspekter på företaget i första hand och till miljö- och klimataspekter i andra hand (Sundqvist 

et al., 2011). 

Ekonomiskt bidrag för att hyra in en konsult rankades lågt av lantbruksföretagarna, samtidigt 

visade resultatet ett samband mellan potentialen för energieffektivisering och genomförande 

inom tre år. Detta visar att energikonsulterna kan spela en viktig roll i att medvetengöra 

lantbruksföretagarna om den energibesparingspotential som finns på företaget. Konsulthjälpen 

kan ha rankats lågt för att Energikartläggningscheckarna, där lantbruksföretagarna lämnar 

över genomgången av möjliga åtgärder till en konsult, uppfattas som att företagarens egna 

kunskaper och åsikter om företaget förbises. Istället bör lantbrukarna erbjudas mer stöd för att 

själva kunna fatta beslut gällande det egna företaget. 

Det som lantbruksföretagarna ansåg skulle ge mest hjälp för beslut om genomförande av 

energibesparande åtgärder var ekonomiskt stöd för inköp och genomförande. Detta är en 

viktig aspekt i arbetet med att nå ut till de företagare som inte planerar att utveckla och öka 

sin produktion. Av de lantbruksföretagare som kommer behålla sin nuvarande produktion i ett 

långsiktigt perspektiv uppgav 13 % att de inte kommer genomföra några energibesparande 

åtgärder, vilket styrker det som lantburksföretagarna angav i fritextsvaren, att det är för dyrt 

att energieffektivisera redan befintliga processer. Genom ett ekonomiskt bidrag för inköp och 

genomförande skulle möjligen dessa lantbrukare se tillräckligt starka motiv för att genomföra 

energieffektiviseringsåtgärder i befintliga processer. Näst viktigast för beslut om 

genomförande av energibesparande åtgärder var andra lantbruksföretagares erfarenheter. 

Initiativ med erfarenhetsutbyte i olika gruppkonstellationer (så kallade ERFA-grupper) bör 

därför satsas på ännu mer. Information från återförsäljare och entreprenörer var det som 

lantbruksföretagarna ansåg som tredje viktigast, genom stöd och hjälp för att hålla sig 

uppdaterade om ny energibesparande teknik skulle återförsäljarna och entreprenörerna kunna 

hjälpa till att driva fram energieffektiviseringsåtgärder. Seminarium som hittills varit ett 

prioriterat sätt att nå ut med information var minst populärt och möjligtvis anser företagaren 

att större seminarium blir för allmänna och mer kopplat till samhälleliga vinster än till det 

egna företaget.  

Marknadsföringen och utformningen av stödet kan troligen bli mer effektivt genom att 

informationen främst inriktas på den enskilde företagarens möjligheter och om utformningen 

försöker undanröja de hinder som visats sig i osäkerhet kring investeringskostnader och 

återbetalningstider. Genom att informationen uppfattas relevant för lantbruksföretagarna ökar 

också möjligheten för att de tar till sig informationen. Hälften av de svarande i denna studie 

saknade kännedom om energikartläggningscheckarna, trots att de fått informationen genom 

flera olika kanaler. Att därför satsa på riktad informationsförmedling till enskilda 

lantbruksföretagare eller ERFA-grupper är ytterst relevant för att långsiktigt gynna 

samhällsmässiga intressen för en minskad energianvändning.   
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Slutsats 

Lantbruksföretagarna i Hallands län är generellt positiva till energieffektivisering och att 

åtgärder genomförs utan kännedom om energikartläggningscheckarna kan ses som en 

bekräftelse på detta. Men för att motivera till större och mer långsiktiga åtgärder som gynnar 

samhällets intressen behöver stödet och även annan marknadsföring gällande 

energieffektivisering omformas. Utefter studiens resultat bör följande beaktas i det fortsatta 

arbetet:  

 Utforma information som tydligt vänder sig till företagaren och fokuserar på den 

företagsekonomiska vinsten med åtgärden.  

 Motivera större åtgärder genom att undanröja upplevda hinder kopplade till 

investeringskostnader och återbetalningstider. 

 Se över stödformen och utveckla verktyg som tydligt motiverar företagaren genom att visa 

potentialen för att effektivisera det egna företaget. 

 Rikta insatser i första hand på de större lantbruksföretagen och de företag som satsar på att 

utöka sin produktion då de upplever störst potential och motiv för energieffektivisering. 

 Rikta insatser i andra hand på de lantbruksföretag som kommer att ha en produktion som 

nuvarande även i framtiden och ta fram åtgärder för att minska dessa företags ekonomiska 

hinder för energieffektivisering.   

 Stötta lantbruksföretagarna i deras beslut om energieffektiviseringsåtgärder baserat på 

lantbruksföretagarnas egna kunskaper om företaget.  

 Utveckla möjligheterna för lantbruksföretagare att lära sig av varandra samt av 

återförsäljare och entreprenörer.    
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Bilaga 1 - Enkäten                Nr:  

 

Det diskuteras ofta om hur mycket energi vi använder i samhället. Vi 

ber Dig därför att ta ställning till några påståenden om 

energiförbrukning. 
 

 

 

 

 

  

 VÄND! 

1.  Vad anser Du om följande påståenden 
kring energiförbrukning? 
Markera ett alternativ för varje rad  

Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
inte 

Varken 
eller Stämmer 

Stämmer 
precis 

  
Att sänka energiförbrukningen är viktigt för att 
motverka globala klimatförändringar  
 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

  
Genom att minska min energiförbrukning kan 
jag uppnå viktiga icke-ekonomiska mål i mitt liv  
 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

  
Jag betalar gärna lite mer för produkter som jag 
tror har en lägre energiförbrukning  
 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

  
Jag blir uppmuntrad av samhällets försök att 
främja energisnålare produktion på företag  
 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

  
Det känns viktigare att företag i södra Sverige 
minskar sin energiförbrukning jämfört med 
företag i norra Sverige 
 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

  
Energiförbrukningen är en viktig del av 
lönsamheten i företag jämfört med andra 
kostnader 
 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Att spara energi är en aktuell fråga för många företagare. Följande 

påståenden handlar därför om energieffektivisering på Ditt 

lantbruksföretag. 

 

2.  Hur väl stämmer följande påståenden om 
energieffektivisering in på Ditt 
lantbruksföretag?  
Markera ett alternativ för varje rad 

Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
inte 

Varken 
eller Stämmer 

Stämmer 
precis 

  
Det är inte lönt att lägga pengar på 
energieffektivisering eftersom man inte vet 
vad det blir för krav i framtiden  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

  
Jag känner tillit till myndigheternas råd vad 
gäller energieffektivisering  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

  
Jag känner tillit till energikonsulternas råd vad 
gäller energieffektivisering  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

  
Det kostar mer att energieffektivisera än vad 
man sparar  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

  
Det tar för mycket tid att bry sig om 
energieffektivisering  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

  
Det finns risk att kostnaden för 
energieffektiviseringen blir högre än beräknat  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

  
Ny energisparande teknik är inte tillräckligt 
beprövad 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

  
Energieffektivisering kan ge stora ekonomiska 
vinster för mitt lantbruksföretag 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

  
Genom energieffektivisering får jag en 
konkurrensfördel gentemot andra lantbruk 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

  
Energieffektivisering är ett sätt att visa att jag 
har ett miljövänligt företag 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

  
Energieffektivisering är något jag prioriterar 
jämfört med andra möjliga åtgärder   

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

  
Jag har så mycket att göra så jag inte hinner 
med att tänka på energieffektivisering också 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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På lantbruksföretag används en hel del energi i produktionen. Vi är 

intresserade av hur Du ser på energianvändningen på Ditt 

lantbruksföretag nu och i framtiden.  
 

3.  Vad tror Du om följande åtgärders effekt 
för Ditt företags energianvändning?  
Markera ett alternativ för varje rad 

Ingen 
effekt alls 

Liten 
effekt 

Varken 
eller 

Stor 
effekt 

Mycket 
stor 

effekt 

 
Byte till mer energisnål belysning  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
Tidsstyrning av belysning  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
Kurs i sparsam körning ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
Byte av elmotorer i fläktar  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
Rengöring av ventilation  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
Installation av värmepump ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
Installation av värmeväxlare ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Installation av frekvensstyrda motorer och 
pumpar  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Installation av strömbrytare vid samtliga 
utgångar 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
Annat: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

4.   Hur viktigt är följande faktorer för att Du 
ska kunna ta ett riktigt beslut om 
energibesparande åtgärder?  
Markera ett alternativ för varje rad 

Inte alls 
viktigt 

Inte så 
viktigt 

Varken 
eller 

Ganska 
viktigt 

Mycket 
viktigt 

 
Information från myndigheter ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
Andra lantbruksföretagares erfarenheter  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
Ekonomiskt bidrag för att hyra in konsulthjälp  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Ekonomiskt bidrag för inköp och 
genomförande 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Information från återförsäljare och 
entreprenörer 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
Annat: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

VÄND! 
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5.  Hur föredrar Du att ta till dig ny information om energibesparande åtgärder? 
Kryssa för de två alternativ som Du föredrar mest 

 
 ☐ Genom lantbrukstidningar som skickas per post  

 ☐ Genom internet 

 ☐ I samband med andra möten, t.ex. LRF  

 ☐ Genom besök från experter  

 ☐ Genom telefonssamtal med ämneskunnig  

 ☐ Genom informationsblad om det aktuella ämnet som skickas per post 

 ☐ Heldagsseminarium 

 ☐ Kvällseminarium 

 ☐ Annat: __________________________________________________________________ 

 

6.  Har Du genomfört några energibesparande åtgärder på Ditt företag de senaste 3 åren? 
 

 ☐ Nej 

 ☐ Ja 

  Vilken var den väsentligaste åtgärden? _________________________________________ 

 

7.  Vilken potential för energieffektivisering har Ditt lantbruksföretag idag? 
Markera ett alternativ 

 
 ☐ Det finns stora möjligheter att minska energiförbrukningen 

 ☐ Det finns möjligheter att spara en mindre mängd energi 

 ☐ Det går inte att spara mer, jag har redan gjort allt som är möjligt att göra 

 ☐ Min verksamhet är inte sådan att det går att minska energiförbrukningen 

 

8.  Hur troligt är det att Du kommer energieffektivisera Ditt lantbruksföretag inom de 
närmaste tre åren? 
Markera ett alternativ 

 
 ☐ Inte alls troligt 

 ☐ Inte så troligt 

 ☐ Ganska troligt 

 ☐ Mycket troligt 

 ☐ Vet ej  

 

9.  Känner Du till energimyndighetens stöd, så kallade Energikartläggningscheckar? 
 

 ☐ Ja, men jag har inte ansökt 

 ☐ Ja, jag har ansökt 

 ☐ Ja, jag har ansökt och beviljats stödet 

 ☐ Ja, jag har ansökt men inte beviljats stödet 

 ☐ Nej, jag känner inte till stödet 
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Slutligen ber vi dig svara på några frågor om dig och ditt 

lantbruksföretag. 
 

10.  Är Du man eller kvinna? 
 

 ☐ Man 

 ☐ Kvinna 

 

11.  Vilket år är Du född? _________________ 
 

12.  I vilken omfattning bedriver Du Ditt lantbruksföretag? 
 

 ☐ Heltid 

 ☐ Halvtid 

 ☐ Mindre än halvtid 

 

13.  Hur många år har Du varit lantbruksföretagare?________________________ 
 

14.  Hur många hektar omfattar Ditt lantbruk? _____________________________ 
 

15.  Vilken är Ditt lantbruksföretags årliga omsättning i kronor? _______________ 
 

16.  Har Du någon sysselsättning utöver lantbruket? 
 

 ☐ Ja, jag är anställd 

 ☐ Ja, jag är egenföretagare med annat än lantbruk 

 ☐ Ja, jag är pensionär men har fortsatt att driva mitt lantbruksföretag 

 ☐ Nej, lantbruket är min enda sysselsättning 

 

17.  Har Du växtodling i Ditt lantbruksföretag och i så fall vilken?  
 

 ☐ Jag har växtodling 

 ☐ Jag har vall 

 ☐ Jag har växtodling och vall 

 ☐ Jag har grönsaksodling 

 ☐ Jag har ingen odling 

 
 

VÄND! 

18.  Har Du djurproduktion i Ditt lantbruksföretag och i så fall vilken? 
 

 ☐ Ja, jag har djurproduktion 
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   Djurslag: _________________________________________________ 

   Antal djurenheter: _________________________________________ 

 ☐ Nej, jag har ingen djurproduktion 

 

19.  Vilken typ av produktion har Du på Ditt lantbruksföretag? 
 

 ☐ Konventionell 

 ☐ Ekologiskt inriktad 

 

20.  Hur ser Du på Ditt lantbruksföretag i ett långsiktigt perspektiv? 
 

 ☐ Jag kommer utveckla och utöka produktionen 

 ☐ Jag kommer ha en produktion som är ungefär som den nuvarande 

 ☐ Jag kommer minska produktionen 

 ☐ Jag kommer avveckla eller sälja mitt företag 

 

 

 

Övriga kommentarer: 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

Tack så mycket för Din medverkan! 

 

 


