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Den svenska regeringen har som ett led i uppfyllandet av deras miljömål beslutat att 
ekologiskt jordbruk ska främjas. Trots detta så har omställningen till ett mer ekologiskt 
jordbruk i Sverige saktat ner de senaste åren. För att på ett effektivare sätt kunna påverka 
omställningen i önskad riktning behövs en bättre förståelse för vad som påverkar jordbrukare 
att välja ekologisk eller konventionell produktion. Tidigare forskning har visat på vikten av 
både ekonomiska och sociala faktorer. En faktor som tilldelats betydelse är jordbrukarens 
utbildningsbakgrund där ekologiska jordbrukare i högre utsträckning funnits vara 
högutbildade jämfört med konventionella. Huruvida detta stämmer i Sverige och på vilket sätt 
utbildningen påverkar jordbrukares val av jordbruksmetod är dock outforskat.  Denna studie 
har ämnat fylla denna kunskapslucka genom en enkätundersökning av ekologiska och 
konventionella jordbrukare i Sverige och en resultatanalys med stöd av teorin om 
innovationsspridning och teorin om planerat beteende. Studien fann inga skillnader i 
utbildningsbakgrund mellan de konventionella och ekologiska jordbrukarna i 
undersökningen. Däremot upplevde en minoritet av jordbrukarna att deras utbildning haft 
betydelse för deras val av jordbruksmetod. Av dessa upplevde fler att utbildningen påverkat 
avhållande snarare än bejakande till upptag av ekologiskt jordbruk. Orsaker bakom denna 
påverkan identifierades i huvudsak som negativa attityder till ekologiskt jordbruk samt 
kunskapsbrister i undervisningen. Sådana avhållande inslag i utbildningen skulle kunna bidra 
till en ogynnsam utveckling på jordbruksområdet. För att främja välavvägda beslut bland 
jordbrukare och beslutsfattare föreslås därför vidare forskning kring den faktiska 
omfattningen på dessa inslag och orsakerna bakom dem.  
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The Swedish government has decided to support organic agriculture in their effort to fulfill 
their environmental goals. However, the conversion to a more organic agriculture in Sweden 
has slowed down the last years. In order to be able to affect the transition in a more efficient 
way, a better understanding of what influence farmer’s decision to choose either conventional 
or organic production is needed. Earlier studies have shown the importance of both financial 
and social factors. One factor that has been given importance is the education background of 
the farmer where organic farmers in general have been found to be higher educated than 
conventional farmers. If this is true in Sweden, and in what way education affects the farmers 
choice of farming method, is however unexplored. This study has been attempting to fill this 
knowledge gap through a survey of organic and conventional farmers in Sweden and an 
analysis with support from the diffusion of innovations theory and the theory of planned 
behavior. The study found no differences in the educational background between the 
conventional and organic farmers in the survey. However, a minority of the farmers 
experienced that their education had affected their choice of farming method. Among these, 
more farmers had experienced this influence as deterrent rather than affirmative on adopting 
organic farming methods. Reasons behind this influence were mainly identified as negative 
attitudes towards organic agriculture combined with a lack of knowledge in the education. 
Such deterrent elements in the education could potentially contribute to an undesired 
development in the area of agriculture.  To support considered decisions among farmers and 
policy makers, this study therefore suggests future research to investigate the actual scope of 
such elements and the reasons behind them.  
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Det konventionella jordbruket har blivit allt mer ifrågasatt i takt med en växande 
miljömedvetenhet på området. Som konsekvens har det vuxit fram en global 
omställningsprocess som syftat till att skapa ett mer hållbart jordbruk där ekologiskt 
jordbruk har varit ett av flera alternativa produktionssätt (Mzoughi, 2011, s 1536). Under 
1990-talet blev ekologiskt jordbruk en av de mest dynamiskt växande sektorerna på den 
internationella livsmedelsmarknaden och i Europa har andelen ekologiska jordbruk ökat 
snabbt när flera länder valt att stödja omställningen (Lund et al., 2002, s 255). I Sverige har 
regeringen arbetat för att öka andelen som en del av deras miljömål för ett rikt 
odlingslandskap och en giftfri miljö (Naturvårdsverket, 2015). Trots detta så ökar inte den 
ekologiska produktionen tillräckligt för att möta svenska konsumenters efterfrågan 
(Jordbruksverket, 2015). Faktum är att ökningen av andelen ekologisk odlingsmark saktat 
ner de senaste åren (Naturvårdsverket, 2015). För aktörer som vill främja en omställning till 
ekologiskt jordbruk är det viktigt att förstå vad som driver omställningsprocessen för att på 
så vis kunna påverka den i önskad riktning. Jordbrukaren har en viktig roll i denna process 
eftersom det i slutändan är dennes val av jordbruksmetod som avgör omfattningen av 
omställningen och huruvida jordbruket utvecklas i en hållbar riktning. En god förståelse för 
faktorer bakom jordbrukarens val av jordbruksmetod har därför betydelse för att policys ska 
kunna konstrueras på ett sätt som får önskad effekt på dessa faktorer (Cranfield et al., 2010, 
s 292).  

Faktorer bakom jordbrukares val att börja med ekologiskt jordbruk kan röra sig om både 
ekonomiska och sociala incitament och hinder (Cranfield et al., 2010, s 291). Återkommande 
motiv som tidigare forskning belyst är omtanke om djur och miljö, hälsoskäl, finansiella 
motiv och ideologiska, filosofiska eller religiösa skäl. Hinder som tidigare forskning nämner 
rör sig ofta om marknadshinder, brist på information om ekologiskt jordbruk, brist på 
institutionellt stöd, sociala hinder i form av negativa attityder till ekologiskt jordbruk eller 
finansiella hinder.  Ung ålder, småskaligt jordbruk och liten tidigare jordbrukserfarenhet är 
några karaktärsdrag som verkar höja benägenheten att välja ekologiskt jordbruk framför 
konventionellt (Rigby et al., 2001, s 603). En faktor som ofta nämns i tidigare forskning och 
som höjer vissa frågetecken är utbildningsbakgrund. Flera studier har visat att ekologiska 
jordbrukare generellt är högre utbildade än konventionella jordbrukare (Rigby et al., 2001, s 
603; Egri, 1999, s 65; Chouichom & Yamao. 2010, s 28). Även utbildningsområde har visat 
sig ha betydelse i vissa studier (Tress, 2001, s 141; Lund et al., 2004, s 173). Dessa samband 
tyder på att olika utbildningsbakgrunder påverkar jordbrukares val av konventionell eller 
ekologisk produktion olika.  

Det finns flera tänkbara orsaker bakom sambanden. Relaterat till det första sambandet skulle 
en orsak kunna vara att högre utbildning leder till större kunskap om miljön och därmed 
större benägenhet att välja vad som uppfattas vara miljövänliga metoder. Kopplingen mellan 
högre utbildning och ett mer miljövänligt beteende bland jordbrukare har ett flertal tidigare 
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studier belyst (Mzoughi, 2011, s 1539) samt att ekologiska jordbrukare generellt har större 
miljökunskap än konventionella (Power et al., 2013, s 276). Tidigare forskning pekar också 
på en generell tendens att individer med högre utbildning är mer benägna att testa nya 
företeelser, i detta fall ekologiska jordbruksmetoder (Nazarko et al., 2004, s 8). Ytterligare en 
förklaring till dessa samband kan vara kopplat till skillnader i attityder och normer mellan 
olika utbildningar. I en studie av Jordbruksverket nämns förekomsten av negativa attityder 
till ekologiskt jordbruk, även inom utbildningen, som ett hinder för jordbrukare att lägga om 
till ekologisk produktion (Jordbruksverket, 2008, s 53). Om attityder till ekologiskt jordbruk 
skiljer sig beroende på utbildningsnivå och utbildningsområde så skulle det potentiellt sett 
kunna förklara varför viss utbildningsbakgrund leder till en större sannolikhet att 
jordbrukaren väljer ekologisk produktion. Mot denna bakgrund har SLU, Sveriges 
lantbruksuniversitet, en viktig roll att fylla i en svensk kontext. SLU har på uppdrag av 
regeringen inkluderat de nationella miljömålen i deras verksamhet där en ökning av den 
ekologiska produktionen i landet är ett uttalat mål (Sveriges lantbruksuniversitet, 2016). Hur 
SLU arbetar med denna fråga i sin undervisning skulle därmed kunna ha stor betydelse för 
huruvida framtidens jordbrukare kommer välja konventionell eller ekologisk produktion 
(Wheeler, 2008, s 145).  

Dock råder det en osäkerhet kring dessa förklaringsmodeller eftersom tidigare studier ofta 
nöjt sig med att konstatera existensen av utbildningsbakgrundens betydelse utan att förklara 
på vilket sätt den påverkar. Informationen om utbildningens betydelse för svenska 
jordbrukare är speciellt begränsad då bara ett fåtal svenska studier berör frågan om 
utbildning och då ofta på ett tämligen ytligt plan. En närmare studie av 
utbildningsbakgrundens betydelse blir därför intressant eftersom det råder en brist på 
kunskap inom området. En sådan studie är också intressant med tanke på potentialen i 
tillämpningen av en sådan kunskap i utbildningspolitiken. Oavsett om den svenska 
regeringen i framtiden väljer en satsning på ett miljövänligt konventionellt jordbruk eller att 
fortsätta främja ekologiskt jordbruk så kan en bättre förståelse för utbildningens påverkan 
underlätta utformandet av effektiva policys för ett hållbart jordbruk. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om vilken betydelse svenska jordbrukares 
utbildningsbakgrund har för deras val av konventionell eller ekologisk produktion. 

• Finns det någon skillnad i utbildningsbakgrund mellan konventionella och 
ekologiska jordbrukare? 

• På vilket sätt påverkar jordbrukares utbildningsbakgrund deras val att producera 
konventionellt eller ekologiskt?  

1.2 Centrala begrepp 

För vidare läsning av denna uppsats är det väsentligt att en förståelse finns för innebörden 
av begreppen konventionellt och ekologiskt jordbruk samt ekologisk certifiering.  
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Konventionellt jordbruk – Det konventionella jordbruket är enkelt uttryckt en 
jordbruksform som tillåter användandet av syntetiska medel såsom bekämpningsmedel och 
konstgödsel (Park & Allaby, 2013). Jordbruksformen används ibland synonymt med 
modernt eller industriellt jordbruk (Egri, 1999, s 46) och har genom dess intensiva 
användning av kemikalier och konstgödsel kunnat uppnå en hög produktion (Cranfield et al., 
2010, s 291). Den intensiva användningen av kemikalier och konstgödsel är dock något som 
kopplats till miljöproblem, dålig djurvälfärd och negativa hälsoeffekter på människor 
(Läpple, & Rensburg, 2011, s 1406; Mzoughi, 2011, s 1536). 

Ekologiskt jordbruk - Det ekologiska jordbruket syftar till att erbjuda lösningar på 
problemen associerade med konventionellt jordbruk (Läpple, & Rensburg, 2011, s 1406). 
Fokuset för ekologiskt jordbruk ligger på långsiktig hållbarhet och innefattar en hänsyn till 
djur och miljö. Som konsekvens används inte kemikalier eller konstgödsel i ekologiskt 
jordbruk. Istället för kemiska bekämpningsmedel för hantering av skadegörare och ogräs 
används förebyggande metoder såsom variation i växtföljden eller motståndskraftiga sorter. 
Istället för konstgödsel tillförs jordnäring genom stallgödsel eller annat organiskt material 
samt kvävefixerande baljväxter (Jordbruksverket, 2016a).  

Ekologiskt certifierat jordbruk - För att en jordbrukare ska kunna sälja sin produkt som 
ekologisk måste produktionen certifieras. För detta krävs att jordbrukaren tillåter att 
produktionen kontrolleras av ett oberoende kontrollorgan så att driften sker enligt gällande 
regler och krav för ekologiskt jordbruk (Jordbruksverket, 2016b). Sverige har två nationella 
certifieringsorgan: KRAV, som är den största, och Demeterförbundet (Lund et al., 2002, s 
256). 

Nämnas bör att det inom dessa definitioner finns en stor variation i hur jordbruken bedrivs.  
Ett konventionellt jordbruk kan till exempel bedrivas enligt regelverket för ekologiskt 
certifierat jordbruk men ändå klassas som konventionellt om inte någon certifiering gjorts. 
Även inom ekologiskt certifierade jordbruk finns det en stor variation eftersom jordbrukaren 
kan välja att jobba utefter ambitioner som går utöver certifieringsorganens minimikrav. 
Dessutom kan en jordbrukare bedriva en del av sin produktion konventionellt och en del 
ekologiskt certifierat. Dessa potentiella överlappningar mellan begreppen gör en uppdelning 
av jordbrukare i konventionella och ekologiska problematisk. En medvetenhet kring denna 
problematik är viktig för en god förståelse av denna studies resultat och analys. För vidare 
diskussion kring detta se avsnittet ”Metodkritik”. 

1.3 Avgränsningar 

Av vetenskapliga och praktiska skäl har ett par avgränsningar gjorts i studiens utformning.  

För det första avgränsar sig studien till att undersöka jordbrukarnas upplevelse av deras 
utbildning och inte de faktiska förhållandena i utbildningen. 
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För det andra avgränsar sig studien till att undersöka jordbrukarnas två högsta formella 
utbildningar, inom jordbruk och inom andra områden. Vidare diskussion kring detta förs i 
avsnittet ”Metodkritik”. 

1.4 Disposition 

Som en guide för fortsatt läsande kommer uppsatsens upplägg här redovisas kort.  

Förutom inledningen består uppsatsen av sex delar. De två nästkommande avsnitten är 
”Tidigare forskning” och ”Teoretiskt ramverk” som redogör för den forskning som denna 
studie tar avstamp i och har använts i analysarbetet. Därefter kommer avsnittet ”Metod” 
som beskriver arbetsprocessen bakom studien tillsammans med de etiska och metodkritiska 
övervägandena som gjorts. I metodavsnittet är även en bortfallsanalys inkluderad med syfte 
att kontrollera om studiens resultat är representativt för svenska jordbrukare i stort. Sedan 
presenteras uppsatsens huvuddel, ”Resultat och analys”, som inleds med en demografisk 
beskrivning av studiens stickprov för att sedan besvara studiens båda frågeställningar i varsitt 
avsnitt med en återkoppling till tidigare forskning och det teoretiska ramverket. Uppsatsens 
två avslutande delar är ”Slutsatser” och ”Diskussion” som sammanfattar studiens empiriska 
del i några slutsatser följt av en diskussion kring studiens fynd och vidare forskning. 

 

 

Tidigare forskning är sparsam när det gäller betydelsen av utbildning för jordbrukares val av 
jordbruksmetod men är desto frikostigare när det kommer till påverkansfaktorer i allmänhet. 
I denna sektion kommer först de huvudsakliga faktorerna som påverkar jordbrukare att välja 
eller inte välja ekologiskt jordbruk att belysas för att sedan gå in på forskning som rör 
utbildningsbakgrundens betydelse mer specifikt. För att relevansen ska bli så hög som 
möjligt rör vald forskning i huvudsak förhållanden i utvecklade länder med omständigheter 
som liknar Sveriges. 

2.1 Direkta faktorer till val av jordbruksmetod 

Direkta faktorer är faktorer som jordbrukaren själv anger som direkt anledning till det val av 
jordbruksmetod som gjorts. En stor del av studierna på området fokuserar på direkta 
faktorer i form av motiv och hinder som jordbrukare anger ska vara viktiga för valet att 
börja eller inte börja med ekologiskt jordbruk (Cranfield et al., 2010; Fairweather, 1999; 
Läpple & Kelley, 2013; Tress, 2001). Det är framförallt fyra motiverande faktorer som har 
visat sig ha betydelse för jordbrukares val (Cranfield et al., 2010; Fairweather, 1999; Rigby et 
al., 2001): 

• Miljö- och djurskäl  
• Hälsoskäl  

2 Tidigare forskning 
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• Filosofiska, ideologiska eller religiösa skäl 
• Finansiella skäl  

Miljö- och hälsoskäl benämns oftast som de viktigaste motiven till att börja med ekologiskt 
jordbruk medan finansiella motiv ofta beskrivs som mindre viktiga (Cranfield et al., 2010, s 
291; Duram, 2000, s 46-47; Rigby et al., 2001, s 609; Tress, 2001, s 131). Faktorer som 
tenderar att hindra jordbrukare från att börja med ekologiskt jordbruk kan delas in i fem 
kategorier (Cranfield et al., 2010; Fairweather, 1999; Rigby et al., 2001): 

• Marknadshinder (t.ex. dålig infrastruktur eller konkurrens från importvaror)  
• Informationstillgången (t.ex. brist på kunskap om ekologiska jordbruksmetoder) 
• Institutionella strukturer (t.ex. begränsande regelverk)  
• Sociala faktorer (t.ex. negativ syn på ekologiskt jordbruk)  
• Finansiella faktorer (t.ex. behov av stora investeringar eller en beräknad minskning i 

produktionen) 

Vilka hinder som påverkar mest ser olika ut från land till land men ofta är det 
marknadshinder och dålig tillgång till information om ekologiskt jordbruk som utgör de 
största hindren (Rigby et al., 2001).  

Generellt är det sociala och moraliska faktorer kopplade till miljö och hälsa som har störst 
betydelse för ekologiska jordbrukare medan konventionella jordbrukare tenderar att 
påverkas mer av finansiella faktorer (Mzoughi, 2011). Vissa studier pekar dock på att den 
bilden har ändrats med tiden och föreslår att ekologiska jordbrukare i ökande utsträckning 
har börjat prioritera finansiella faktorer (Lund et al., 2002, s 255; Parra-Lopez et al., 2007, s 
105; Rigby et al., 2001, s 605). Skillnader i betydelsen av olika faktorer kan variera både i tid 
och geografiskt (Rigby et al., 2001, s 603-604).  

2.2 Indirekta faktorer till val av jordbruksmetod 

Indirekta faktorer är faktorer som har påverkan på jordbrukares val av jordbruksmetod men 
som av jordbrukaren inte anges som den direkta anledningen till beslutet. Dessa faktorer 
utgörs av jordbrukarens bakgrund, egenskaper och attityder och kan berätta vilka personer 
som har störst sannolikhet att börja med ekologiskt jordbruk. En stor del av studierna på 
området fokuserar på indirekta faktorer (Burton et al., 1999; Egri, 1999; Läpple & Rensburg, 
2011; Mccann et al., 1997). Följande faktorer återkommer inom forskningen: 

• Jordbrukets storlek 
• Jordbrukarens ålder 
• Kön 
• Utbildning 
• Jordbrukserfarenhet 
• Produktionstyp (djurproduktion, växtproduktion eller blandjordbruk) 
• Sysselsättningsgrad inom jordbruket 
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I större utsträckning än konventionella bedriver ekologiska jordbrukare småskaliga 
blandjordbruk och är unga, akademiskt utbildade kvinnor som jobbar deltid inom jordbruket 
med liten tidigare erfarenhet av jordbruksarbete (Burton et al., 1999, s 48; Egri, 1999, s 65; 
Rigby et al., 2001, s 603; Tress, 2001, s 136-139). Några av dessa faktorer som ibland visat 
sig vara irrelevanta för att kunna förutsäga jordbruksmetod är ålder (Egri, 1999, s 65), 
utbildning (Burton et al., 1999, s 55) och sysselsättningsgrad (Mccann et al., 1997, s 755). 

Andra studier fokuserar på vilka attityder och synsätt som karakteriserar den ekologiska 
jordbrukaren. Generellt visar ekologiska jordbrukare en större omtanke om miljön (Burton 
et al., 1999, s 62; Mccann et al., 1997, s 756; Sullivan et al., 1996, s 123). Sullivan et al., (1996) 
beskriver i sin studie mer nyanserat skillnaden i synsätt mellan konventionella och ekologiska 
jordbrukare. Det har historiskt sett funnits olika perspektiv på människans förhållande till 
naturen, perspektiv som tagit sig uttryck i olika sätt att bruka jorden. Dessa perspektiv har 
utvecklats till två olika paradigm inom dagens jordbruk: det alternativa jordbruksparadigmet och 
det konventionella jordbruksparadigmet. Dessa två perspektiv härstammar från två skilda sätt att 
förhålla sig till naturen där det ena förespråkar att människan bör leva i harmoni med 
naturen och det andra att människan bör kontrollera den (Sullivan et al., 1996, 124-128). Vad 
Sullivan et al. (1996) bland annat kom fram till i sin studie var att ekologiska jordbrukare i 
större grad än konventionella anser att människan bör leva i harmoni med naturen. 
Slutsatsen av studien är att det finns flera områden som ekologiska och konventionella 
jordbrukare ser på eller upplever olika men att de två grupperna trots det har mycket 
gemensamt och olikheterna är ofta små (Sullivan et al., 1996, s 140).  

2.3 Utbildningsfaktorer 

Utbildningsfaktorer är faktorer som är av särskilt intresse för denna studies syfte. Det 
handlar dels om utbildning som en faktor i sig men även faktorer som kunskap och attityder 
som kan påverkas av utbildning. Följer gör först en beskrivning av forskning kring 
sambandet mellan utbildningsbakgrund och val av jordbruksmetod och sedan ett avsnitt 
som presenterar de förklaringar som forskningen har lagt fram till detta samband. 

2.3.1 Sambandet mellan utbildning och jordbruksmetod 

Utbildning är, som nämnts i föregående avsnitt, en av flera indirekta faktorer som har visats 
inverka på jordbrukares val av konventionell eller ekologisk produktion. Tidigare studier 
belyser här två aspekter av utbildningsbakgrunden: utbildningsnivån och 
utbildningsområdet. 

Utbildningsnivå - Majoriteten av tidigare forskning på området har visat att ekologiska 
jordbrukare är högre utbildade än konventionella (Cranfield et al., 2010, s 295; Farmer et al., 
2014, s 166; Läpple, & Rensburg, 2011, s 1410; Mzoughi, 2011, s 1541; Rigby et al., 2001, s 
603; Storstad & Bjørkhaug, 2003, s 156). I studier som funnit detta samband finns det dock 
en variation i hur signifikant sambandet är. I en studie av jordbrukare i Turkiet visade sig 
längre utbildning vara den mest inflytelserika sociala faktorn som ökade benägenheten bland 
jordbrukarna att börja med ekologiska jordbruksmetoder (Isin et al., 2007, s 751). Andra 
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studier har funnit att högre utbildning är vanligare bland ekologiska jordbrukare men att 
skillnaden inte är statistiskt signifikant (Burton et al., 1999, s 55). Ett fåtal studier har inte 
funnit någon koppling alls mellan högre utbildning och ekologiska jordbrukare (Burton et 
al., 2003, s 43; Rigby et al., 2001, s 604; Stofferahn, 2009, s 877) och en studie av 
olivproducenter i Spanien kopplade snarare ihop låg utbildning med en benägenhet att börja 
med ekologiskt jordbruk (Parra-Lopez et al., 2007, s 149). 

Utbildningsområde - Förutom utbildningsnivå har även utbildningsområde nämnts i ett 
par tidigare studier kopplat till jordbrukares inställning till ekologiskt jordbruk. Utbildning 
inom annat än jordbruk har i en dansk studie visats ha en positiv korrelation med 
benägenheten att börja med ekologiskt jordbruk (Tress, 2001, s 141) och i en svensk studie 
har jordbruksutbildning kopplats ihop med en negativ inställning till ekologiska principer 
(Lund et al., 2004, s 173). 

2.3.2 Förklaringar till sambandet 

Om utbildningsbakgrund har betydelse för valet av jordbruksmetod, vilka förklaringar kan 
forskningen i sådana fall se till detta samband? Även om få av de nämnda studierna försökt 
nysta i detta så kan studier med angränsande fokusområden hjälpa till att skapa en bild av 
tänkbara bakomliggande faktorer. Framförallt är det två faktorer som forskningen belyser i 
ett försök att förklara utbildningens påverkan. Dessa är kunskap och attityder (Wilson, 1996, 
s 125).  

Kunskap - Kunskapens roll belyses i flera studier på jordbruksområdet. Mer kunskap om 
miljöproblem bland jordbrukare har visat sig vara kopplat till mer miljöorienterat beteende 
med högre biologisk mångfald på gårdarna som resultat (Power et al., 2013, s 272). 
Ekologiska jordbrukare har funnits vara generellt mer miljömedvetna än konventionella 
jordbrukare och i större utsträckning använda sig av naturvårdsåtgärder (Mccann et al., 1997, 
s 756). Av denna anledning har en koppling gjorts mellan kunskap om miljön och en ökad 
sannolikhet att jordbrukaren väljer ekologiska jordbruksmetoder (Isin et al., 2007, s 753; 
Karki et al., 2011, s 120). Mot denna bakgrund har studier pekat ut dålig tillgång till 
information om ekologiskt jordbruk som problematiskt (Chouichom & Yamao, 2010, s 29; 
Isin et al., 2007, s 753).   

Attityder - Kunskapens inverkan på beteende behöver dock inte vara direkt utan beskrivs 
också ske genom dess inverkan på attityder (Kollmuss & Agyeman, 2002, s 248). Huruvida ett 
specifikt beteende sker eller inte, beror därför inte ensamt på kunskapen utan även på sättet 
den påverkar attityderna (Pooley & O’Connor, 2000, s 711). För att förstå utbildningens 
betydelse för jordbrukares val av jordbruksmetod behöver därför uppmärksamhet riktas 
både mot dess påverkan på kunskap och på attityder. Vad tidigare forskning på 
jordbruksområdet belyser i detta hänseende är den påverkan som kunskap har på att forma 
attityder. Här har mer kunskap om natur och miljö kopplats ihop med en positivare attityd 
till miljön, en attityd som är mer frekvent bland ekologiska jordbrukare (Power et al., 2013, s 
272). Kopplingen kan också ses mellan god kunskap om ekologiskt jordbruk och en positiv 
attityd till ekologiskt jordbruk (Asadollahpour et al., 2016, s 226; Wheeler, 2008, s 145). I en 
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studie bland thailändska jordbrukare så fann forskarna att bättre kunskap om ekologiskt 
jordbruk ledde till positivare attityder till hållbara jordbruksmetoder och större benägenhet 
att börja med ekologiskt jordbruk. Mer kunskap och träning i ekologiskt jordbruk upplevdes 
göra arbetet mindre komplicerat vilket främjade positiva attityder (Chouichom & Yamao. 
2010, s 29). Konventionella jordbrukare tenderade att brista i sin kunskap om ekologiskt 
jordbruk vilket gjorde dem mindre positiva till ekologisk produktion (Chouichom & Yamao. 
2010, s 33). Genom utbildningens förmedling av kunskap har den därför en potential i att 
både öka kunskapen hos en individ och att påverka individens attityder genom den 
kunskapen (Egri, 1999, s 67). Studier på svenska förhållanden saknas i stort men en studie av 
Jordbruksverket (2008) bör nämnas i sammanhanget. Denna studie undersökte vilka orsaker 
som låg bakom att jordbrukare inte ställde om till ekologisk produktion. En av flera orsaker 
nämns vara det som de ekologiska producenterna upplevde som negativa attityder till 
ekologiskt jordbruk (Jordbruksverket, 2008, s 93), attityder som också sades återfinnas i 
utbildningen (Jordbruksverket, 2008, s 53). 

Sammanfattningsvis kan sägas att forskningen visar på en tydlig koppling mellan utbildning 
och valet av ekologiskt eller konventionellt jordbruk. Här nämns både betydelsen av 
mängden kunskap (utbildningsnivå) och kunskapens inriktning (utbildningsområde) där 
kunskap kring miljö och ekologiskt jordbruk lyfts fram. Vilken typ av attityder som formas 
av denna kunskap har också visats sig ha avgörande betydelse för jordbrukaren och dess val. 

 

 

Så hur kan vi förstå människors val och beteende på ett universellt plan? Hur kan till 
exempel rollen som kunskap och attityder tilldelats i tidigare forskning förklaras? För att 
kunna analysera dessa aspekter i denna studies empiriska material har stöd hämtats från 
beteendevetenskapen. Två teorier som återkommer i tidigare studier på området är teorin 
om innovationsspridning och teorin om planerat beteende. Båda dessa teorier ämnar 
förutsäga och förklara människors beteende men genom två olika perspektiv. På grund av 
deras förmåga att komplettera varandra, och för deras potential att identifiera och förklara 
bakomliggande faktorer till jordbrukares val av jordbrukmetod, så har de blivit utvalda för 
det teoretiska ramverket i denna studie. Följer gör en presentation av vardera teori samt ett 
avsnitt om hur de kan kopplas ihop och förstås tillsammans. 

3.1 Teorin om innovationsspridning 

Innovationsspridningsteorin ämnar förklara processen för nya företeelser att bli adopterade 
och spridas i samhället. Den var speciellt utvecklad för att förstå jordbrukets utveckling och 
har även applicerats på omställningsprocessen till ekologiskt jordbruk. Genom att analysera 
en individs personliga egenskaper, innovationens egenskaper och tidsaspekten försöker 
teorin förklara adoptionsbeteendet hos individen (Padel, 2001, s 40-42).  

3 Teoretiskt ramverk 
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Notera att teorin definierar en innovation som en idé, utövning eller objekt som uppfattas 
som ny av en individ eller grupp (Rogers, 2003, s 12). Det är med denna definition som 
teorin benämner det moderna ekologiska jordbruket som en ny innovation även om 
jordbruk utan syntetiska insatsvaror inte kan sägas vara en ny företeelse. 

3.1.1 Innovationsspridningsprocessen 

Teorin bygger på fyra komponenter som tillsammans utgör och påverkar processen för hur 
nya innovationer adopteras. Dessa komponenter är 1) en innovation 2) 
kommunikationskanaler som sprider innovationen 3) tiden som det tar för innovationen att 
spridas och 4) det sociala system vars medlemmar adopterar innovationen. En innovation är 
en idé, en utövning eller ett objekt som upplevs som ny av adopteraren. Egenskaper hos 
innovationen som påverkar spridningsgraden utgörs av dess relativa fördelar, förenlighet 
med existerande värderingar och behov, komplexitet, anpassningsbarhet och synlighet. 
Kommunikationskanaler med vilka en innovation sprids genom utgörs främst av massmedia, 
personliga kontakter och internet. Kommunikation av en innovation mellan två individer 
med liknande föreställningar, utbildningsbakgrund, social status och så vidare, tenderar att 
öka sannolikheten för adoption jämfört med om kommunikationen sker mellan individer 
med stor skillnad i sådana attribut. Av denna anledning är det främst en individs nära 
kontakters bedömning som är avgörande för om innovationen adopteras av individen. 
Vetenskaplig forskning eller expertutlåtanden har mindre betydelse. Tidsaspekten på 
innovationsspridningsprocessen kan både ses på samhällsnivå och på individuell nivå. På 
samhällsnivå kan processen beskrivas i form av utvecklingen av antalet adopterare av en viss 
innovation. På individuell nivå finns det två tidsaspekter på processen. Det första synliggör 
den process som en individ genomgår från vetskap om en innovation till beslutet att 
adoptera eller avfärda innovationen. Det andra perspektivet visar på individens grad av 
adoptionsvillighet genom att identifiera i vilket stadie individen adopterar nya innovationer. 
Teorin identifierar fem stadier: 1) innovatör 2) tidig adopterare 3) tidig majoritet 4) sen 
majoritet och 5) eftersläntrare. Den sista komponenten är strukturen på det sociala system som 
potentiella adopterare är medlemmar av och som endera bejakar eller försvårar spridningen 
av innovationer. Detta sker genom etablerade normer, graden av påverkan som 
förändringsbejakande aktörer har på andra i systemet och de konsekvenser som adoptionen 
av en innovation får på systemet och medlemmarna i det (Rogers, 2003, s 11-38).  

3.1.2 Beslutsprocessen 

Beslutsprocessen för en individ som konfronteras med en ny innovation är speciellt 
intressant för denna studie eftersom den potentiellt kan påverkas av utbildning. Denna 
process är sammanvävd med teorins andra huvudkomponent, kommunikationskanalerna, 
och består av fem steg: 1) kunskap 2) övertalning 3) beslut 4) implementering och 5) 
bekräftelse. I kunskapssteget kommer individen i kontakt med innovationen för första gången 
och börjar tillskansa sig information om den. Kunskapen i detta steg rör sig först och främst 
om innovationens existens, men också om hur innovationen ska användas och om de 
underliggande principerna som får den att fungera. Denna kunskapsbas ökar sannolikheten 
för att individen tar till sig innovationen och fortsätter använda den. I övertalningssteget formas 
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attityden till innovationen genom individens aktiva sökande efter mer information om 
konsekvenserna av att adoptera innovationen vilket resulterar i utvecklandet av endera en 
negativ eller positiv känsla inför upptagandet. I beslutssteget beslutar individen om 
innovationen ska adopteras eller inte vilket eventuellt följs av implementeringssteget där 
innovationen sätts i bruk. Det sista steget är bekräftelsesteget där individen söker bekräftelse på 
att deras beslut var rätt (Rogers, 2003, s 168-192). Hur beslutsprocessen förlöper påverkas 
delvis av individens socioekonomiska situation, personliga värderingar och 
kommunikationsvanor. Baserat på tidigare forskning så identifierar teorin generella 
kännetecken hos individer med högre benägenhet att ta till sig nya innovationer. Här nämns 
längre formell utbildning, mer aktivt informationssökande och bättre kunskap om nya 
innovationer som några av faktorerna som verkar öka adoptionsgraden och som är relevanta 
för denna studie (Rogers, 2003, s 287-291). 

3.1.3 Teorins värde för denna studie 

Med teorins förklaring av skillnader i människors benägenhet att ta till sig nya innovationer 
kan potentiellt större förståelse för jordbrukares val att adoptera eller avvisa ekologiska 
jordbruksmetoder skapas. Applicerat på detta undersökningsområde är teorins identifiering 
av påverkansfaktorer rörande det sociala systemet, normer, kunskap, attityder och 
utbildningsbakgrund av extra intresse för denna studies analys.  

En kritisk reflektion bör dock göras av teorin när den appliceras på ekologiskt jordbruk. 
Detta eftersom ekologiskt jordbruk kan uppfattas både som en ny jordbruksform eller som 
en tillbakagång till hur jordbruk bedrevs innan det moderna jordbrukets intåg. Huruvida 
adopteraren anser att ekologiskt jordbruk är en ny innovation eller inte kan därför avgöra 
hur väl teorin kan förklara adoptionsbeteendet. Dessutom bör en hög adoptionsgrad hos en 
jordbrukare rimligtvis inte automatiskt leda till en adoption av ekologiskt jordbruk eftersom 
nya innovationer lika gärna kan vara konventionella. Kännetecken som är förknippade med 
hög benägenhet att adoptera nya innovationer borde därför kunna hittas både bland 
ekologiska och konventionella jordbrukare. I detta avseende skulle därför en jämförelse 
mellan grupperna riskera att bli meningslös. Andra aspekter som kan göra teorin 
svårapplicerad är att ekologiskt jordbruk skiljer sig på några punkter från en typisk 
innovation. Det gäller framförallt dess komplexitet, ekonomiska osäkerhet, att den är 
informationsbaserad och dess oppositionella karaktär med aspekter av utanförskap. 
Dessutom drivs adopterare av ekologiskt jordbruk ofta av skäl kopplade till miljö och livsstil 
vilket skiljer sig från teorins typiska adopterare (Padel, 2001, s 54). Speciella lokala 
förutsättningar kan också visa sig göra teorin svårapplicerad vilket tidigare studier visat 
(Parra-Lopez et al., 2007, s 148-149).  

3.2 Teorin om planerat beteende 

Teorin om planerat beteende ämnar förutsäga och förklara människors beteende i en 
specifik kontext genom att undersöka individens intention, attityd och upplevelse av normer, 
samt hur svårutförlig den specifika handlingen tros vara (Ajzen, 1991, s 181-182). 
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3.2.1 Intention, attityd, normer och beteendekontroll 

En persons intentioner att utföra ett specifikt beteende är enligt teorin den centrala 
komponenten i bedömandet av sannolikheten för att beteendet kommer utföras. Intentioner 
är i sin tur baserade på tre interagerande faktorer: attityd till beteendet, subjektiva normer 
och upplevd beteendekontroll. Förutom förmågan att påverka en individs intentioner till att 
utföra ett visst beteende så kan dessa tre faktorer även påverka varandra sinsemellan (Ajzen, 
1991, s 181-182). En persons attityd till ett specifikt beteende kan sägas utgöra personens 
bedömning av hur tilltalande beteendet är. Subjektiv norm syftar till personens upplevelse av 
det sociala trycket att utföra eller inte utföra ett specifikt beteende. Upplevd beteendekontroll 
syftar till en persons upplevelse av svårighetsgraden i att utföra att specifikt beteende och till 
vilken grad personen upplever sig ha makt att utföra det. Svårighetsgraden kan både 
bestämmas utifrån personens erfarenheter men också utifrån förväntningar. Dessa tre 
faktorer, attityd till beteendet, subjektiv norm och upplevd beteendekontroll är alla baserade 
på personens föreställningar. Attityden till ett specifikt beteende grundar sig på personens 
föreställningar av konsekvenserna av beteendet, subjektiv norm grundar sig på personens 
föreställningar av andras normativa förväntningar och upplevd beteendekontroll grundar sig 
på personens föreställningar om försvårande och underlättande faktorer i utförandet av 
beteendet (Measurement Instrument Database for the Social Sciences, u.å., s 1). 

3.2.2 Att förutsäga ett beteende 

Genom att mäta styrkan i en intentions tre påverkansfaktorer så kan en bedömning av 
sannolikheten för att ett beteende kommer utföras göras. Ju mer bejakande attityden och 
den subjektiva normen är till ett specifikt beteende, och ju högre grad av upplevd 
beteendekontroll, desto starkare kommer sannolikt personens intention att utföra beteendet 
i fråga vara (Ajzen, 1991, s 188).  Men även om intentionen är stark så kan beteendet utebli 
utifall att den faktiska beteendekontrollen är låg vilket är ett mått på hur stor makt en person 
i praktiken har över ett beteende. Styrkan på intentionen är därför inte tillräcklig för att 
förutse ett beteende om personen i fråga inte har makt att faktiskt utföra det. Graden av 
faktisk kontroll över beteendet bestäms i stora drag av tillgängliga resurser, personens 
förmåga och uppkomsten av lämpliga tillfällen (Ajzen, 1991, s 181-182). För att förutse en 
persons beteende behövs det därför en uppfattning av både personens intention och faktiska 
beteendekontroll. Upplevd beteendekontroll kan dock ofta användas som ett substitut för 
faktisk beteendekontroll och ge bra utslag i den mån den upplevda beteendekontrollen 
stämmer väl överens med verkligheten. Av denna anledning sätter teorin intention och 
upplevd beteendekontroll i centrum när det kommer till att förutse en persons beteende 
(Ajzen, 1991, s 184-185). 

3.2.3 Teorins värde för denna studie 

Genom teorins identifiering av betydelsefulla faktorer bakom en persons beteende kan 
människors beteende förklaras. Applicerad på området för denna studie kan teorin 
potentiellt förklara varför vissa jordbrukare väljer konventionell produktion medan andra 
väljer ekologisk. En möjlig koppling till utbildningsbakgrundens påverkan på detta val kan 
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tänkas existera i faktorerna rörande attityder, subjektiva normer och upplevd 
beteendekontroll. Dessa faktorer kan alla påverkas av utbildning och är därmed intressanta 
för denna studiens analys av utbildningsbakgrundens påverkan på valet av jordbruksmetod. 

Dock har även denna teori vissa begränsningar i sin applicering på upptaget av ekologiskt 
jordbruk. Detta framförallt för att tidigare forskning visat på en rätt komplex bild av olika 
faktorer bakom en jordbrukares val av jordbruksmetod. Eftersom teorin är utvecklad för att 
förstå människors beteende i en något mer simpel kontext kan applicerbarheten på denna 
studies resultat visa sig begränsad.  

3.3 Teorisammanknytning 

Teorierna presenterade i detta avsnitt bidrar med två olika perspektiv på människors 
beteende. Teorin om innovationsspridning kan främst sägas inta ett samhällsperspektiv 
medan teorin om planerat beteende i större utsträckning lägger fokus på det individuella 
planet. Även om teorierna intar olika perspektiv så har teorierna flera aspekter gemensamt. 
För att bättre kunna förstå hur dessa två teorier hör ihop och kan vara till hjälp i studiens 
analysarbete redovisas här kort de tre främsta beröringspunkterna teorierna emellan. 

Attityder – Enligt teorin om innovationsspridning formas attityder i den del av 
beslutsprocessen som kallas övertalningssteget och utgör sedan enligt teorin om planerat 
beteende en av tre faktorer som avgör individens intention att utföra en viss handling. 

Normer – Teorin om innovationsspridning beskriver normerna som en komponent i det 
sociala system som individen vistas i. Hur dessa normer uppfattas av individen är vad teorin 
om planerat beteende benämner som de subjektiva normerna och beskrivs som individens 
upplevelse av det sociala trycket att ta ett visst beslut. 

Kunskap – Kunskapen om ett visst val skapas enligt teorin om innovationsspridning i 
beslutsprocessens första steg, kunskapssteget. Kunskapens kvalitet och omfattning avgör 
sedan, enligt teorin om planerat beteende, hur stark beteendekontrollen är, det vill säga hur svårt 
individen upplever att det är att utföra handlingen. 

Dessa tre faktorer, attityder, normer och kunskap, kan alla potentiellt avgöra en individs 
beslutsfattande. 

 

 

Denna studie har valt en surveyundersökning som strategiskt tillvägagångssätt vilket 
kännetecknas av en strävan efter bred och omfattande täckning och insamlandet av aktuellt 
material som går att mäta och registrera (Denscombe, 2013, s 26). Detta tillvägagångssätt 
valdes baserat på studiens ambition att mäta och jämföra utbildningsbakgrunden hos 
svenska jordbrukare där en bred täckning och möjlighet till att generalisera resultatet sågs 

4 Metod 
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som strategins främsta styrka och en nödvändighet för att kunna besvara studiens första 
frågeställning på ett tillfredsställande sätt. Denna strategi gjorde det också möjligt att göra 
intressanta jämförelser med tidigare studiers resultat angående jordbrukares 
utbildningsbakgrund. Som följd bygger studien i huvudsak på kvantitativa data som har 
stärkts upp med hjälp av kvalitativa data för att fördjupa det empiriska materialet. 

Både det kvantitativa och det kvalitativa materialet har samlats in genom en webbaserad 
enkätundersökning av 571 svenska jordbrukare. Motiven till att använda en 
enkätundersökning var flera men låg främst i dess styrka i att kunna kombinera en 
kvantitativ och en kvalitativ datainsamling. Kvantitativa data används med fördel i att 
analysera, jämföra och undersöka samband medan kvalitativa data har sin starka sida i att 
kunna beskriva situationer i mer detalj (Denscombe, 2013, s 321). Eftersom studiens 
frågeställningar både kräver en jämförelse av utbildningsbakgrund och en förklaring av hur 
den påverkat så ansågs enkätens fördel att kombinera olika datatyper passande. 
Enkätundersökningar lämpar sig även vid insamlande av data kring fakta och attityder 
(Denscombe, 2013, s 209), något som båda studiens frågeställningar efterfrågade. 

Konstruktionen av undersökningen är baserad på tidigare forskning och teorier vilket gör 
studiens angreppssätt deduktivt, det vill säga att forskningen går från teori till empiri 
(Johansson Lindfors, 1993, s 55-56). Framförallt teorin om planerat beteende har fått 
fungera som guide i identifierandet av väsentliga variabler för undersökningen. Förutom 
teorier tar undersökningen även utgångspunkt i tidigare studiers slutsatser kring relationen 
mellan jordbruksmetod, utbildning, kunskap och attityder. Fördelen med att bygga studien 
på erfarenheter från tidigare forskning är bland annat det stöd som det utgjorde i 
utformandet av frågeformuläret där höga krav ställdes på frågornas precision och relevans 
(Denscombe, 2013, s 217). 

4.1 Urval 

Eftersom studien ämnar jämföra konventionella och ekologiska jordbrukare så användes två 
urvalsramar för enkätundersökningen, ett i formen av Jordbruksverkets register på 
konventionella jordbrukare och det andra i formen av KRAV:s register på ekologiskt 
certifierade jordbrukare. Urvalet var alltså stratifierat för att öka sannolikheten för ett rimligt 
antal enheter i var grupp och därmed möjliggöra för jämförelseanalyser grupperna emellan 
(Djurfeldt et al., 2010, s 123). Eftersom studien är webbaserad har endast jordbrukare med 
e-postadress i registren efterfrågats. Urvalet bestod av 1453 jordbrukare inom varje 
urvalsram och gick slumpmässigt till. Urvalsantalet utgick från början från det totala antalet 
kontakter i KRAV-registret (3427) men på grund av begränsningar i e-
postdistribueringstjänsten reducerades antalet till 1453. För att borga för två jämförbara 
urvalsgrupper gjordes ett lika stort urval ur Jordbruksverkets register för konventionella 
jordbrukare.  

Dessa två urvalsramar har dock inte fått styra studiens klassificering av jordbrukarna som 
konventionella eller ekologiskt certifierade. Eftersom en jordbrukare kan bedriva både 
konventionell och ekologiskt certifierad produktion samtidigt så var en aktiv och 
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genomtänkt indelning av jordbrukarna nödvändig ur validitetssynpunkt. Därför beslutades 
det att uppdelningen skulle utgå från jordbrukarnas egen klassificering av dem själva som i 
huvudsak konventionella eller i huvudsak ekologiskt certifierade. Uppdelningen utgick från 
svaren på fråga 8 i enkäten som löd:  

Är ditt jordbruk i huvudsak klassat som konventionellt eller ekologiskt? 

 Konventionellt 
 Ekologiskt certifierat 

Detta innebär att jordbrukare som i denna studie benämns som konventionella jordbrukare i 
huvudsak har konventionell produktion och att jordbrukare som benämns som ekologiska i 
huvudsak har ekologiskt certifierad produktion. För vidare diskussion kring detta se avsnittet 
”Metodkritik”.  

Med utgångspunkt från urvalsramarna landade svarsfrekvensen för konventionella 
jordbrukare på 150 stycken (ca 10,3 %) och svarsfrekvensen för ekologiska jordbrukare på 
421 stycken (ca 29 %). Utefter jordbrukarnas egen klassificering av dem själva justerades 
svarsfrekvensen till 170 konventionella jordbrukare (ca 10,2 % av 1473) och 401 ekologiska 
jordbrukare (ca 28 % av 1433). Dessa svarsfrekvenser är dock lite missvisande då en stor del 
av de skickade e-postmeddelandena inte kunde levererades på grund av ogiltiga e-
postadresser. När svarsfrekvensen istället beräknades på levererade e-postmeddelanden så 
blev svarsfrekvensen för konventionella jordbrukare cirka 13,5 % beräknat på 1263 
levererade meddelanden. För ekologiska jordbrukare blev svarsfrekvensen cirka 32,6 % 
beräknat på 1230 levererade meddelanden. Svarsfrekvenserna redovisas i Tabell 1.  

       Tabell 1. Svarsfrekvens 
 Ekologiska Konventionella Totalt 

    

Skickat till 1433 1473 2906 

    Svarsfrekvens 401 170 571 

 28% 10,2% 19,6% 

    

Levererat till 1230 1263 2493 

    Svarsfrekvens 401 170 571 

 32,6% 13,5% 22,9% 

En sammanlagd svarsfrekvens på 22,9 % är låg i jämförelse med liknande studier i Sverige 
(Hansson & Lagerqvist, 2012, s 740; Ahmed et al., 2011, s 79). Generellt har svarsfrekvenser 
för enkätundersökningar minskat under de senaste decennierna (Ejlertsson, 2014, s 13) och 
en svarsfrekvens på så lite som 20 % kan vara en rimlig förväntan inom samhällsforskning 
(Denscombe, 2013, s 27). Webbaserade surveyundersökningar är speciellt utsatta ur detta 
hänseende (Denscombe, 2013, s 57). Problemet med en låg svarsfrekvens är att 
representativiteten blir lidande (Denscombe, 2013, s 44). Detta diskuteras därför utförligt i 
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avsnittet ”Bortfallsanalys” där representativiteten kontrolleras med hjälp av existerande 
statistik på området. 

4.2 Variabler 

För att kunna besvara undersökningens första frågeställning, om skillnader i 
utbildningsbakgrund mellan konventionella och ekologiska jordbrukare, har data rörande 
variablerna jordbruksmetod, utbildningsnivå och utbildningsområde samlats in. Syftet var att 
undersöka om något samband fanns mellan beroendevariabeln jordbruksmetod och de 
övriga två variablerna. För att kunna besvara undersökningens andra frågeställning, på vilket 
sätt jordbrukares utbildningsbakgrund påverkar deras val att producera konventionellt eller 
ekologiskt, har data även samlats in rörande variabler kopplade till jordbrukarens inställning 
till ekologiskt jordbruk och upplevd utbildningspåverkan på inställningen till att välja ekologiskt 
jordbruk. Dessa variabler har dels haft som syfte att styrka eller försvaga ett eventuellt 
samband mellan jordbruksmetod och utbildningsbakgrund och dels haft som syfte att 
förklara på vilket sätt utbildningsbakgrunden påverkat valet av jordbruksmetod. 

Förutom dessa variabler samlades även information in om bakgrundsvariabler (ålder, kön, 
lokalitet, jordbrukserfarenhet, produktionstyp, jordbruksstorlek och sysselsättning i 
jordbruket) med syfte att styrka eller försvaga ett eventuellt samband mellan jordbruksmetod 
och utbildningsbakgrund. 

4.3 Enkätundersökningen 

Här följer en redogörelse för enkätens konstruktion och hur den utarbetades samt en 
redogörelse för undersökningens genomförande. Frågeformuläret återfinns i sin helhet i 
bilaga 1. 

4.3.1 Frågeformuläret 

Grundat på forskningsetik och av praktiska skäl inleddes frågeformuläret med en kort 
presentation samt instruktioner för ifyllandet. Själva frågorna bestod i möjligaste mån av 
fasta frågor för att underlätta analysarbetet (Denscombe, 2013, s 221-222). Undantag gjordes 
för två öppna frågor på slutet av formuläret som syftade till att ge respondenten möjlighet 
att svara mer ingående på studiens andra frågeställning gällande på vilket sätt 
utbildningsbakgrund påverkar valet av jordbruksmetod. Frågor rörande jordbrukarens 
upplevelser och attityder är alla, förutom en, konstruerade utefter en femgradig likertsskala, 
några i form av ett påstående och andra i form av en fråga. För att förhindra bortfall på vissa 
frågor och minska risken för slumpvariation i svaren gavs alla frågorna baserade på 
likertsskalan ett ”Vet ej”-alternativ som för majoriteten av frågorna var kombinerat med 
alternativet ”Ej tillämplig”. Tydliga instruktioner för när detta svarsalternativ var lämpligt 
gavs i instruktionerna. 

För att minska risken för internt och externt bortfall och öka chansen till valida svar togs 
extra hänsyn till vissa aspekter av konstruktionsarbetet. Här fungerade tydlighet och icke 
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ledande som vägvisande för arbetet (Johansson Lindfors, 1993, s 113) där speciell hänsyn 
togs till frågornas formuleringar, ordningsföljd och formulärets längd (Denscombe, 2013, s 
216-220).  

4.3.2 Konstruktionsstöd 

Konstruktionen av frågorna i enkäten stödjer sig främst på teorier och enkätundersökningar 
i tidigare studier på området men även på Statistiska centralbyråns råd (Statistiska 
centralbyrån, 2004).  Dessa stöd bidrog till baskonstruktionen dit anpassningar med hänsyn 
till denna studies syfte och den svenska kontexten sedan gjordes.  

Det teoretiska stödet kom från teorin om planerat beteende och användes i konstruktionen 
av frågorna rörande jordbrukarnas upplevelser och attityder.  Genom detta stöd kunde 
frågor konstrueras på ett sätt som fångade in orsaksaspekter som enligt teorin var relevanta 
för vilket val jordbrukaren gjort rörande jordbruksmetod. Aspekterna som frågorna 
konstruerades utefter var intention, attityd, subjektiv norm och beteendekontroll. Dessa 
områden mäter i denna studies fall jordbrukarens intention och attityd till att börja eller 
fortsätta med ekologiskt jordbruk och hur stor grad av påverkan på denna inställning som 
kan tillskrivas normer och kunskapsbildning (beteendekontroll) under tidigare utbildning.  

4.3.3 Pilotprojekt 

Innan enkäten gjordes tillgänglig för studiens urvalsgrupper så genomfördes ett mindre 
pilotprojekt för att testa enkätens funktionalitet. Urvalet för pilotprojektet utgjordes av tre 
personer med samma eller liknande kvalifikationer som personerna i den riktiga 
urvalsramen. Efter genomförandet av pilotprojektet gjordes smärre förtydliganden i 
konstruktionen av vissa frågor och även tillägg av ett par frågor, allt utefter deltagarnas 
rapporterade upplevelse.   

4.3.4 Distribution och insamling 

Konstruktionsplattformen för enkäten utgjordes av en internetbaserad tjänst för 
konstruktion, spridning, insamling och utvärdering av enkätundersökningar. Distribueringen 
skedde genom e-postutskick med en direktlänk till webbsidan för enkätformuläret. 

Under ungefär tolv dagar var enkätundersökningen öppen för respondenterna att besvara 
enkäten. För att öka svarsfrekvensen och minimera en snedvridning av urvalet gjordes vissa 
åtgärder. För det första skickades det ut två påminnelser om att delta i undersökningen, den 
första efter ungefär sju dagar och den andra efter ungefär tio dagar. För det andra hölls 
undersökningen öppen ungefär två dagar extra för att möjligöra för eftersläntrare att delta. 
För det tredje gjordes ansträngningar till att presentera enkäten för de inbjudna jordbrukarna 
på ett intresseväckande sätt som skulle tilltala både konventionella och ekologiska 
jordbrukare. Detta gjordes genom att försöka hålla presentationen objektiv och belysa det 
gemensamma intresseområdet i svenskt jordbruks framtid.  
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4.4 Dataanalys 

Analysen av insamlad data har gjorts genom bivariata analyser av svaren på de fasta frågorna 
i enkätformuläret och textanalyser av svaren på de öppna frågorna. De bivariata analyserna 
genomfördes i datorprogrammet SPSS som är ett redskap för statistiska analyser. Först 
genomfördes dock en databearbetning för att förbereda datan för själva analysen.    

4.4.1 Databearbetning 

Första stegat i en databearbetning bör vara att kontrollera dess fullständighet (Johansson 
Lindfors, 1993, s 140). Efter att datan matats in i SPSS gjordes därför en genomgång för att 
upptäcka eventuella inmatningsfel och anpassa datan för analys.  

För att förbättra överblicken i presentation av tabeller och diagram har omkodningar av 
variabler gjorts samt en hopslagning av två variabler till ett index (Djurfeldt et al., 2010, s 72-
74). Indexet är skapat av fråga 23 och 27 i frågeformuläret (se bilaga 1) och hade som syfte 
att visa jordbrukarnas sammanlagda upplevelse av normer under utbildningen. Indexets 
reliabilitet mättes med Cronbach’s Alpha och fick ett värde på 0,747. Detta är över gränsen 
på 0,7 för vad som anses vara en tillfredsställande reliabilitet.   

4.4.2 Bivariat analys 

Syftet med bivariata analyser är att undersöka om värdena för en variabel varierar med 
hänsyn till värdena för en annan variabel (Johansson Lindfors, 1993, s 143). I linje med 
studiens frågeställningar har därför bivariata analyser genomförts för att undersöka 
statistiska skillnader mellan ekologiska och konventionella jordbrukare. Dessa analyser har 
gjorts med hjälp av korstabeller och presenteras i vissa fall i formen av stapel- eller 
cirkeldiagram.  

För att få en bild av sannolikheten i att observerade skillnader avspeglar förhållandena i hela 
populationen eller är orsakade av slumpen, kan sambandstester genomföras (Djurfeldt et al., 
2010, s 183). För denna studie har Karl Pearson’s Chi2-test använts i den mån dess 
begränsningar inte hindrat det. För statistiskt signifikanta skillnader får p-värdet för testet 
inte överstiga 0,05 vilket betyder att sannolikheten att observerade skillnader är orsakade av 
slumpen inte får vara mer än 5 % (Djurfeldt et al., 2010, s 213-216). Som komplement har 
även konfidensintervall använts med en konfidensnivå på 95 %. Risken att populationens 
”sanna” värde inte befinner sig inom intervallet är därmed endast 5 % (Djurfeldt et al., 2010, 
s 116) 

4.4.3 Textanalys 

Svaren på fråga 31 och 32 i enkätformuläret har på grund av deras öppna karaktär bearbetats 
genom en textanalys. I linje med traditionell analys av kvalitativa data har analysen baserats 
på en induktiv logik och en strävan efter objektivitet (Denscombe, 2013, s 368-369). Detta 
för att texterna i möjligaste mån skulle bidra med nya perspektiv och synvinklar och på så 
sätt komplettera den i annars deduktiva inställningen till data i denna studie.  
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Själva textanalysen var en repetitiv process med syfte att åskådligöra texternas olika lager av 
information (Denscombe, 2013, s 372). Texterna genomgick först noggrann läsning varvid 
processen för kodning, kategorisering och tematisering följde. Varje kommentar på frågorna 
tilldelades koder baserade på återkommande åsiktsyttringar kopplade till studiens syfte och 
grupperades sedan i olika kategorier eller teman. För att undvika risken för att en betydelse 
lyfts ur sin kontext behölls den fullständiga kommentaren i varje steg av processen. 

4.5 Forskningsetik 

Inför enkätundersökningens genomförande beaktades de etiska aspekterna av 
undersökningen. Fyra krav baserade på Sveriges etiklag har fungerat vägledande i 
utformandet av undersökningen. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Ejlertsson, 2014, s 31-32). Informationskravet har 
beaktats framförallt i introduktionstexten i enkäten (se bilaga 1) genom att respondenterna 
blivit informerade om undersökningens syfte och att deltagandet är frivilligt. Samtyckeskravet 
har i undersökningen inneburit att respondenten själv fått bestämma över sin medverkan 
och ge sitt samtycke genom att svara eller inte svara på enkäten. Uppmuntran till medverkan 
har gjorts men ett ”nej tack” har alltid respekterats utan vidare påtryckningar. 
Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom att respondenternas personliga uppgifter har 
hanterats med sekretess och förvarats oåtkomliga för utomstående. Dessutom har 
respondenterna anonymiserats i uppsatsen. Nyttjandekravet har betytt att all information som 
delgivits av respondenterna endast har använts i uppsatssyftet. En redogörelse för 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet gjordes till deltagarna i introduktionstexten i 
enkäten (se bilaga 1). 

Förutom dessa forskningsetiska krav har ambitionen varit att visa största möjliga respekt för 
inblandade individer genom ett positivt bemötande, hänsynsfullt ställda enkätfrågor och en 
ambition att tillvarata delgiven information på bästa möjliga sätt.  

4.6 Metodkritik 

För att undvika felaktiga analyser och slutsatser av resultatet i denna studie är det viktigt att 
ha en förståelse för undersökningens svagheter. Här presenteras brister kopplade till 
studiens validitet och reliabilitet som är bra att ha i åtanke för vidare läsning av denna 
uppsats resultat, analys och slutsatser. För en analys av undersökningens representativitet 
hänvisas till avsnittet ”Bortfallsanalys”. 

4.6.1 Validitet 

Med en hög validitet menas att undersökningen mäter det den har för avsikt att mäta 
(Djurfeldt et al., 2010, s 104). För att öka chansen till hög validitet har vissa åtgärder 
vidtagits, åtgärder med både för- och nackdelar. 

För det första har studien valt att ta stöd av tidigare forskning och teorier i konstruktionen 
av enkätformuläret. Att applicera annan forskning på denna studie innebar dock en kreativ 
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process i vilket vissa aspekter kan ha gått förlorade i anpassningsarbetet. Stödet kan därför 
inte ses som en garanti för hög validitet.  

För det andra har studien valt att endast räkna ekologiskt certifierade jordbruk som 
ekologiska. Detta betyder att resten av jordbruken, alltså de som inte är ekologiskt 
certifierade, har kommit att klassas som konventionella. En effekt av detta har varit att 
gårdar som av olika anledningar inte blivit ekologiskt certifierade kunde komma att klassas 
som konventionella trots att gårdens produktion var enligt reglerna för ekologiskt certifierat 
jordbruk. Detta har lett till en stor variationsrikedom av jordbruksmetoder bland de 
konventionellt klassade jordbruken och en snävt hållen klassificering av de ekologiska 
jordbruken. Denna uppdelning kan verka onyanserad men har sin fördel i att den är tydlig 
och borgar därmed för en gemensam förståelse av begreppen och större validitet i 
undersökningen. Studien kan på grund av detta dock inte uttala sig om ekologiskt jordbruk 
eller miljövänliga jordbruksmetoder i bredare termer, utan måste hålla sig till ekologiskt 
jordbruk i termer av certifiering. 

För det tredje gjordes en uppdelning av jordbrukarna i de som angett att de i huvudsak 
producerar konventionellt och de som angett att de i huvudsak producerar ekologiskt 
certifierat i syfte att fånga in de jordbrukare som hade produktion av båda slagen. 
Förhoppningen med denna åtgärd var att uppdelningen skulle bli mer rättvisande jämfört 
med om uppdelningen skulle dra skiljelinjen mellan de jordbrukare som har en ekologisk 
certifiering och de som inte har en. En sådan uppdelning hade riskerat att inkludera 
jordbrukare med i huvudsak konventionell produktion i gruppen för ekologiska jordbrukare 
vilket hade varit missvisande. Svagheten i den valda uppdelningen är att jordbrukare som 
valt att certifiera en del av sin produktion som ekologisk, om än dock en mindre del, blir 
klassade som en konventionell jordbrukare vilket även det kan ses som missvisande. 
Eftersom båda sätten för uppdelning har sina svagheter är det viktigaste kanske inte vilken 
typ av uppdelning som använts utan snarare att synligöra bristerna med den uppdelning som 
valts. 

För det fjärde har studien avgränsat sig till att endast undersöka betydelsen av jordbrukarnas 
två högsta genomförda utbildningar, inom jordbruk och inom andra områden. Valet att 
fokusera på högsta genomförda utbildning grundade sig på uppfattningen att en persons 
högsta utbildning med större sannolikhet haft större påverkan på personens val av 
jordbruksmetod jämfört med tidigare utbildningar på lägre nivå. Denna avgränsning har 
gjorts för att göra undersökningen hanterbar och i möjligaste mån behålla studiens relevans 
och validitet. Det riskerar dock att sänka validiteten om för undersökningen potentiellt 
viktiga utbildningsfaktorer utesluts ur beräkningen.  

4.6.2 Reliabilitet 

Med hög reliabilitet menas att undersökningsinstrumenten är tillförlitliga (Djurfeldt et al., 
2010, s 104). En åtgärd för att öka chansen till hög reliabilitet var det stöd i 
konstruktionsarbetet av enkäten som nämnts tidigare. En annan åtgärd var det pilotprojekt 
som genomfördes med avsikt att upptäcka eventuella validitets- och reliabilitetsbrister i 
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enkäten. Ytterligare en åtgärd var det hänsynstagande till enkätformulärets utformning som 
gjordes för att säkerställa en tydlig kommunikation.  

En svaghet med undersökningen som är kopplad till reliabilitet är vissa enkätfrågors krav på 
gott minne hos respondenten. Dessa frågor handlade om jordbrukarens upplevelse av dess 
utbildning, vilket om lång tid har förflutit kan ha resulterat i bristfälliga svar.  

4.7 Bortfallsanalys 

För att kunna ge en rättvis bild av verkligheten bör en undersökning ha ett representativt 
urval av den population som undersökningen vill uttala sig om. Vad som avgör urvalets 
representativitet är hur väl urvalsramen och respondenterna överensstämmer med 
populationen (Djurfeldt et al., 2010, s 103). Den låga svarsfrekvensen för denna studie 
medför en osäkerhet kring hur representativa undersökningens deltagare är för svenska 
jordbrukare. Respondenternas representativitet kommer därför analyseras i detta avsnitt.  

4.7.1 Orsaker till låg svarsfrekvens 

Det finns flera tänkbara förklaringar till den låga svarsfrekvensen som kan inge visst lugn om 
att bortfallet inte medfört en relevant snedvridning av urvalsramen. En sådan förklaring 
härrör från den stora andelen inaktuella e-postadresser som fanns i båda urvalsramarna. 
Specifikt för urvalsramen för konventionella jordbrukare var också att den innehöll 
kontakter som inte utgjorde målgruppen för undersökningen. Dessa kontakter var till 
exempel till djurhållare utan någon jordbruksverksamhet, jordbruk med produktion endast 
för hushållet, avvecklade verksamheter och ekologiskt certifierade jordbruk. Även 
begränsningar i tid kan med säkerhet förklara en del av bortfallet. Först och främst var 
tidsramen för undersökningen väldigt kort i förhållande till andra enkätstudier (Lund et al., 
2004, s 160; Ahlman et al., 2014, s 6). Dessutom var undersökningen tvungen att samsas om 
jordbrukarnas uppmärksamhet med ifyllnad av deklaration, ansökning om jordbruksstöd och 
vårbruket, något som respons delgav.  

4.7.2 Jämförelseanalys 

För att bättre kunna bedöma om något bortfall lett till någon allvarlig snedvridning har en 
bortfallsanalys gjorts genom att jämföra bakgrundsvariabler i stickprovet med samma 
variabler för hela populationen av svenska jordbrukare. De valda variablerna utgjordes av 
respondenternas ålder, könsfördelning, jordbrukserfarenhet, jordbruksstorlek, sysselsättning 
och utbildningsbakgrund. Dessa variabler har kontrollerats mot samma variabler i 
existerande statistik om svenska jordbrukare hämtade från Jordbruksverket och jämförbara 
enkätstudier på området. Dessa variabler har valts för att de tillsammans utgör den 
demografiska profilen på respondenterna där eventuella bortfall bör spela stor roll för 
graden av representativitet i denna studies stickprov. 
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Ålder 

De konventionella jordbrukarna i denna studie är i genomsnitt något yngre än de ekologiska 
jordbrukarna. Tidigare forskning pekar mot att detta förhållande kan stämma då medelåldern 
för ekologiska jordbrukare i en tidigare studie uppgick till 62 år (Lund et al., 2004, s 162) 
medan studier på svenska jordbrukare i allmänhet presenterat medelåldrar mellan 42 och 56 
år (Hansson & Ferguson, 2011, s 115; Hansson & Lagerkvist, 2012, s 740; Lunner Kolstrup 
& Jakob, 2016, s 47).  Vidare är ”50-59” den ålderskategori som flest jordbrukare i denna 
studie kategoriserat sig som, både bland konventionella och ekologiska producenter. I 
statistik från 2013 återfinns de flesta jordbrukare istället bland de som är 60 år eller äldre 
(Jordbruksverket, 2013a). Skillnaden är dessutom stor där denna kategori representerar 45 % 
av jordbrukarna i Jordbrukverkets statistik medan samma kategori i denna studies urval 
endast består av 22 %, konventionella och ekologiska jordbrukare hopräknade.  En 
förklaring till bortfallet bland äldre kan vara att denna undersökning var webbaserad och att 
äldre i större grad än andra åldersgrupper saknar tillgång till internet (Denscombe, 2013, s 
47). En annan förklaring kan vara att många äldre jordbrukare planerade att sluta och därför 
upplevde undersökningen irrelevant. Hur som helst verkar bortfallet skett i liknande 
omfattning bland både konventionella och ekologiska jordbrukare då förhållandet dem 
emellan verkar stämma. Förutom bortfallet bland äldre var åldersfördelningen i stort sett 
densamma jämfört med Jordbruksverkets statistik. 

Kön 

Könsfördelningen bland denna studies respondenter visade inte någon signifikant skillnad 
mellan konventionella och ekologiska jordbrukare och landade på totalt 26 % kvinnor och 
74 % män. Andelen kvinnor är något högre jämfört med Jordbruksverkets statistik från 2013 
som uppvisade 16 % kvinnor. En liten ökning av andelen kvinnliga jordbrukare har dock 
setts de senaste åren vilket tyder på att siffran är högre än 16 % år 2016 (Jordbruksverket, 
2013b). Görs en jämförelse med tidigare studier av svenska jordbrukare skiftar andelen 
kvinnor från 5 till 38 % vilket placerar denna studies könsfördelning inom rimliga ramar 
(Hansson & Lagerkvist, 2012, s 740; Lund et al., 2004, s 162; Lunner Kolstrup & Jakob, 
2016, s 47). 

 Jordbrukerfarenhet 

Arbetserfarenheten inom jordbruk var i genomsnitt 22 år för deltagande jordbrukare, 18 år 
för konventionella och 24 år för ekologiska. Dessa siffror ligger väldigt nära vad tidigare 
studier kommit fram till där medelvärdet för jordbrukare legat mellan 19 och 29 års 
erfarenhet (Hansson & Ferguson, 2011, s 115; Hansson et al., 2012, s 473; Lund et al., 2004, 
s 162). Det kan tänkas att denna studies siffror skulle legat något högre om inget bortfall 
hade skett bland äldre jordbrukare. 

Jordbruksstorlek 

Storleken på respondenternas jordbruk i denna studie uppgick till 126 hektar i genomsnitt 
och skilde sig inte väsentligt mellan konventionella och ekologiska jordbrukare. Denna siffra 
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avviker stort från Jordbruksverkets siffra på 39 hektar åkermark per företag år 2013 
(Jordbruksverket, 2013a). Något som gör jämförelsen problematisk är dock att 
Jordbruksverkets siffror representerar ägd åkermark medan denna studies siffror är vagt 
definierade som arealen som jordbruket bedrivs på. Den vaga definitionen kan ha fått vissa 
deltagare att bara ange ägd åkermark medan andra även angett betes- och skogsmark för 
jordbruket, inkluderat arrenderad mark, vilket kan ha gett upphov till det höga medelvärdet. 
Skillnaden skulle också kunna bero på att Jordbruksverkets statistik inkluderar en större 
andel smågårdar än vad denna studie har gjort, gårdar som ändå är för små för att utgöra 
målgruppen för denna undersökning. Något som framkommit i responsen på 
enkätutskicket, är att många mindre jordbruksföretag avstod deltagande då temat på 
ekologisk certifiering upplevdes vara riktad mer åt större jordbruk som har råd med en 
certifiering. Huruvida ett eventuellt bortfall av mindre gårdar har inkluderat gårdar av 
tillräcklig storlek för att vara relevanta för denna undersökning är svårt att avgöra men risken 
bör tas i beaktning. Eftersom ekologiska jordbrukare i Sverige i genomsnitt bedriver större 
jordbruk än konventionella (Lund et al., 2002, s 258) så kan det tänkas att ett eventuellt 
bortfall bland småjordbrukare drabbat den konventionella urvalsgruppen i något större 
utsträckning då konventionella och ekologiska jordbrukare i denna studie visar på samma 
jordbruksstorlek.  

Sysselsättning 

30 % av de konventionella jordbrukarna i denna studie angav att de jobbade heltid inom 
jordbruket jämfört med den snarlika siffran på 24 % som Jordbruksverket anger för 
heltidarbetande jordbrukare (Jordbruksverket, 2013c). För ekologiska jordbrukare ligger 
siffran i denna studie på 47 % men utan motsvarande statistik för ekologiska jordbrukare i 
Sverige är det svårt att dra några slutsatser om denna siffra är representativ eller inte.  

Utbildningsbakgrund 

Statistik kring svenska jordbrukares utbildning är ovanligt hos myndigheter och i tidigare 
forskning. Det finns dock en tidigare studie som mätt andelen jordbruksutbildade 
jordbrukare i deras undersökning. Undersökningen omfattade endast ekologiska jordbrukare 
och resultatet visade att 63 % av dem hade jordbruksutbildning (Lund et al., 2004, s 162). 
Denna siffra är mycket nära resultatet för denna studie som visade att 65 % av de ekologiska 
jordbrukarna hade jordbruksutbildning. Denna verifiering stärker tilliten något till att denna 
studies resultat kring jordbruksutbildning är representativa. 

4.7.3 Konsekvensanalys 

Sammanfattningsvis tyder analysen på att könsfördelning, jordbrukserfarenhet, sysselsättning 
och andelen jordbruksutbildade bland studiens respondenter i någorlunda grad stämmer 
överens med fördelningen i den totala populationen konventionella och ekologiska 
jordbrukare i Sverige. Ett troligt bortfall bland äldre jordbrukare kunde dock ses samt en 
möjlig snedvridning mot inkluderandet av större jordbruk.  
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För denna studies syfte bör dessa avvikelser ses i förhållande till effekten de kan ha på 
utbildningsbakgrund. Vid korstabellsanalys av åldersfördelning och utbildningsbakgrund kan 
konstateras att gruppen ”60 eller äldre” i genomsnitt har en något lägre utbildningsnivå 
jämfört med grupperna i ålderspannet mellan 30 och 59 år (p=0,043).  Med ett bortfall bland 
äldre individer kommer respondenterna i denna studie därför antagligen ha en något högre 
utbildningsnivå än den totala populationen jordbrukare i Sverige. Om bortfallet är lika stort 
bland konventionella och ekologiska jordbrukare, vilket tidigare analys tyder på, bör detta 
faktum inte ha någon direkt effekt för denna studies jämförelse grupperna emellan. Gruppen 
”60 eller äldre” utmärker sig annars inte i analysen på något nämnvärt sätt gällande 
utbildning inom jordbruk eller annat område och inte heller gällande inställning till 
ekologiskt eller upplevelse av utbildning.  

Konsekvenserna av ett eventuellt bortfall bland småjordbrukare analyserades också. 
Korstabellsanalys visade att småjordbrukare, med jordbruk på mindre än 20 hektar, inte har 
jordbruksutbildning i lika stor utsträckning som storjordbrukare med jordbruk på mer än 50 
hektar (p<0,001). Följaktligen är småjordbrukarna i större utsträckning utbildade i annat än 
jordbruk (p<0,001). Inget tydligt samband fanns dock mellan jordbruksstorlek och 
utbildningsnivå generellt och inte heller mellan jordbruksstorlek och inställning eller 
utbildningspåverkan. Om denna studie har ett bortfall av småjordbrukare så skulle det kunna 
få effekten att respondenterna i denna studie i högre grad är utbildade inom jordbuk än vad 
som är sant för den totala populationen svenska jordbrukare och i mindre grad utbildade 
inom annat än jordbruk. Denna effekt har ingen direkt betydelse för studiens 
jämförelseanalys, väsentligare är det om bortfallet drabbat urvalsramarna olika. Om 
bortfallet av småjordbruk är större bland de konventionella jordbrukarna jämfört med de 
ekologiska, som diskuterats innan, så kan de konventionella jordbrukarna visa en för hög 
andel utbildade inom jordbruk än vad som är korrekt och en för låg andel utbildade inom 
andra områden. Denna effekt är troligen inte stor med kan vara bra att ta med sig in i 
analysen av studiens resultat.  

5 Resultat och analys 

Resultatdelen är uppdelad i tre delar. Den inleds med en demografisk beskrivning av 
studiens stickprov och fortsätter med två avsnitt som i tur och ordning är menade att svara 
på studiens två frågeställningar. Det första avsnittet tar upp skillnader i respondenternas 
utbildningsbakgrund och det andra avsnittet tar upp utbildningens påverkan.  

5.1 Demografisk beskrivning 

I detta korta, inledande avsnitt ges en bild av deltagande jordbrukare genom att redovisa 
bakgrundsvariabler rörande lokalitet, kön, ålder, sysselsättning, jordbruksstorlek och 
jordbrukserfarenhet.  

Alla län i Sverige är representerade bland jordbrukarna. Endast bland de konventionella 
jordbrukarna saknas representation från ett län (Gotland). I Tabell 2 kan avläsas att ingen 
statistiskt signifikant skillnad finns i könsfördelningen mellan ekologiska och konventionella 
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jordbrukare. Däremot kan en signifikant skillnad ses i ålder och sysselsättning där ekologiska 
jordbrukare tenderar att vara något äldre och i större utsträckning ha jordbruket som 
huvudsyssla. Följaktligen tenderar de konventionella jordbrukarna att vara yngre och i större 
utsträckning ha jordbruket som bisyssla. Den genomsnittliga jordbruksstorleken är i stort 
sett densamma medan ekologiska jordbrukare i genomsnitt har några fler års erfarenhet av 
arbete med jordbruk.  

Tabell 2. Demografisk beskrivning av jordbrukarna 
 
Variabler Ekologiska Konventionella  

Chi2 
 % %  
 
Kön 

   
 

    Man 74 76  
    Kvinna 26 24 p=0,603 
 
Ålder 

(n = 397) (n = 170)  
 

    60 eller äldre 25 15  
    50-59 39 28  
    40-49 23 19 P<0,001 
    30-39 13 28  
    29 eller yngre 2 10  
 
Sysselsättning 

(n = 400) (n = 169)  
 

    Huvudsyssla 47 30  
    Delsyssla 23 18 P<0,001 
    Bisyssla 30 52  
 (n = 398) (n = 170) 

 
 

 M (S) M (S)  
    
Jordbruksstorlek (hektar) 126 (160,21) 125 (206,48)  
 
 
 
Jordbrukserfarenhet (år) 

(n = 399) 
 
 

24 (13,01) 

(n = 169) 
 
 

18 (14,38) 

 

 (n = 396) 
 

(n = 169)  

n = antal 
M = medelvärde 
S = standardavvikelse 

Dessa data skiljer sig från majoriteten av tidigare studier från andra länder som presenterat 
ekologiska jordbrukare som yngre, deltids- och småjordbrukare med mindre 
jordbrukserfarenhet och med en större andel kvinnor (Burton et al., 1999, s 48; Egri, 1999, s 
56; Rigby et al., 2001, s 603; Tress, 2001, s 136-139). Dessa variabler har dock funnits variera 
geografiskt och över tid. Resultaten gällande frånvaron av könsskillnader stämmer till 
exempel bättre överens med en nyligen gjord svensk studie av Ahlman et al., (2014, s 8) och 
frånvaron av skillnad i jordbruksstorlek stämmer överens med en spansk studie (Rigby et al., 
2001, s 604). Enligt teorin om innovationsspridning förändras kännetecknen för adopterarna 
av en innovation med tiden (Padel, 2001, s 41). Skillnaden i bakgrundsvariablerna gentemot 
tidigare studier skulle därför kunna vara ett resultat av en utveckling som skett de senaste 
åren. Till exempel så finns det tecken på att den genomsnittliga storleken på ekologiska 
jordbruk ökar i samspel med spridningsprocessen (Padel, 2001, s 45). Bristen på tidigare 
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studier av svenska jordbrukare omöjliggör dock en jämförelse och gör det svårt att dra några 
slutsatser kring detta. 

5.2 Jämförelse av utbildningsbakgrund 

Detta andra avsnitt av resultatdelen ämnar svara på studiens första frågeställning genom att 
jämföra de konventionella och ekologiska jordbrukarnas utbildningsnivåer och 
utbildningsområden.  

5.2.1 Utbildningsnivå 

Som kan ses i Tabell 3 är skillnaderna i högsta utbildningsnivå mellan ekologiska och 
konventionella jordbrukare obetydliga och inte statistiskt signifikanta. Utbildningsnivåerna 
inom jordbruk samt inom andra områden visade inte heller några statistiskt signifikanta 
skillnader mellan ekologiska och konventionella jordbrukare.  

Tabell 3. Högsta utbildningsnivå bland jordbrukarna  
 
 Ekologiska (n = 401) Konventionella (n = 170) Chi2 

    
Forskarnivå 3% 2%  
Eftergymnasial nivå 4 år eller längre 16% 17%  
Eftergymnasial nivå 3 år eller kortare 37% 36% p=0,953 
Gymnasienivå 37% 37%  
Grundskolenivå 7% 8%  

n = antal 

Dessa resultat går emot många tidigare studier som presenterat ekologiska jordbrukare som 
högre utbildade än konventionella jordbrukare (Cranfield et al., 2010, s 295; Farmer et al., 
2014, s 166; Läpple, & Rensburg, 2011, s 1410; Mzoughi, 2011, s 1541; Storstad & 
Bjørkhaug, 2003, s 156). I tidigare forskning finns det dock exempel från USA (Stofferahn, 
2009, s 877) och Storbritannien (Burton et al., 2003, s 43; Rigby et al., 2001, s 604) som är 
mer i linje med resultaten presenterade här. Information kring svenska jordbrukares 
utbildningsnivå är bristfällig. Ett par svenska studier presenterar deras stickprov av 
ekologiska jordbrukare som välutbildade men utan någon jämförelse med konventionella 
jordbrukare (Lund et al., 2001, s 264; Lund et al., 2004, s 162). Lund et al. (2001, s 264) 
noterade i deras intervjustudie att deltagarna som var pionjärer inom ekologiskt jordbruk var 
mer välutbildade än de som börjat på senare år. Stämmer detta för ekologiska jordbrukare i 
stort kan det tyda på att hög utbildningsnivå är ett övergående kännetecken som endast är 
förknippat med de första adopterarna. Som nämnts innan kallar teorin om 
innovationsspridning de första adopterarna av en ny innovation för ”innovatörer” och den 
efterföljande adoptionstypen för ”tidig adopterare”. Om det skett ett skifte från den första 
till den andra adoptionstypen så kan det även ha skett en förändring av de kännetecken som 
en typisk adopterare av ekologiskt jordbruk har. Om den andra adoptionstypen i genomsnitt 
har lägre utbildningsnivå än den första adoptionstypen så skulle denna grupp sänka den 
genomsnittliga utbildningsnivån för ekologiska jordbrukare. Detta skulle kunna vara en 
förklaring till resultaten presenterade här. Mer forskning behövs dock för att några slutsatser 
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ska kunna dras kring detta. Dessutom skulle det mycket väl kunna vara andra faktorer än en 
välvillig inställning till nya innovationer som ligger bakom tidigare studiers registrerade 
skillnader mellan konventionella och ekologiska jordbrukare. Eftersom en adoptionsvillig 
jordbrukare i teorin lika gärna borde kunna välja nya innovationer inom konventionellt 
jordbruk så är det ett frågetecken kring vilken grad teorin om innovationsspridning kan 
förklara resultatet kring utbildningsnivå.   

5.2.2 Utbildningsområde 

Huruvida de ekologiska och konvetionella jordbrukarna skiljer sig åt när det gäller utbildning 
inom jordbruk och utbildning inom annat än jordbruk redovisas nedan. 

Skillnader mellan andelen ekologiska och konventionella jordbrukare som är utbilade inom 
jordbruk kan ses i Figur 1. Nivån som avses för utbildningen är gymnasienivå eller högre.  

 
Figur 1. Andel jordbrukare utbildade inom jordbruk 

Andelen ekologiska jordbrukare som har jordbrukutbildning (65 %) är något högre än 
andelen konvetionella jordbrukare (56 %). Ett Chi2-test ger dock ett p-värde på 0,062 vilket 
inte är tillräckligt för att skillnaden ska vara statistiskt signifikant. Notera att bortfallsanalysen 
visade en liten risk för att de responderade konventionella jordbrukarnas andel av 
jordbruksutbildade är större än för populationen i sin helhet. Detta skulle innebära att 
skillnanden mellan ekologiska och konvetionella jordbrukare i cirkeldiagrammen skulle 
kunna vara större i verkligheten.  

Skillanden mellan andelen ekologiska och konvetionella jordbrukare som utbildat sig inom 
annat än jordbruk, på eftergymnasial nivå eller högre, redovisas i Figur 2. 
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Figur 2. Andel jordbrukare med högre utbildning inom annat än jordbruk 

Cirkeldiagrammen visar att 32 % av de ekologiska jordbrukarna har högre utbildning inom 
annat än jordbruk jämfört med 38 % av de konventionella jordbrukarna. Skillnaden är dock 
inte statistiskt signifikant (p=0,198).  

Endast en av de tidigare studier som gåtts igenom har tittat på skillnader mellan ekologiska 
och konventionella jordbrukares utbildningsområden. Vad som framkom i den studien var 
att ekologiska jordbrukare tenderar att i högre utsträckning sakna jordbruksutbildning och 
istället vara utbildade inom andra områden (Tress, 2001, s 141). Andra studier nöjer sig med 
att tilldela ekologiska jordbrukare större grad av ”akademisk” utbildning (Padel, 2001, s 44). 
Utan statistisk signifikanta skillnader kan resultaten presenterade här inte sägas gå tvärtemot 
tidigare forskning men de kan inte heller verifiera deras resultat. Förklaringar kan, som i 
fallet med utbildningsnivå, ligga i förändringar som skett på senare år där de klassiska 
kännetecknen för ekologiska jordbrukare har dämpats till följd av att dagens adopterare inte 
besitter dessa kännetecken. Alternativt gäller inte skillnaderna som har observerats i 
utländska studier för svenska jordbrukare. 

Sammanfattningsvis visar resultaten kring utbildningsnivå och utbildningsområden en 
mycket homogen uppsättning jordbrukare utan några större skillnader. För att kunna ge stöd 
åt förklaringarna presenterade i detta avsnitt om utbildningsbakgrund skulle det behövas fler 
svenska studier som kan bekräfta att utländska förhållanden också gäller för svensk del. 

5.3 Utbildningsbakgrundens påverkan 

I detta tredje avsnitt av resultatdelen kommer studiens andra frågeställning att besvaras 
genom en presentation av tre aspekter av utbildningsbakgrundens potentiella påverkan. Den 
första aspekten rör utbildningens påverkansgrad, den andra huruvida utbildningen haft en 
negativ eller positiv påverkan och den tredje aspekten rör påverkansfaktorer inom 
utbildningen.  
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5.3.1 Påverkansgrad 

I hur stor utsträckning jordbrukarna upplevde att utbildning har påverkat deras val av 
jordbruksmetod benämns här som utbildningens påverkansgrad. Detta avsnitt ämnar utröna 
utbildningens påverkansgrad genom att sätta den i en kontext. I Tabell 4 kan den generella 
påverkansgraden angett av de ekologiska och konventionella jordbrukarna uttydas i 
förhållande till andra faktorer. Tabellen är baserad på svaren på fråga 12 i frågeformuläret (se 
bilaga 1) som bad respondenterna att ange de tre viktigaste påverkansfaktorerna på deras val 
av jordbruksmetod. 

Tabell 4. Rangordning av skäl bakom vald jordbruksmetod 

 Ekologiska jordbrukare (n = 400)  
 Konventionella jordbrukare (n = 163) 

    

1 Miljöskäl 1 Praktiska skäl 
2 Ekonomiska skäl 2 Ekonomiska skäl 
3 Djurens välfärd 3 Min kunskap 
4 Ideologiska eller filosofiska skäl 4 Djurens välfärd 
5 Praktiska skäl 5 Ideologiska eller filosofiska skäl 
6 Min hälsa 6 Miljöskäl 
6 Min kunskap 7 Personliga skäl 
7 Konsumenternas hälsa 8 Min utbildning 
8 Personliga skäl 9 Min hälsa 
9 Min utbildning 10 Konsumenternas hälsa 
10 Religiösa skäl 11 Religiösa skäl 

    
n = antal 

”Min utbildning” hamnar för både de ekologiska och konventionella jordbrukarna långt ner i 
listan. För de ekologiska jordbrukarna är utbildningen bland de två minst viktiga faktorerna 
(angett av 15) och bland de konventionella jordbrukarna är utbildningen bland de fyra minst 
viktiga faktorerna (angett av 17). Vad som kan tas i beaktning vid analys av detta resultat är 
att det är en rangordning av den upplevda betydelsen vilket skulle kunna skilja sig från den 
faktiska betydelsen. Det ligger en uppenbar svårighet i att bedöma en faktors betydelse. Dels 
eftersom det kräver att individen har en god minnesbild av både utbildning och val av 
jordbruksmetod, och dels för komplexiteten i faktorernas interaktion. Det skulle till exempel 
vara möjligt att utbildningen påverkat jordbrukarens kunskap eller ideologiska eller 
filosofiska syn på ett omedvetet plan. Av detta skäl är det sannolikt klokt att inte ge 
rangordningen betydelse utöver det att den representerar den upplevda betydelsen av olika 
faktorer.  

Kommentarer på varför många jordbrukare inte upplevde att utbildningen påverkat dem 
gavs på fråga 31 och 32 i enkätformuläret (se bilaga 1). Kommentarerna uppgick till 
sammanlagt 304 stycken. Här nämndes förutom andra faktorer som haft större betydelse 
också utbildningens placering i tid och avsaknad av undervisning i ekologisk produktion som 
avgörande. Av jordbrukare som utbildat sig under 60-talet fram till och med 90-talet 
nämndes frånvaron av ekologiskt jordbruk i utbildningen som en anledning. Samma 
anledning gällde för några som utbildat sig inom andra områden än jordbruk och som av 
den anledningen inte diskuterade jordbruksmetoder under utbildningen. Andra hade redan 
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gjort valet av jordbruksmetod vid påbörjad utbildning eller gjorde det så långt efter avslutad 
utbildning att utbildningen upplevdes irrelevant.  

Omedveten påverkan 

För att bättre kunna bedöma graden av en omedveten påverkan från utbildningen kan en 
genomgång av andra faktorer med en möjlig koppling till utbildning underlätta. Resterande 
delen av detta avsnitt kommer beskriva ett litet urval av de faktorer som nämnts av 
jordbrukarna som betydelsefulla i deras val av jordbruksmetod. Dessa faktorer angavs verka 
utanför utbildningen men är här utvalda på grund av den potentiella omedvetna påverkan 
som utbildningen kan ha haft på dessa faktorer. Det handlar om personliga skäl, 
jordbrukarens kunskap och erfarenhet samt attityder och normer.  

Personliga skäl - Personliga skäl till att välja ekologiskt jordbruk nämns mest i formen av 
ett intresse för jordbruksmetoden men även i formen av en lockelse av utmaningarna valet 
medför. Några beskrev också hur intresset väckts som en konsekvens av frånvaron av 
undervisning på ämnet samt en upplevelse av ett motstånd till ekologiskt jordbruk som 
triggat intresset ytterligare.  

Jordbrukarens kunskap - Jordbrukarens upplevda betydelse av kunskap var 
återkommande i kommentarerna. Kunskapen har förutom från utbildningar tillskansats från 
till exempel litteratur, media, rådgivning, olika förbund och sällskap och kontakter med 
andra jordbrukare. Både ekologiska och konventionella jordbrukare upplevde deras kunskap 
kring för- och nackdelarna med ekologisk och konventionellt som centrala för deras val av 
jordbruksmetod. Följande kommentar är talande för hur flera jordbrukare uttryckte 
betydelsen av kunskap.   

Har man en gång läst om hur växterna utvecklas och hur det även samarbetar med 
vissa örter via rötterna och via bakterier och maskar smådjur så kan man aldrig gå 
över till industrijordbruket igen. Jag förstår att de som använder kemikalier i 
jordbruket inte förstår att de gör så stor skada! Det finns mycket att göra för att få 
folk att förstå! 

Kopplat till kunskap uttrycktes det från både ekologiska och konventionella jordbrukare ett 
allmänt missnöje med hur debatten kring ekologiskt och konventionellt jordbruk förts där 
brist på saklighet var en återkommande kritik. ”Det behövs en balanserad debatt om vad 
som är bra eller dåligt med ekologisk produktion.”, formulerade sig en av jordbrukarna. 

Erfarenhet - En faktor som är kopplad till kunskap och som också nämndes i 
kommentarerna är erfarenhet. Speciellt de ekologiska jordbrukarna nämnde betydelsen av att 
experimentera och tillskansa sig kunskap genom praktisk erfarenhet. Upplevda positiva 
effekter på miljö och hälsa sades uppmuntra till fortsatt ekologisk verksamhet. Att ha sett att 
ekologiskt jordbruk fungerar i praktiken upplevdes också betydande för att ta beslutet att 
börja själv.  
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Attityder och normer - En faktor som nämndes påverka valet att börja med ekologiskt 
jordbruk negativt är attityder och normer. Detta är det uteslutande ekologiska jordbrukare 
som tar upp. Även om de negativa attityderna till ekologiskt jordbruk upplevts avtagit med 
åren så var det flera kommentarer som vittnade om att attityder och normer fortfarande är 
något som påverkar jordbrukare att avstå från ekologisk produktion. En kommentar löd: 
”Ett av de stora hindren för många är det stigma som kan drabba den som ska ställa om. 
Det finns också tydliga inslag av jantelag. Många gånger har jag hört kolleger säga vad skulle 
grannarna säga o.s.v. Man ska inte sticka ut.”.  

Med utgångspunkt i tidigare forskning och det teoretiska ramverket kan utbildningens 
potentiella påverkan på de genomgångna faktorerna belysas. Jordbrukarens intressen och 
nyfikenhet, nämnda ovan som personliga skäl, är något som utbildning har möjlighet att 
uppmuntra eller dämpa. Intressant nog nämns av vissa att bristen på kunskap om ekologiskt 
jordbruk i utbildningen, tillsammans med ett motstånd till jordbruksmetoden, ska ha 
uppmuntrat till nyfikenhet och ett sökande efter kunskap på annat håll. Detta aktiva 
informationssökande är ett karaktärsdrag som teorin om innovationsspridning tilldelar 
personer med större benägenhet att ta till sig nya innovationer (Rogers, 2003, s 291). 
Intressant är också att flera av de ekologiska jordbrukarna i sina kommentarer visade på en 
hög beteendekontroll i enlighet med teorin om planerat beteende (Measurement Instrument 
Database for the Social Sciences, u.å., s 1). Detta uttrycktes genom ett gillande av 
utmaningarna som kommer med att börja med ekologiskt jordbruk. Även om utbildningen 
inte upplevdes ha påverkat dessa jordbrukare så kan en påverkan ändå sägas ha skett 
eftersom den genom sin bristande undervisning har triggat deras vetgirighet och lust för 
utmaningar. Även kunskaps- och erfarenhetsmässigt kan utbildningen tänkas ha påverkat på 
ett omedvetet plan. Båda dessa faktorer har en naturlig del i ett utbildningsprogram och 
deras betydelse för jordbrukarens val av jordbruksmetod nämns inte bara av jordbrukarna 
själva utan underbyggs också av tidigare studier på området (Chouichom & Yamao, 2010, s 
29; Isin et al., 2007, s 753; Karki et al., 2011, s 120). Omedveten påverkan kan tänkas gälla 
särskilt för attityder och normer på grund av dessa faktorers speciella karaktär. Deras 
potentiella påverkan på jordbrukares val och deras närvaro inom utbildningar har tidigare 
undersökningar vittnat om (Jordbruksverket, 2008). Även om filosofiska och ideologiska 
skäl, som finns med i listan i Tabell 6, inte nämndes nämnvärt i jordbrukarnas kommentarer 
kan även denna faktor tänkas påverkas av utbildning.  

Detta avsnitt har visat på att faktorer som upplevs separerade från utbildning potentiellt kan 
påverkas av den på ett omedvetet plan. Interaktioner mellan olika faktorer är sannolikt inte 
begränsade till de som tagits upp här vilket säger något om svårigheten i att bedöma en 
påverkansgrad. Listan i Tabell 6 måste emellertid fungera som utgångspunkt i vår förståelse 
av utbildningens påverkan på jordbrukarna i denna studie.  

5.3.2 Negativ eller positiv påverkan 

Förutom graden av påverkan som utbildningen haft kan också riktningen på utbildningens 
påverkan mätas. I detta avsnitt kommer utbildningens påverkan uttryckas i termer av 
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negativ, positiv eller neutral påverkan. För att höja relevansen i statistiken är endast 
jordbrukare med gymnasieutbildning eller högre inkluderade i redovisade variabler.  

Figur 3 presenterar resultatet på fråga 30 i enkätformuläret (se bilaga 1) som bad 
respondenterna att ange på vilket sätt utbildningen påverkat dem i deras inställning till att 
välja ekologisk produktion. Notera att endast 383 respondenter deltagit i denna variabel 
eftersom endast jordbrukare med gymnasieutbildning eller högre är inräknade och att 
jordbrukare som svarat ”Vet ej/Ej tillämplig” har uteslutits.  

 

Inga statistiskt signifikanta skillnader kan ses mellan hur ekologiska och konventionella 
jordbrukare upplevt utbildningens påverkan. Vad som kan sägas är att majoriteten av 
jordbrukarna inte upplevt att utbildningen påverkat dem i någon speciell riktning. En mindre 
del upplevde att utbildningen uppmuntrat dem att välja ekologiskt jordbruk medan endast 
ett fåtal upplevde att utbildningen snarare avrått dem från det. Vid vidare analys av 
utbildningsnivå och utbildningsområde i relation till dessa resultat kan inga relevanta 
skillnader ses bland de som upplevt en negativ eller positiv påverkan.  

Vad Figur 3 egentligen säger är att de flesta av jordbrukarna inte upplevt någon tydlig 
påverkan från utbildningen. Detta verifierar resultaten som redovisats i föregående avsnitt 
om påverkansgraden. Även i detta fall kan det dock vara en skillnad på huruvida 
jordbrukarna upplevt att de påverkats av utbildningen och huruvida de faktiskt påverkats. 
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Osäkerheten i resultaten tillsammans med att det trots allt finns jordbrukare som upplevt en 
påverkan gör vidare analyser intressanta. Den fortsatta analysen i detta avsnitt kommer titta 
närmare på en aspekt som teorin om planerat beteende tilldelar betydelse i en individs 
beslutsfattande. Denna aspekt är de subjektiva normerna som i detta fall består av bilden 
som utbildningen presenterat av ekologiskt jordbruk samt de studerandes och lärares 
attityder till jordbruksmetoden. 

Figur 4 redovisar ett index för frågorna 23 och 27 i enkätformuläret (se bilaga 1). 
Stapeldiagrammet är en sammanställning av hur jordbrukarna upplevt inställningen till 
ekologiskt jordbruk både från utbildningen som sådan och från lärare och klasskompisar. 
Notera att endast 237 respondenter deltagit i detta index eftersom endast jordbrukare med 
jordbruksutbildning är inräknade och att jordbrukare som svarat ”Vet ej/Ej tillämplig” har 
uteslutits.  

 

Resultatet i Figur 4 visar att ekologiska och konventionella jordbrukare skiljer sig åt i deras 
upplevelse. De flesta ekologiska jordbrukarna upplevde en negativ inställning medan de 
flesta konventionella jordbrukarna upplevde en neutral. Konfidensintervallen (Error bars) 
ger en bild av signifikansen i skillnaden. Ett kompletterande Chi2-test ger ett p-värde på 0,008 
vilket betyder att sannolikheten att skillnaderna skulle vara orsakade av slumpen endast är 
0,8 %. Om det stämmer att fler ekologiska jordbrukare än konventionella upplever synen på 
ekologiskt jordbruk under jordbruksutbildningen som negativ skulle det kunna förklaras 
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med att de på grund av sitt eget ställningstagande varit mer medvetna om andras inställning 
till ekologiskt. Alternativet är att den negativa synen i vissa utbildningar bidragit till att fler av 
de studerande valt ekologiskt jordbruk efter studierna. Att motståndet mot ekologiskt 
jordbruk triggat vissa jordbrukare till att välja ekologisk produktion har framkommit i 
kommentarerna presenterade i föregående avsnitt. Dock är frågan om detta fenomen kan 
förklara någon större del av skillnaden i resultatet mellan ekologiska och konventionella 
jordbrukares upplevelse.  

Med syftet för studien i fokus ligger relevansen i detta resultat framförallt i den ändå rätt 
stora del av svarande jordbrukare som upplevt att synen på ekologiskt jordbruk varit negativ 
i utbildningen. Följdfrågan på detta resultat är om den negativa synen upplevts i olika 
omfattning beroende på när utbildningen genomförts. En korstabellsanalys visar på en stadig 
förändring där den negativa synen alltmer ersatts av en neutral eller positiv syn.  Av de 
jordbrukare som avslutat sin utbildning på 80-talet hade 61 % av de svarande upplevt en 
negativ syn i utbildningen medan endast 31 % av de svarande som avslutat sin utbildning på 
2000-talet upplevt detsamma. 

Förutom huruvida jordbrukarna erfarit en negativ inställning eller inte i utbildningen kan det 
vara intressant att titta på hur utbredda dessa negativa attityder upplevts. Svaren på fråga 28 i 
enkätformuläret (se bilaga 1) redovisas i Tabell 5 som visar hur vanliga de negativa 
attityderna upplevdes vara bland lärare och klasskompisar. Notera att endast jordbrukare 
med gymnasieutbildning eller högre är inräknade i statistiken. 

Tabell 5. Andel lärare och elever med negativ syn på ekologiskt jordbruk 
 
 Ekologiska (n = 372) Konventionella (n = 153) Totalt (n = 525) Chi2 

     
Majoriteten 22% 16% 20%  
Hälften 10% 12% 11% p=0,457 
Minoriteten 20% 21% 20%  
Vet ej/Ej tillämplig 48% 52% 49%  
n = antal 

Totalt upplevde cirka 20 % av jordbrukarna att en majoritet av lärarna och klasskompisarna 
var negativa till ekologiskt jordbruk och lika många upplevde att en minoritet var negativa. 
Eftersom skillnaderna är för små för att vara statistiskt signifikanta får analysen av detta 
resultat hålla sig till att konstatera att den upplevda utbredningen av negativa attityder 
varierar. 

Enligt teorin om innovationsspridning har det sociala systemet som individer vistas inom 
makt att bejaka eller försvåra spridningen av olika företeelser genom befästa normer 
(Rogers, 2003, s 23-35). Likaså betonar teorin om planerat beteende den påverkan som det 
sociala trycket har på individers val (Measurement Instrument Database for the Social 
Sciences, u.å., s 1). Dessa idéer ger större tyngd åt de resultat som presenterats i detta avsnitt. 
Även om majoriteten av jordbrukarna inte upplevt att utbildningen påverkat dem i någon 
speciell riktning har en mindre del ändå upplevt en påverkan. Därtill bör läggas en eventuell 



 

34 
 

omedveten påverkan som normer kan ha. Riktningen på denna påverkan varierar men en 
sammanfattande bild utgörs ändå av att fler av jordbrukarna upplevde utbildningen som 
negativ till ekologiskt jordbruk jämfört med de som upplevde den som positiv. Nästa avsnitt 
kommer undersöka närmare vilka former påverkan från utbildningen kan ta. 

5.3.3 Påverkansfaktorer 

Med stöd i teorin analyserades i föregående avsnitt normer och attityder som en möjlig 
påverkansfaktor i utbildningen. I detta avsnitt kommer påverkansfaktorer identifierade av 
jordbrukarna själva att belysas. Dessa resultat är baserade på jordbrukarnas kommentarer på 
fråga 31 och 32 i frågeformuläret (se bilaga 1). Kommentarerna uppgick till 304 stycken 
sammanlagt och berörde framförallt faktorerna kunskap, normer och attityder. 

Kunskap 

Gällande kunskap identifierades fem aspekter som återkommande i kommentarerna. Dessa 
var dels bristen på kunskap men även kunskap som haft en bejakande, avhållande eller 
neutral påverkan på upptaget av ekologiskt jordbruk samt kunskap kopplat till ökad analytisk 
förmåga. 

Bristande undervisning - Frånvaron av undervisning i ekologiskt jordbruk har som 
nämnts i avsnittet ”Påverkansgrad” upplevts av vissa som att utbildningen inte påverkat dem 
i frågan. Andra upplevde dock att bristen på undervisning haft en faktisk påverkan genom 
sin frånvaro. Frånvaron av undervisning i ekologiskt jordbruk kommenterades av 
jordbrukare med genomförd utbildning på 60-talet fram till och med 90-talet. Denna 
frånvaro nämndes ofta ha naturliga orsaker eftersom ekologiskt jordbruk blivit aktuellt först 
på senare år. Vissa kommentarer pekade dock på en problematik i en kunskapsbrist som 
existerar än idag: ”Själva grundproblemet är ju att det inte finns någon utbildning kring 
ekologisk odling och kretsloppsjordbruk. Hur många duktiga rådgivare finns det? Inte 
många. Rådgivning och utbildning är trygghet och där har Sverige inte hängt med.” I Tabell 
6 redovisas svaren på fråga 22 i enkätformuläret (se bilaga 1) som bad jordbrukarna ange i 
vilken grad kunskapen de fått under jordbruksutbildningen var tillräcklig för att kunna arbeta 
som ekologisk jordbrukare. En skillnad som sticker ut mellan de ekologiska och 
konventionella jordbrukarna är att de ekologiska i högre utsträckning upplevt kunskapen 
som obefintlig medan de konventionella i högre utsträckning upplevt kunskapen som fullt 
tillräcklig. Skillnaden är statistiskt signifikant med ett p-värde på 0,02 vilket betyder att 
sannolikheten att skillnaden är orsakad av slumpen endast är 2 %. En förklaring till 
skillnaden skulle kunna vara att de ekologiska jordbrukarna har mer erfarenhet än de 
konventionella om vilken kunskap som krävs för att bedriva en ekologisk produktion och 
kan därför bedöma tillräckligheten i undervisningen bättre. 
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Tabell 6. Omfattning av undervisning om ekologiskt jordbruk i jordbruksutbildningen 
        

 Obefintlig Inte 
tillräcklig 

Knappt 
tillräcklig 

Delvis 
tillräcklig 

Fullt 
tillräcklig Vet ej Chi2 

        
Ekologiska 
(n = 372) 

28% 19% 17% 25% 8% 4%  

Konventionella 
(n = 153) 

22% 19% 10% 23% 21% 7% p=0,02 

Totalt 
n = 525) 

26% 19% 15% 24% 11% 5%  

n = antal 

Den generella bilden som tabellen ger är dock att kunskapen i enlighet med kommentarerna 
upplevts som bristfällig i högre utsträckning än tillräcklig. Ytterligare korstabellsanalyser 
bekräftande kommentarernas bild om att kunskapsbristen minskat med åren. För de 
jordbrukare som avslutat sin jordbruksutbildning under 80-talet upplevde 55 % att 
kunskapen var otillräcklig medan endast 26 % av de som avslutat utbildningen på 2000-talet 
upplevde detsamma. 

Bejakande kunskap - För de jordbrukare som i någon utsträckning blivit undervisade i 
ekologiskt jordbruk nämndes återkommande kunskapens roll för deras inställning till att 
börja med ekologiskt jordbruk. Bejakande undervisning nämndes förutom i formen av 
kunskap generellt om ekologisk och biodynamisk produktion även i formen av kunskap 
kring djurvälfärd, ekologi, biologi, miljö och hållbar utveckling. Även ämnen som inte är 
direkt relaterade till jordbruk uppgavs ha påverkat, däribland hälsokunskap, fysik, kemi och 
samhällsvetenskap. En ekologisk jordbrukare uttryckte sig på följande vis rörande 
utbildningens påverkan: ”Jag fick bekräftelse att hur viktigt det är att värna miljön, hälsa och 
vårt välbefinnande.”  

Avhållande kunskap - Även kunskap med avhållande effekt nämndes ska haft betydelse. 
Det handlar först och främst om ren kunskap om jordbruksmetoden som gjort dem 
tveksamma till att börja med ekologiskt jordbruk. Följade kommentar är ett exempel på 
detta: ”Jag blev mer medveten om hur svårt det är att tillgodose växternas näringsbehov 
utan att övergödsla inom ekologisk odling.” Andra jordbrukare uttryckte istället ett missnöje 
med kvaliteten på undervisningen där fokuset på undervisningen ifrågasätts och även 
vetenskapligheten i den. Här nämndes till exempel att jordbruksutbildningen upplevts 
fokusera för mycket på hög produktion istället för hälsa och miljö.   

Neutral kunskap - Även om de är färre så finns det också exempel på jordbrukare som 
upplevde kunskapen i utbildning som neutral och ackompanjerat med ett bra debattklimat. 
Dessa upplevelser kan kopplas till vissa uttryck för en stärkt analytisk förmåga som 
utbildningen bidragit med. Egenskaper som att kunna bedöma vad som är sant och osant, 
att tänka själv och gå sin egen väg är några bidrag som ett fåtal jordbrukare nämnde att 
utbildningen hade gett. 

Den rollen som jordbrukarna gav kunskap är i linje med tidigare studier på området som 
belyser dess påverkanspotential på valet av jordbruksmetod (Isin et al., 2007, s 753; Karki et 
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al., 2011, s 120; Mccann et al., 1997, s 756; Power et al., 2013, s 272). Dessa studier har dock 
i första hand kopplat ihop god kunskap med att välja ekologiskt jordbruk. Vad som inte 
kommit fram tydligt i dessa studier är att även konventionella jordbrukare baserar sina val på 
objektiv kunskap där det ekologiska jordbrukets nackdelar vägts in i valet att producera 
konventionellt.   

För att ge stöd åt resultaten kring kunskap kan teorin om innovationsspridning vara 
behjälplig. I detta fall är den beslutsprocess som en individ går igenom vid kontakt med en 
ny innovation intressant. Teorin lägger här vikt vid kunskapsbasen som formas i det första 
steget i processen där individen blir varse om innovationens existens, om hur den ska 
användas och om de underliggande principerna som får den att fungera. En god 
kunskapsbas i detta steg har betydelse för huruvida individen väljer att adoptera innovation 
(Rogers, 2003, s 171-174). Det är inte svårt att se detta steg i beslutsprocessen ta plats i 
undervisningen om ekologiskt jordbruk i en jordbruksutbildning. Här ges 
jordbruksutbildningar stor påverkansmöjlighet i den omfattning och kvalitet som de väljer 
att presentera ekologiskt jordbruk med, något som också har uttryckts i kommentarerna från 
jordbrukarna. Ekologiskt jordbruk skiljer sig också från typiska innovationer i det att den är 
komplex och till största del informationsbaserad (Padel, 2001, s 54) vilket borde göra 
kunskapssteget i beslutsprocessen extra viktigt. Något som nervärderar vikten av 
kunskapstillskansningen i utbildningen är att vetenskap och expertutlåtanden enligt teorin 
har mindre betydelse för om en individ adopterar en innovation jämfört med råd från 
personliga kontakter (Rogers, 2003, s 11-38).  

Även teorin om planerat beteende ger betydelse till kunskap för huruvida en individ utför ett 
specifikt beteende. Kunskapen är i detta fall en del av den beteendekontroll som är 
nödvändig i handlingen. Genom god kunskap om hur beteendet ska utföras minskar den 
upplevda och faktiska svårighetsgraden i utförandet (Measurement Instrument Database for 
the Social Sciences, u.å., s 1). Detta betyder att kvaliteten på den kunskap som 
jordbruksutbildningarna levererar om ekologiskt jordbruk har direkt effekt på sannolikheten 
för att de studerande kommer vilja välja ekologisk produktion. Ställs detta synsätt mot 
bakgrund av de aspekter av kunskap som kommentarerna lyft fram framstår bristen på 
kunskap allvarlig. Tillsammans med den rapporterade osakligheten i undervisningen skulle 
kunskapsbristen kunna utgöra ett betydelsefullt hinder för att jordbrukare ska kunna göra väl 
avvägda beslut kring jordbruksmetod.  

Attityder och normer 

Kunskap är dock inte den enda faktorn som gavs betydelse i jordbrukarnas kommentarer 
kring utbildning. Attityder och normer var återkommande teman. Jordbrukarnas 
kommentarer kring attityder och normer kan kategoriseras som endera negativa eller positiva 
till ekologiskt jordbruk. De allra flesta kommentarerna uttryckte dock erfarenheter kring 
negativa attityder och normer och uttrycktes uteslutande av de ekologiska jordbrukarna. 
Erfarenheterna rörde i mångt och mycket upplevelser från en tid då ekologiskt jordbruk inte 
var allmänt känt och av det skälet ansågs normbrytande. Följande kommentar illustrerar hur 
de etablerade normerna på den tiden påverkade undervisningen: 
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Lantbruksutbildningen på 80-talet var i huvudsak emot alternativodling, likadant 
med LRF. Hade en lärare i växtodling i driftledarkursen som t.o.m. var hatisk. Detta 
innebar att ingen ville prata om ekologisk odling, inte heller jag. Jag skaffade 
kunskapen på annat håll, fanns ju ganska mycket att läsa och motståndet var ju inte 
vetenskapligt precis och jag tror att just det triggade mig och många andra... 

I kommentaren återkommer ett fenomen som nämns i avsnittet ”Påverkansgrad” där 
motståndet mot ekologiskt jordbruk inte bara upplevts som ett hinder utan också fungerat 
som en uppmuntrande faktor. Flera kommentarer påvisade dock att det skett en stor 
utveckling på detta område och att negativa attityder och normer har minskat. Trots denna 
förändring verkade det på många av jordbrukarna som att gamla attityder och normer levt 
kvar inpå 2000-talet:   

När jag gick lantbruksskola i början på 80-talet fanns nästan inte ekologiskt lantbruk. 
Jag talade en gång om djurvälfärd och fick då höra av en lärare att "hästtjejer som du 
borde inte få gå på lantbruksskola". Sonen gick lantbruksskola i början på 2000-talet, 
han blev mobbad på skolan av personal för att hans föräldrar var ekologiska. 

Skillnaden mot hur situationen var förr verkar vara att de negativa attityderna på senare år 
fått börja samsas med positiva eller neutrala inställningar vilket en jordbrukare utbildad på 
2000-talet beskrev: ”Lärarna var uppdelade i lite olika läger. Några var väldigt för ekologiskt, 
några väldigt emot men de flesta var väldigt neutrala och såg både för och nackdelar med de 
olika produktionsformerna.”  

Som påpekats innan är frågan hur stor påverkan dessa attityder och normer har på 
jordbrukaren och valet av ekologisk eller konventionell produktion. Vissa antydde, som 
nämnts, att motståndet påverkat dem i motsatt effekt medan andra upplevt motståndet som 
ett hinder. Tillsammans med negativa personliga konsekvenser så diskuterades av vissa även 
mer samhälliga konsekvenser av utbredningen av negativa attityder i jordbruksutbildningar: 

Det är nog mest i efterhand som jag förstått hur mycket våra lärares negativa 
inställning till ekologiskt lantbruk påverkat oss elever. För många kollegor tror jag 
det är det störst hindret för omläggning idag. Vi har en idag pensionerad 
växtodlingslärare som mycket aktivt arbetar emot allt ekologiskt. Syns i media med 
insändare, är med på möten etc. Många är fortfarande hjärntvättade för det var en 
mycket bra lärare, en av de bästa. 

En annan kommentar på samma tema löd: ”Om SLU, lärare och forskare är negativa till det 
ekologiska konceptet, så hämmar detta starkt utvecklingen inom detta område.” Även om 
denna studie inte har som syfte att undersöka orsakerna bakom de attityder och normer som 
beskrivs här så är det ändå på sin plats att påpeka komplexiteten bakom den bild som målats 
upp i detta avsnitt. Förutom rent objektiva argument mot ekologiskt jordbruk så har 
jordbrukarnas kommentarer påvisat även andra orsaker bakom motståndet mot ekologiskt 
jordbruk. Följande kommentar illustrerar sociala och psykologiska komponenter samt 
ekonomiska drivkrafter som återfunnits även i andra kommentarer: 

https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=564310&f_rid=25260593�
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=564310&f_rid=25260593�
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=564310&f_rid=25260593�
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Det är bara de bästa bönderna som klarar av att vara KRAV-bönder.  
Det är svårt för den vanlige bonden att bli KRAV för då måste man förkasta allt 
man tidigare trott på. Att sprutmedel är ofarligt, att konstgödning när bra och är 
långsiktigt hållbart. Att den som får högst skörd är bäst. Propagandan från 
sprutmedelsföretagen om att man måste spruta för annars kommer vi alla att dö av 
svält omedelbart är oerhört utbredd. Likaså dessa gamla professorer från SLU som 
hela tiden tjatar om undergång om alla blir KRAV. 

Sammanfattningsvis beskrev många jordbrukare närvaron av negativa attityder och normer i 
deras utbildning. Påverkan har upplevts i varierande grad, både som triggande och som ett 
hinder. Konsekvenserna på samhällsnivå har också lyfts upp där dagens situation med en låg 
andel jordbrukare i omställning till ekologiskt jordbruk upplevts orsakats delvis av 
motståndet beskrivet i detta avsnitt. Den bild som jordbrukarna gav kring attityder och 
normer fördjupar förståelsen för den bild som statistiskt visats i avsnittet ”Negativ eller 
positiv påverkan” där existensen av dessa attityder kunde visas. Påpekas bör dock att 
statistiken pekar på att dessa upplevelser snarare representeras av en minoritet än en 
majoritet av jordbrukarna.    

Motståndet mot ekologiskt jordbruk har förklarats med teorin om innovationsadoption 
delvis som en konsekvens av en krock med existerande värderingar där jordbruksmetoden 
förknippats med kritik mot det konventionella jordbruket (Padel, 2001, s 53). Ett sådant 
motstånd, som utgör den del av det sociala systemet och dess normer, menas försvåra 
spridningen av innovationen (Rogers, 2003, s 23-35). Som med faktorn kunskap, har 
attityder en plats i den beslutsprocess som teorin beskriver inträffa när en individ 
konfronteras med en ny innovation. Här nämns att attityder formas i det andra steget i 
processen kallat övertalningssteget. Genom information om konsekvenserna för att adoptera en 
innovation, skapas i detta steg endera en positiv eller negativ känsla inför innovationen 
(Rogers, 2003, s 174-177). Liksom fallet med det första steget (kunskapssteget) kan tänkas 
att övertalningssteget även det äger rum under utbildningstiden vilket ger viss makt åt 
utbildningen med tanke på attitydernas potentiella påverkan på valet av konventionell eller 
ekologisk produktion.  

Teorin om planerat beteende bidrar till denna analys genom att befästa betydelsen av 
attityder och normer för människors beslutsfattande. Om teorin om innovationsspridning 
visar hur utbildningen kan påverka attityderna bland de studerande så förklarar teorin om 
planerat beteende hur dessa attityder, tillsammans med de upplevda normerna, sedan blir en 
komponent som påverkar individen i dess framtida val (Measurement Instrument Database 
for the Social Sciences, u.å., s 1). 

 

 

Baserat på analysen av resultatet i undersökningen kan några slutsatser dras. Gällande 
studiens första frågeställning så är slutsatsen, med förutsättning att respondenterna är 

6 Slutsatser 
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representativa, att det inte finns någon statistiskt signifikant skillnad i Sverige mellan 
konventionella och ekologiska jordbrukare i deras utbildningsnivåer eller 
utbildningsområden. Slutsatser gällande studiens andra frågeställning är något mer 
komplexa. Vad analysen av resultatet har visat är att majoriteten av jordbrukarna inte upplevt 
att utbildningen påverkat dem i deras val av jordbruksmetod. Minoriteten som upplevt en 
påverkan anger i större utsträckning att denna varit avhållande från upptag av ekologiskt 
jordbruk jämfört med bejakande. Här är det främst negativa attityder som stått för den 
avhållande påverkan men även bristande kunskap om ekologiskt jordbruk har delgivits en 
roll. Dessa avhållande faktorer har enligt analysen minskat i omfattning med åren men 
upplevdes fortfarande existera. Till detta läggs en osäkerhet kring graden av omedveten 
påverkan vilket betyder att det finns en sannolikhet att den upplevda påverkan kan vara 
större eller mindre än vad den faktiska påverkan har varit.  

Vissa av dessa slutsatser är mer tillförlitliga än andra. Vad undersökningen kan säga med stor 
säkerhet är att jordbrukarna i varierande omfattning upplevt ett motstånd mot ekologiskt 
jordbruk inom jordbruksutbildningar och att detta motstånd till viss grad fungerat 
avhållande på upptaget av ekologisk produktion. 

 

 

För att skapa en bättre förståelse av resultaten presenterade i denna uppsats kommer det i 
detta avslutande avsnitt föras en diskussion kring undersökningen och dess fynd samt kring 
framtida forskning på området. 

7.1 Metoden 

Även om bortfallsanalysen inte visade på någon snedvridning med allvarliga konsekvenser 
för studiens undersökningsområde så är det ingen garanti för att resultaten också gäller för 
svenska jordbrukare i stort. Med tanke på den låga svarsfrekvensen bör därför studiens 
slutsatser generellt behandlas med försiktighet. Utöver denna varning bör några reflektioner 
delges för att möjligöra en god bedömning av uppsatsens validitet och reliabilitet.  

För det första är det möjligt att en annan konstruktion av studiens enkätfrågor hade gett ett 
annat resultat. Skulle resultaten till exempel se annorlunda ut om det gjorts skillnad mellan 
folkhögskoleutbildningar och universitetsutbildningar eller om en mer detaljerad insamling 
av olika utbildningsbakgrunder skett? En för oprecis registrering av jordbrukarnas 
utbildningsbakgrund kan ha inverkat på resultatet negativt.  

För det andra bör frågan ställas om resultatet kring utbildningsbakgrund hade varit 
annorlunda om en annan uppdelning av jordbrukarna i ekologiska respektive konventionella 
producenter hade gjorts. Samma frågetecken gäller för om studien hade använt sig av en 
bredare definition av ekologiskt jordbruk. Dessa båda aspekter nämns i avsnittet 
”Metodkritik” och bör finnas med vid en bedömning av slutsatserna för studien.  

7 Diskussion 
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För det tredje bör nämnas att fokuset för uppsatsen av naturliga skäl legat på hämmande 
faktorer till ekologiskt jordbruk eftersom studien tar avstamp i den haltande 
omställningsprocessen till ekologiskt i Sverige. Detta har medfört att hämmande faktorer till 
konventionellt jordbruk har negligerats i undersökningen. Till exempel så existerar det 
säkerligen negativa attityder till konventionellt jordbruk också, även om denna studie valt att 
inte fånga in dessa. I och med uppsatsens fokus på ekologiskt jordbruk kan den därmed inte 
sägas ge en helhetsbild av svenskt jordbruk på forskningsområdet. 

7.2 Det teoretiska ramverket 

Det teoretiska ramverket för studien har i resultatdelen lyckats förklara och ge stöd åt de 
empiriska fynden i relativt stor utsträckning. Här är det främst beskrivningar av möjliga 
förändringsprocesser och stöden för olika faktorers roll och betydelse som bidragit till en 
bättre förståelse. Även om teorierna i huvudsak upplevts utgöra ett bra stöd i 
resultatanalysen så finns det vissa svagheter som har noterats. 

En svaghet med båda teorierna är deras begränsningar i att förklara den komplexiteten som 
upptagandet av ekologiskt jordbruk innefattar. Detta kunde till exempel ses i en lucka mellan 
den betydelse som teorierna ger kunskap och attityder och den upplevelse som majoriteten 
av jordbrukarna anger att dessa faktorer påverkar. Denna lucka kan dels förklaras med ett 
visst mått av omedveten påverkan, men kanske till större del av konkurrerande faktorer. 
Som resultatet visat är utbildning, kunskap och attityder endast några få av de faktorer som 
jordbrukarna anger ska ha betydelse för deras val.  

Vidare var appliceringen av teorin om innovationsspridning på området för utbildningsnivå 
tveksam då det finns en osäkerhet i huruvida teorin kan förklara den högre utbildningsnivån 
bland ekologiska jordbrukare i tidigare studier. Som tidigare nämnts borde en högre 
adoptionsbenägenhet av nya innovationer lika gärna kunna förknippas med konventionella 
jordbrukare som med ekologiska vilket sänker applicerbarheten av teorins förklaringsmodell 
på denna aspekt av studien. Samtidigt kunde ett typiskt karaktärsdrag för adoptionsbenägna 
individer, det aktiva informationssökandet, identifieras hos flera av de ekologiska 
jordbrukarna i studien. Huruvida ekologiska jordbrukare, i större utsträckning än 
konventionella, är mer benägna att adoptera nya innovationer är dock svårbedömt med 
utgångspunkt i denna studies material.  

7.3 Förklaringar till slutsatserna 

Så hur går det ihop att utbildningen har en viss påverkan på jordbrukarnas val av 
jordbruksmetod men att inga skillnader i utbildningsbakgrund mellan konventionella och 
ekologiska jordbrukare kan hittas? Med förutsättning att studiens stickprov är representativt 
och att studien har mätt utbildningsbakgrund på ett tillförlitligt sätt, så är den enklaste 
förklaringen att utbildningens påverkan är så pass liten att den inte ger något utslag i 
statistiken. En annan förklaring kan tänkas vara att den avhållande respektive bejakande 
påverkan till ekologiskt jordbruk generellt inte tillhör någon speciell utbildningsnivå eller 
utbildningsområde. Kommentarerna från jordbrukarna tyder dock på att negativa attityder 
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till ekologiskt jordbruk i större utsträckning återfinns i jordbruksutbildningar. Om det 
förutsätts att negativa attityder i huvudsak fungerar avhållande, vilket kommentarer visat att 
de inte alltid gör, bör större tillit sättas till den första förklaringen. Sannolikt ligger nog 
sanningen i en kombination av förklaringar.  

7.4 Fyndens betydelse 

Hur kan studiens slutsatser ses i ett bredare perspektiv? Först till hand är att se dem i 
relation till den omställning till ekologiskt jordbruk som den svenska regeringen främjar. Här 
kan de upplevda kunskapsbristerna och attityderna till ekologiskt jordbruk inom 
jordbruksutbildningar ses som två av många faktorer som kan ha en negativ påverkan på 
omställningen till ekologiskt jordbruk och Sveriges miljömål. Att omställningen inte görs i 
den omfattning som regeringen hoppas på skulle alltså delvis kunna förklaras med 
existensen av dessa hämmande faktorer. En större medvetenhet kring dessa potentiella 
brister från politiskt håll skulle kunna leda till en utbildningspolitik som integrerar ekologiskt 
jordbruk på ett bättre sätt i jordbruksutbildningar. Genom att erbjuda undervisning i 
ekologiskt jordbruk i tillräcklig omfattning och av god kvalitet kan bättre förutsättningar till 
en balanserad debatt skapas och därmed potentiellt snabba på omställningen till ekologiskt 
jordbruk. Även om omställningen går för långsamt enligt regeringen så visar dock 
utvecklingen i stort att ekologiskt jordbruk haft en snabb spridning och blir allt mer 
accepterat. Ur regeringens synvinkel borde utvecklingen därmed gå i rätt riktning, även om 
den anses gå för långsamt. Detta gäller även för de upplevda kunskapsbristerna och negativa 
attityderna som identifierats i studiens resultat. Enligt analysen har dessa avhållande aspekter 
minskat i omfattning med åren vilket pekar mot att utvecklingen ändå går i önskad riktning. 

Ur ett samhällsperspektiv är det olyckligt att samtalet kring det hållbara jordbruket verkar 
influeras av fördomar och egenintressen i ett läge då en snabb omställning till hållbara 
jordbrukmetoder är eftersträvansvärt för att undvika fortsatt degradering av människans 
livsuppehållande system. Sett ur ett brett perspektiv kan det upplevda motståndet mot 
ekologiskt jordbruk ses som en naturlig reaktion på dess framfart. Detta eftersom det 
ekologiska jordbruket vuxit fram ur en kritik mot det gamla systemet vars värderingar och 
ekonomiska intressen riskerar att omkullkastas om jordbruksmetoden ökar i omfattning. 
Osakliga argument sprungna ur ett försök att försvara dessa egenintressen bör därför vara 
att vänta från de aktörer som känner sig hotade av det nya systemet. Det väsentliga i 
situationen är kanske hur dessa egenintressen hanteras i samhällsdebatten kring svenskt 
jordbruk och huruvida de objektiva argumenten emot ekologiskt jordbruk tas på allvar för 
att förbättra jordbruksmetoden. Det kan ha stor betydelse för utvecklingen och spridningen 
av det ekologiska jordbruket i framtiden och huruvida ett hållbart jordbruk i Sverige kan 
uppnås.  

7.5 Framtida forskning 

Generellt behövs det fler svenska studier som undersöker betydelsen av utbildning i valet av 
ekologisk eller konventionell produktion. Denna studie kan ensam inte uttala sig med 
säkerhet kring om det i Sverige finns skillnader eller ej mellan konventionella och ekologiska 
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jordbrukares utbildningsbakgrunder. Framtida studier på detta kan rekommenderas att vara 
mer detaljerade i registreringen av olika utbildningsslag och inriktningar än vad denna studie 
har varit. Även vidare forskning behövs för att undersöka denna studiens vaga resultat kring 
omfattningen av de avhållande och bejakande faktorerna till ekologiskt jordbruk inom 
jordbruksutbildningar. Något som framtida studier skulle kunna bygga vidare på är studiens 
slutsats att det inom jordbruksutbildningar upplevs finnas ett motstånd mot ekologiskt 
jordbruk. Hur verkligt är detta motstånd? Vad består det av? Vilka faktorer ligger bakom? 
En god förståelse av ett eventuellt motstånd är av stor vikt för att beslutsfattare ska kunna 
främja ett hållbart jordbruk. Inte bara för att kunna undanröja osakliga hinder för 
utvecklingen av ekologiskt jordbruk utan också för att bättre förstå och lära av de nackdelar 
som jordbruksmetoden har. För något som jordbrukarna i denna studie gett uttryck för är 
behovet av en objektiv debatt förankrad i verkligheten, där erfarenheter av både 
konventionell och ekologisk produktion tas tillvara för att främja ett hållbart svenskt 
jordbruk. 
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Presentation 
 

Kära jordbrukare! 

Det råder en osäkerhet kring svenskt jordbruk. Regeringen vill öka andelen ekologiskt 
jordbruk samtidigt som många jordbrukare är tveksamma till att lägga om. Syftet med denna 
enkätundersökning är att förstå bättre varför vissa väljer konventionellt jordbruk medan 
andra väljer ekologiskt. Studien kommer framförallt titta på orsaker kopplade till 
utbildningsbakgrund.  

Resultatet av undersökningen kommer presenteras i min C-uppsats och finnas tillgängligt på 
webben. Genom att delta bidrar du med viktig kunskap, inte bara för uppsatsen, utan 
förhoppningsvis också för svenskt jordbruk och dess framtid. Men ditt deltagande är förstås 
helt frivilligt!  

Dina svar kommer endast vara tillgängliga för mig och uteslutande användas till 
undersökningssyftet. I uppsatsen är din anonymitet garanterad. 

Stort tack på förhand! 

Kristian Hägglund 

Högskolan i Jönköping 

Instruktioner 
 

Enkäten består av max 32 frågor där vissa handlar om dig och ditt jordbruk och andra om 
din inställning till ekologiskt jordbruk.  

Bland frågorna om ekologiskt jordbruk så finns inga rätta eller fel svar, jag är endast 
intresserad av din personliga åsikt och erfarenhet. Din uppgift är helt enkelt att välja det 
svarsalternativ som stämmer in bäst på dig för varje fråga.  

Försök svara på alla frågor. Om du inte vet svaret på någon fråga eller om frågan är 
omöjlig att tillämpa på din situation så välj svarsalternativet Vet ej/Ej tillämplig. Om du 
t.ex. får frågan ”Hur var dina lärares syn på ekologiskt jordbruk under din utbildning?” så 
kan svarsalternativet Vet ej/Ej tillämplig väljas om du inte minns eller om termen 
ekologiskt jordbruk aldrig nämndes under din utbildning.  

I slutet av enkäten så finns det utrymme för eventuella kommentarer. 

Lycka till! 

 

 

Bilaga 1: Enkätformulär 
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Enkätfrågor 

Här presenteras enkätfrågorna i så stor snarlikhet som möjligt med det webbaserade 
originalet. Skillnader i design förekommer samt frånvaron av effekter i form av dropdown-
menyer och villkorsbaserade frågor som visas eller ej beroende på vilka svar som angetts på 
tidigare frågor. Dessa effekter är i detta dokument noterade inom parantes vid aktuella 
frågor. Vidare så har vissa frågor anpassats beroende på om respondenten var konventionell 
eller ekologisk jordbrukare. Det handlar om ordval där konventionella jordbrukare fick 
frågor med ordet ”börja” eller ”vore” medan ekologiska jordbrukare fick samma frågor med 
dessa ord utbytta mot ”fortsätta” respektive ”är”. Eftersom anpassningarna är få har de två 
versionerna i detta dokument slagits samman där aktuella ord visas tillsammans skiljda av ett 
snedstreck (/).  

1. Hur gammal är du? 

 19 eller yngre  
 20-29  
 30-39  
 40-49  
 50-59  
 60 eller äldre 

2. Är du man eller kvinna? 

 Man 
 Kvinna 

3. Vilket län bor du i? (Dropdown-meny) 

 Stockholm 
 Uppsala 
 Södermanland 
 Östergötland 
 Jönköping 
 Kronoberg 
 Kalmar  
 Gotland 
 Blekinge 
 Skåne 
 Halland 
 Västra Götaland 
 Värmland 
 Örebro 
 Västmanland 
 Dalarna 
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 Gävleborg 
 Västernorrland 
 Jämtland 
 Västerbotten 
 Norrbotten 

4. Hur många år har du jobbat som jordbrukare? 

 År 

5. Vilken är din huvudsakliga produktionstyp? 

 Djurproduktion (Kött, mjölk, ägg) 
 Växtproduktion 

6. Hur många hektar bedriver du jordbruk på? 

         Avrunda till närmaste heltal 

 Hektar 

7. Är ditt jordbruk en huvudsyssla, delsyssla eller bisyssla? 

 Huvudsyssla (All inkomst från jordbruket) 
 Delsyssla (Runt hälften eller större delen av inkomsten från jordbruket) 
 Bisyssla (Mindre delen av inkomsten från jordbruket) 

8. Är ditt jordbruk i huvudsak klassat som konventionellt eller ekologiskt? 

 Konventionellt 
 Ekologiskt certifierat 

9. Är ditt konventionella jordbruk under omställning till ekologiskt? (Visas om alt 
1 angetts på fråga 8) 

 ja 
 nej 

10. Har du ställt om ditt ekologiska jordbruk från konventionellt? (Visas om alt. 2 
angetts på fråga 8) 

 ja 
 nej 
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11. Hur många år har jordbruket varit ekologiskt? (Visas om alt. 1 angetts på 
fråga 10) 

 år 

12. Vad har betytt mest för dig när det gäller ditt val att producera konventionellt 
eller ekologiskt? Ange max 3 faktorer. 

 Min utbildning 
 Konsumenternas hälsa 
 Min kunskap 
 Ekonomiska skäl 
 Djurens välfärd 
 Ideologiska eller filosofiska skäl 
 Miljöskäl 
 Religiösa skäl 
 Praktiska skäl 
 Min hälsa 
 Personliga skäl 

13. Hur troligt är det att du kommer börja/fortsätta med ekologiskt jordbruk de 
närmsta fem åren? 

Mycket 
otroligt 

Otroligt Osäkert Troligt 
Mycket 
troligt 

Vet ej 

14. Hur gärna skulle du vilja börja/fortsätta med ekologiskt jordbruk de närmsta fem 
åren? 

Väldigt 
ogärna 

Ogärna Kanske Gärna Väldigt gärna Vet ej 

Här följer fyra påståenden. Ange hur väl du instämmer med vart och ett av påståendena. 

15. Att bedriva ekologiskt jordbruk på min gård vore/är bättre för miljön jämfört 
med konventionellt 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
inte 

Är osäker 
Instämmer 

delvis 
Instämmer 

helt 
Vet ej 

16. Att bedriva ekologiskt jordbruk på min gård vore/är minst lika bra ekonomiskt 
jämfört med konventionellt 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
inte 

Är osäker 
Instämmer 

delvis 
Instämmer 

helt 
Vet ej 



 

52 
 

 

 

17. Att börja/fortsätta med ekologiskt jordbruk på min gård vore bakåtsträvande 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Är osäker 
Instämmer 

inte 
Instämmer 

inte alls 
Vet ej 

18. Att börja/fortsätta med ekologiskt jordbruk på min gård är regelmässigt för 
komplicerat 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Är osäker 
Instämmer 

inte 
Instämmer 

inte alls 
Vet ej 

19. På vilken nivå har du genomfört din högsta jordbruksutbildning? 

Gäller både helt utbildningsprogram och enskild kurs 

 Saknar jordbruksutbildning 
 Gymnasienivå eller motsvarande (Inkl. lantbruksskola) 
 Eftergymnasial nivå 3 år eller kortare 
 Eftergymnasial nivå 4 år eller längre 
 Forskarnivå 

20. Under vilket årtionde slutförde du din högsta jordbruksutbildning? 
(Dropdown-meny) (Visas inte om alt. 1 angetts på fråga 19) 
       Om du har flera utbildningar på samma nivå, välj den längsta. 

       Om nivå och längd är samma, välj den som betytt mest för ditt jordbruksutövande. 

 2010-talet 
 2000-talet 
 90-talet 
 80-talet 
 70-talet 
 60-talet eller tidigare 

21. Genomförde du jordbruksutbildningen på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU? 
(Visas inte om alt. 1 eller 2 angetts på fråga 19) 

 ja 
 nej 
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22. Gav jordbruksutbildningen dig tillräcklig kunskap för att kunna arbeta som 
ekologisk jordbrukare? (Visas inte om alt. 1 angetts på fråga 19) 

Obefintlig 
Inte 

tillräcklig 
Knappt 

tillräcklig 
Delvis 

tillräcklig 
Fullt 

tillräcklig 
Vet ej 

 

23. Hur upplevde du bilden av ekologiskt jordbruk som jordbruksutbildningen    
presenterade? (Visas inte om alt. 1 angetts på fråga 19) 

Negativ 

-2 

 

-1 

 

0 

 

+1 

Positiv 

+2 

 

Vet ej/Ej 
tillämplig 

24. På vilken nivå har du genomfört din högsta utbildning i annat än jordbruk? 

Gäller både helt utbildningsprogram och enskild kurs 

 Saknar utbildning 
 Grundskolenivå eller motsvarande 
 Gymnasienivå eller motsvarande 
 Eftergymnasial nivå 3 år eller kortare 
 Eftergymnasial nivå 4 år eller längre 
 Forskarnivå 

25. Under vilket årtionde slutförde du din högsta utbildning i annat än jordbruk? 
(Dropdown-meny) (Visas inte om alt. 1 angetts på fråga 24) 

       Om du har flera utbildningar på samma nivå, välj den längsta. 

       Om nivå och längd är samma, välj den som betytt mest för ditt jordbruksutövande. 

 2010-talet 
 2000-talet 
 90-talet 
 80-talet 
 70-talet 
 60-talet eller tidigare 

26. Vilket utbildningsområde var den utbildningen inom? (Visas inte om alt. 1 eller 
alt. 2 angetts på fråga 24) 

 Pedagogik eller lärarutbildning 
 Humaniora eller konst 
 Samhällsvetenskap, juridik, handel eller administration 
 Naturvetenskap, matematik eller data 
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 Teknik eller tillverkning 
 Skogsbruk eller djursjukvård 
 Hälso- och sjukvård eller social omsorg 
 Tjänster 
 Annat: 

Under din högsta genomförda utbildning, jordbruksutbildning eller ej... 

27. …hur var dina lärares och klasskompisars syn på ekologiskt jordbruk generellt? 
(Visas inte om alt. 1 angetts på fråga 19 och alt. 1 eller alt. 2 angetts på fråga 24) 

Negativ 

-2 

 

-1 

 

0 

 

+1 

Positiv 

+2 

 

Vet ej/Ej 
tillämplig 

28. …hur många av dina lärare och klasskompisar upplevde du som negativa till 
ekologiskt jordbruk? (Visas inte om alt. 1 angetts på fråga 19 och alt. 1 eller alt. 2 angetts 
på fråga 24) 

Nästan alla De flesta Hälften Ett fåtal Nästa ingen Vet ej/Ej 
tillämplig 

29. …hur stor betydelse hade dina lärares och klasskompisars åsikter generellt för 
hur du såg på ekologiskt jordbruk? (Visas inte om alt. 1 angetts på fråga 19 och alt. 1 eller 
alt. 2 angetts på fråga 24) 

Ingen 
betydelse 

Liten 
betydelse 

En del 
betydelse 

Stor 
betydelse 

Jättestor 
betydelse 

Vet ej/Ej 
tillämplig 

30. Hur har utbildningen påverkat din inställning till att bli ekologisk jordbrukare? 
(Visas inte om alt. 1 angetts på fråga 19 och alt. 1 eller alt. 2 angetts på fråga 24) 

Negativt 

-2 

 

-1 

 

0 

 

+1 

Positivt 

+2 

 

Vet ej/Ej 
tillämplig 

31. Har du någon kommentar till på vilket sätt utbildningen påverkat din inställning 
till att bli ekologisk jordbrukare? (Visas inte om alt. 1 angetts på fråga 19 och alt. 1 eller 
alt. 2 angetts på fråga 24) 
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32. Något övrigt att tillägga? 

 

 

En sista fråga: 

33. Kan du tänka dig att ställa upp på en kortare uppföljningsintervju om det blir 
aktuellt? 

 ja 
 nej 
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