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Utgångspunkter



Från ord till handling – på dagordningen…



Betinget är enormt - och samtidigt komplext…

Elin Röös:
Thomas Kätterer:

Micheal Peacock:
(tradeoffs, 

”the price you pay”)

Hillevi

Eriksson:
(tids-

perspektiv)

Martin Krokstorp:
(strategiska vägval och 

att optimera systemet)



…och även lantbrukarens verklighet!



Från ord till handling – vad säger rådgivarna?

 ”Varför gör inte lantbrukare det som de vet att de borde göra?”

 ”Det finns massor av kunskap som inte kommer till nytta?”

 ”Hur får vi de bästa lantbrukarna att bli den svenska modellen?” (spridning)

 ”Hur ökar vi konkurrenskraften genom att utvecklas snabbare än våra 

konkurrenter?” (har vi komparativa fördelar vid klimatåtgärder)

 Känner du igen diskussionen?



För de flesta är det ett kunskapsproblem… 



…och experterna bör bestämma… 
men är detta effektivt?



Klimatkommunikation – en fråga om planering

- Vem är målgruppen och vad vet vi om den?

- Vad är den önskade effekten av insatsen? 

(systemmål, t ex minskad klimatpåverkan och effektivare 

resursanvändning)

- Vilka beteenden måste förändras? 

(beteendemål, t ex etablering och skötsel av dräneringssystem)

- Vilken kunskap, attityd och värdering krävs?

(kommunikationsmål, t ex ökad kunskap om.. och positiv attityd till…)

- Vilka kanaler och metoder ska användas?

(dvs vilken lärprocess vill vi skapa?)



Kommunikation och beteenden



Beteendeförändring är mer komplext än så…

Lantbrukaren

Lantbrukarens mikro-AKIS

Traditioner

Triggers

Kunskapssökande

Testning

Erfarenheter

Kunskaps- och innvationsmiljö

(plats, teknik, egna nätverk, etc)

(socialt, kompetensförsörjning, affärsmodeller, etc)

Innovation

Forskning och utveckling

Rådgivning

Policy och politik

Stödjande regelverk
Finansiering

Kompetens, inkl plattformar

Inspired by AgriLink’s Conceptual Framework (2018)



En mix av åtgärder

Thomas Kätterer

Örjan Berglund ”Juridiken vid återvätning kanske är det största hindret?”

Flera föreläsare trycker på vikten av ny kunskap för att undvika genuin informationsbrist

Martin och Fredrik – kunskap, intresse, nyfikenhet, motivation och vision – utan det går det inte 



Kompetensutveckling som styrmedel

Skapa lärande i 
sakfrågan

Lagar och regler 
(inkl tillsyn och 

sanktion)

Teknikutveckling
och infrastruktur

(främjandesystemet)

Kampanj, media 
och normpåverkan

Ekonomiska 
styrmedel

Information, utbildning 
och kommunikation

Efterlevnad

Restriktion Möjliggör

Materiell
Finansiell +/-

Medvetenhet

Inre motivationYttre motivation

’Tvingande’ 
beteendeförändring

’Frivillig’ 
beteendeförändring

Nytt beteende

Skapa kännedom om andra styrmedel…

Social

Acceptans (t ex för politik)



Om vi ändå utgår från kunskap som nyckeln…

Exemplet växtskydd…

Information Kunskap Positiv attityd Handling

KAB-modellen –

det rationella beteendet



Olika beteenden – olika strategier

Individ

Relationer

Sammanhanget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samband mellan utbildning/information – kunskaper/attityder – beteenden (fritt 
efter Sjödén och Lönngren). 
 

utbildning/ 
information 

enkla, 
"lättillgängliga" 
beteenden 

kunskaper/ 
attityder 

acceptans av... 

...institutionella 
beslut om 
org/ekon/politiska 
förändringar... 

...som undanröjer 
hinder och tillför 
nya incitament 

komplexa, 
"svårtillgängliga" 
beteenden 



Dessutom – använd olika metoder i olika faser

Gammal vana! Ny vana?

Generell
attityd Befintlig

norm

Föreställ-
ning Specifik

attityd

Specifik
kunskap Vilja att

förändra

Föreskrivande
norm

Prövar nytt
beteende

Egen utvärdering

Funderar över
handlingsalternativ

Utveckla beredskap

Medvetenhet

Reflektion över
eget beteende

Var befinner vi oss i klimatkommunikationen i lantbruket idag?



Målet – att få en efterfrågan från målgruppen…

Lantbrukarens 

informations-

sökning

Faktorer som 

påverkar sök-

beteendet

Den kontext som 

omger sökningen 

(”just in time”)

Innehåll och källor

(trovärdighet)

Hitta, tolka och 

tillämpa 

informationen

Psykologiska: 
Attityd, själv-

förtroende, 

kunskapsnivå, etc.

”Triggers”
(t ex nya krav, upplevda 

problem)

Skala:
Lokal anpassning av 

information

Strukturella:
Socio-ekonomiska

förutsättningar

Situationella:
Motivation, kampanjer, 

media, etc.

Innehåll:
Relevans, 

nyhetsvärde, etc.

Kanal:
Krav på kompatibilitet, 

interaktivitet, etc.

Stöd vid uttolkning 

och tillämpning

Kapacitet (t ex 

källkritik)

Egna resurser (t ex 

digital mognad) 



Slutsatser

• Kommunikation handlar om att möjliggöra lärande

• Kommunikation och kunskap är inte tillräckligt för ”svåra” beteenden

• Olika kommunikativa metoder måste användas för olika målgrupper, 

olika frågeställningar och beroende fas i förändringsprocessen

• Kompetens i strategisk kommunikationsplanering saknas delvis

• Framgångsrik kommunikation stärker känslan av ägarskap (åtagande), 

förbättrar kunskapsunderlaget, skapar positiv social kontroll och gör det 

enklare att gå från ord till handling



Tack för er uppmärksamhet!
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