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Genus och företagande i de gröna näringarna
En litteraturöversikt

Jorden, skogen, trädgården och landsbygdens miljö är resurser som
behöver användas än mer i ett långsiktigt hållbart samhälle. Alla vi bönder som är företagare inom de gröna näringarna har goda framtidsutsikter, om du ser till samhällets behov och människors önskningar.
Önskan om nära mat, förnybar energi, upplevelser i naturen, turism på
landsbygden ökar. Där finns goda tillväxtmöjligheter för alla oss som i
vårt företagande nyttjar jorden, skogen, trädgården och landsbygdens
miljö som grundläggande resurser.
LRF har en vision om en stark tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft för våra näringar. En vision som bara kan förverkligas om alla
som vill och ser företagsmöjligheter inom de gröna näringarna också
förverkligar sina idéer.
Jämställdhet är en förutsättning för att nå vår vision. Snubbeltrådar
som kvinnor upplever, som vi män inte ens behöver se, måste undanröjas. Därför har LRF startat Jämställdhetsakademin för att öka kunskapen, hitta lösningar och bidra till en kreativ diskussion om hur kvinnor
kan ges likvärdiga förutsättningar att starta och driva företag.
Du håller nu Jämställdhetsakademins första rapport i din hand, en
litteraturstudie vars syfte är att kartlägga forskning som gjorts kring de
gröna näringarna ur ett genusperspektiv.
Den osynliga entreprenören. Så har vi valt att kalla rapporten. För detta
är tydligt. Kvinnor som är företagare i de gröna näringarna görs osynliga såväl i statistik över de gröna näringarna, som i forskning kring
kvinnors företagande, liksom i företagandet. Därmed blir kvinnors
förutsättningar att starta och driva företag inom våra näringar – tillväxtnäringarna – också osynliggjorda. 		
På detta vill vi nu råda bot. Var så god att ta del av vår första rapport
som är startskottet för Sveriges kanske viktigaste tankesmedja, Jämställdhetsakademin.
Författare till studien är forskningsinstitutet Nordregio, som svarar
för innehållet.
Lars-Göran Pettersson
Ordförande i Jämställdhetsakademin och förbundsordförande i LRF

LRFs Jämställdhetsakademi är en tankesmedja som genom
idéutveckling, forskning och opinionsbildning ger ökad kunskap om
kvinnors och mäns möjligheter att starta och driva företag inom de
gröna näringarna. Läs mer på www.jamstalldhetsakademin.se.
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Sammanfattning
Ett övergripande resultat i rapporten är att det finns få studier som
fokuserar på företagande och genus i de gröna näringarna. Det som
skulle kunna studeras som företagare i de gröna näringarna har istället ofta studerats som lantbrukare, lantbrukskvinnor, skogsägare eller
motsvarande. Företagandet i de gröna näringarna har således sällan
studerats som just företagande.
Den begränsade litteratur som rör företagande och genus i de gröna
näringarna handlar främst om kvinnor som är företagare. Men det
finns också några studier som jämför kvinnor och män som är företagare, där resultaten visar att det är vissa skillnader. Exempelvis är män
mer rädda att misslyckas med en företagsstart, vilket beror på kopplingen mellan jordbruk och den traditionella maskuliniteten.
Ett tema i forskningen om företagande och genus är motiv och
drivkrafter till varför vissa personer blir företagare. Litteraturen visar
tydligt att det inte är ett enda motiv eller en drivkraft som får kvinnor att starta företag, utan olika sammanflätade och komplexa motiv.
Motiven är bland annat möjligheten att genom företagandet ha tid och
möjlighet att ta ansvaret för familj och barn, ekonomi, ekonomiska
motiv samt ekonomisk självständighet.
Litteraturen behandlar vidare framgångsfaktorer för kvinnors företagande där stöd från maken (och familjen), lokalbefolkningens stöd
och stöd från nätverk av kvinnor är viktiga. Genusmedveten rådgivning
och utbildning kan också gynna företagandet.
Ytterligare ett tema handlar om hinder mot kvinnors företagande
vilka utgörs av bland annat brist på tid på grund av ansvaret för hushållsarbetet samt negativa attityder från partnern, familjen och andra.
Forskningen om stöd till kvinnors företagande visar att policystödet
fokuserar på verksamheter som traditionellt sett är manliga.
Dessutom är systemen för finansiering och rådgivning inriktade på
män som är företagare.
För att förstå kvinnors och mäns företagande måste man förstå
deras livssituation. Rapporten tittar därför också på litteratur om genus
4
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och de gröna näringarna, utan direkt fokus på företagande, men som
handlar om arbete, försörjning, kvinnlighet och maskulinitet i relation
till de gröna näringarna. Litteraturen visar att det finns starka kopplingar mellan genus, familj, arbete och gård och att familjegården,
trots många förändringar inom jord- och skogsbruket, fortfarande
präglar arbetet och livet i de gröna näringarna. Män äger i högre
utsträckning än kvinnor skog och lantbruksfastigheter. Övertagandet av
jordbruk mellan generationerna präglas tydligt av att i första hand män
ärvt gårdar från sina fäder. Kvinnor kommer oftast in i jordbruket genom att gifta sig med en manlig bonde. Män har i högre utsträckning
än kvinnor fostrats som efterträdare på familjegården, trots att män
och kvinnor formellt sett ärver lika. Dessa förhållanden påverkar företagandet, även om företagandet inte diskuteras direkt i dessa studier.
Litteraturen ger också vid handen att i familjelantbruk präglas
arbetets fördelning bland familjemedlemmarna av genus. Den typiska g
 enusarbetsdelningen inom de gröna näringarna i Sverige har
inneburit att kvinnor haft hand om arbetet relaterat till korna, samt
hushållsarbetet – och männen har haft hand om de arbeten som varit
relaterade till åkerbruket och hästarna. Litteraturen visar också att
kvinnor genom historien tycks ha varit, och är även idag, mer gräns
överskridande i sitt arbete i de gröna näringarna genom att de också
utfört typiskt maskulina arbetsuppgifter.
Samtidigt som kvinnor ofta deltagit i en lång rad arbetsuppgifter
på lantbruket och i skogen har deras arbete inte alltid betraktats som
arbete. Kvinnors arbete kan sägas vara osynliggjort och kvinnor har
varit och är än idag de osynliga bönderna. Det sägs i litteraturen bero
på att ägandet och arvet varit manligt, samt att staten och stora organisationer och även forskningen osynliggjort och särbehandlat kvinnor.
Men forskningen visar att på samma gång som ett kvinnoförtryck och
osynliggörande av kvinnor på familjegårdar har ägt rum så finns det
ett visst handlingsutrymme för kvinnorna. De har också förmågan att
förändra sina liv inom ramen för hinder som de möter. Ibland finner
de exempelvis stöd i kvinnogrupper för att genomföra egna projekt.
Forskningen om genus och de gröna näringarna har tidigare främst
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studerat landbygdskvinnor och frågor om genusarbetsdelning och
ägande. På senare tid har intresset riktats mot frågor som rör identiteter. Denna litteratur visar bland annat att en ny kvinnoidentitet i
relation till jordbruk håller på att utvecklas, som innebär mer identifikation med arbete utanför gården. Forskningen indikerar också att
trots att den traditionella maskuliniteten på vissa sätt fortfarande är
stark, finns nyare sätt att forma maskuliniteter i de gröna näringarna,
som entreprenör och tjänsteman samt som omsorgsfull far för både
familjen och naturen.
Den avslutande diskussionen i rapporten handlar om att jämställdhet och företagande i de gröna näringarna inte är en enkel ekvation,
utan olika aspekter måste diskuteras. Exempelvis är det inte säkert att
ett ökat antal kvinnor som är företagare betyder att jämställdheten
inom deras familjer ökar utan företagandet kan ”lägga sten på börda”.
Samtidigt kan fler kvinnor som är företagare innebära en ökad jämställdhet i ett samhälleligt perspektiv.
Alla de teman som förekommer i litteraturen är intressanta att
forska vidare kring, då forskningen om dem i Sverige är väldigt begränsad. Studier både om kvinnor respektive män, samt jämförande studier
av kvinnors och mäns företagande utifrån ett genusperspektiv behövs
således.

6
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Inledning
Uppdrag
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) har under 2009 skapat en Jämställdhetsakademi som ska ge ökad kunskap om kvinnors och mäns möjligheter att starta och driva företag inom de gröna näringarna. I samband
med starten av akademin har LRF gett Nordregio (Nordic Centre
for Spatial Development) i uppdrag att göra denna litteraturstudie
som tittar på forskning om företagande i de gröna näringarna ur ett
genusperspektiv. Studien specificerar bland annat vilka områden som
kan vara av betydelse för detta perspektiv. Vidare går studien igenom
den forskning som gjorts inom de aktuella områdena och p
 resenterar
de viktigaste kunskaperna och slutsatserna om nuläget i de gröna
näringarna.
Uppdraget har genomförts av Nordregios fil.dr., Senior Research
Fellow Katarina Pettersson (uppdragsledare), Junior Research
Fellow Christian Dymén, forskningsassistent Asli Tepecik Dis samt fil.
dr. S
 eema Arora-Jonsson, forskarassistent på Institutionen för stad
och land, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporten har författats av
Katarina P
 ettersson och Seema Arora-Jonsson.
Disposition av rapporten
Rapporten är uppdelad i fem kapitel. I detta inledande kapitel diskuterar vi de olika begrepp som står i fokus i rapporten, hur vi har gått
tillväga för att hitta litteraturen, samt vad vi har avgränsat oss från att
studera. I det andra kapitlet presenterar vi statistik kring de gröna
näringarna, främst jord- och skogsbruk, över företagande, ägande och
arbete.
I rapportens tredje kapitel redogör vi mer övergripande för teman
i den litteratur som handlar om genus och de gröna näringarna och
8
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som handlar om livet som jord- och skogsbrukare, men som inte
direkt fokuserar på företagandet. För att förstå kvinnors och mäns
företagande måste man förstå deras livssituation. Det är därför viktigt
att sätta genus och företagande i de gröna näringarnas sociala, kulturella och ekonomiska sammanhang.
I rapportens fjärde kapitel presenterar vi den litteratur som direkt
fokuserar på företagare och genus i de gröna näringarna. Kapitlet
är strukturerat efter olika teman, vilket innebär att resultat från
samma studie kan presenteras på flera ställen. I rapportens femte och
avslutande kapitel sammanfattar vi kort resultaten av litteraturstudien,
diskuterar jämställdhet i de gröna näringarna samt presenterar inom
vilka områden som det finns behov av mer forskning.

Begrepp
I detta avsnitt diskuterar vi begreppen som återkommer i rapporten: de
gröna näringarna, genus, jämställdhet och företagare/entreprenör.
De gröna näringarna
Vi ser att i en vidare bemärkelse är de gröna näringarna de n
 äringar
som är beroende av naturresurser och tar sin utgångspunkt i användandet av naturresurser såsom vatten, skog och mark. Enligt LRF
definieras de gröna näringarna som företag där jord, skog, trädgård
och landsbygdens miljö är grundläggande resurser (LRF, 2009a).
Begreppet de gröna näringarna används dock sällan i forskningen som
vi går igenom och vi har därför sökt och läst litteratur som handlar om
lant-, jord- och skogsbruk, skogsägare, turism och landsbygd. Se mer
om detta i avsnittet om tillvägagångssätt.
De gröna näringarna är alltså inget enkelt eller entydigt begrepp
utan det omfattar forskningsfält som jordbruk, skogsbruk, nutrition,
landbygdsturism och ekologiska initiativ. Det som kallas för en grön
näring kan inkludera stora skogsbolag, privat skogsägande, familjedrivet lantbruk samt småskalig turism på gårdar i kulturlandskap. De
gröna näringarna är förknippade med värderingar och en önskan om
10
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ett sätt att leva. Det betyder att vi också måste studera hur de gröna
näringarna finns i vissa sociala, kulturella och ekonomiska sammanhang. Vi fokuserar i rapporten på kvinnor och män som arbetar i de
gröna näringarna på landsbygden och fokus ligger på företagande i
små och medelstora företag på landsbygden.1
Genus
Begreppet genus definieras i forskningen främst som ”socialt skapat
kön”. Det betyder att vad som anses vara kvinnligt respektive manligt
på en viss plats och under en viss tid skapas inom ramen för sociala
maktrelationer mellan människor. Att genus varierar rumsligt och tidsmässigt visar att det inte är givet av naturen hur en kvinna eller man är,
utan något som ”görs” i mellanmänskliga relationer i en viss tid och på
en viss plats. Att använda ett genusperspektiv i forskningen handlar om
att undersöka hur genus skapas eller görs i olika sammanhang.
Ofta när man diskuterar genus och jämställdhet kommer
diskussionen att handla om kvinnor. Det beror dels på att genus och
jämställdhet starkare förknippas med kvinnor då män ofta setts som
genusneutrala varelser. Det beror också dels på att de tidiga studierna
kring genus ofta handlade om att lyfta fram kvinnors roller och arbete,
eftersom de tidigare osynliggjorts. Det gäller, som vi ska se, i viss mån
också forskningen som vi behandlar i rapporten.
Jämställdhet
Begreppet genus är ett analytiskt och teoretiskt begrepp och förekommer oftare i forskningen medan begreppet jämställdhet är ett politiskt
och/eller policybegrepp. Jämställdhet är en politisk vision och en målsättning att uppnå rättvisa villkor mellan kvinnor och män. Det svenska
övergripande jämställdhetspolitiska målet innebär att kvinnor och män
ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv (Regeringskansliet, 2009).
Det finns också forskning om genus i stora skogs- och lantbruksföretag och organisationer som
vi inte berör här (se t. ex. Pini, 2004; Pini, 2005a).

1
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En populär metod som används för att arbeta med jämställdhet är så
kallad jämställdhetsintegrering. Detta är ett sätt att arbeta med jämställdhet, vilket i mångt och mycket härrör från Förenta N
 ationernas
(FN) kvinnokonferens i Beijing 1995. Jämställdhetspolitiken ska
genomsyra alla politikområden och jämställdhetsintegrering utgör
strategin för att uppnå det jämställdhetspolitiska målet i Sverige.
Jämställdhet kan diskuteras i termer av både kvalitet och k
 vantitet,
där kvalitet kan handla om rättvis fördelning av makt, inflytande, påverkan och behovsuppfyllelse och möjlighet att påverka samhället och
dess utveckling – och kvantitet om antalet kvinnor och män, till exempel. i organisationer, styrelser eller som utför vissa arbeten. Ofta menar
man att en jämställd fördelning hamnar inom spannet 40–60 procent
av det totala antalet. En diskussion kring jämställdhet är ofta betjänt av
att ta både den kvalitativa och kvantitativa dimensionen i beaktande.

som ”medhjälpare” och stöd i deras makars företag, trots att de arbetat
länge och mycket i företagen kallas de ibland företagarhustrur (Sundin
och Holmquist, 1989; Pettersson, 2002).
Det som vi skulle kalla företagare på
Företagandet i de
landsbygd och i de gröna näringarna har
gröna näringarna har
dock istället för företagare eller entrepresällan studerats som just
nörer ofta kallats lantbrukare, bönder,
företagande.
skogsägare eller dylikt. Företagandet i de
gröna näringarna har således sällan studerats som just företagande. Jord- och skogsbruk väljs exempelvis ofta
okommenterat bort i studier av företagande (Nutek 2005:4). Enligt
Nutek så beror det möjligen på att man menar att förutsättningarna
skiljer sig åt i dessa sektorer jämfört med andra, eller kanske på gamla
traditioner som lever vidare i statistikproduktionen.

Företagare och entreprenör
På samma sätt som begreppet bonde ofta får oss att se en man i keps
framför oss (LRF, 2009b) ger begreppet företagare eller entreprenör
inte sällan associationer kring män i blåställ med verktyg i högsta hugg
(Pettersson, 2002) eller ivriga kostymklädda killar. Detta trots att en del
bönder och företagare är kvinnor. Det är därför nödvändigt att ha ett
genusperspektiv på företagare och företagande för att inte osynliggöra
eller förringa kvinnor som är företagare, genom att exempelvis sätta
dem i bakgrunden, bakom en manlig bonde. Att studera företagande
i ett genusperspektiv innebär bland annat att undersöka hur makt
relationer är organiserade mellan kvinnor och män (Scott, 1988).
Forskning och mediala bilder av företagaren kännetecknas i
stor utsträckning av ett ”genusblint” perspektiv som endast ser män
som företagare, även om de inte betecknas som manliga företagare
(Pettersson, 2002). Forskningen har exempelvis i hög utsträckning
byggt på studier av män och har inte sällan utförts av män. Osynlig
görandet tar sig bland annat uttryck i brist på statistik över företagande
uppdelad på kvinnor och män (Sundin och Holmquist, 1989). Det kan
också medföra att kvinnor, snarare än att betraktas som företagare, ses

Tillvägagångssätt
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För att hitta och sammanställa den litteratur som finns om företagare
i de gröna näringarna i ett genusperspektiv har vi varit tvungna att
översätta och tolka dessa ord på olika sätt. Det mesta av forskningen
som handlar om dessa teman är till exempel skriven på engelska, så det
har för det första varit nödvändigt att översätta begreppen mellan de
olika språken. Få forskare använder också LRFs beteckning de gröna
näringarna och det har därför varit nödvändigt att tolka detta uttryck
till andra motsvarande ord inom forskningen, bland annat jord-, lantoch skogsbruk, skogsägare, turism och landsbygd (och deras engelska
motsvarigheter). Företagare och entreprenör är också begrepp som
används på olika sätt och definieras på skilda vis av olika forskare och
det har därför varit nödvändigt att tolka dessa ord för att hitta den
forskning som berör dessa teman. För att försöka fånga begreppen
som berör genus, genusperspektiv och jämställdhet har vi därför, vid
sidan om dessa begrepp i sig, sökt på ord såsom kvinna, man, kvinnligt,
manligt, femininitet och maskulinitet. Vi har använt sökorden i olika
kombinationer på engelska och svenska.
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För att hitta och sammanställa litteraturen har vi genomfört sökningar
efter vetenskapliga artiklar, böcker och rapporter på olika s ökord i
olika databaser med vetenskapliga tidskriftsartiklar, samt genom att använda sökmotorn Google Scholar (google.se) på internet. Vi har dessutom gjort sökningar i Kungliga Bibliotekets databas Libris (libriskb.se)
och begränsade sökningar på Internet (google.se). Vi har också fått ett
antal böcker och rapporter av LRF.
Det övergripande resultatet av sökningarna är att vi funnit ett relativt begränsat antal studier som på ett uttalat sätt studerar företagande
och genus i de gröna näringarna, det vill säga som använder begreppet
företagare eller företagande och som fokuserar på exempelvis drivkrafter bakom varför människor blir företagare, eller hinder emot det.
För att förstå kvinnors och mäns företagande måste man förstå deras
livssituation och sätta genus och företagande i de gröna näringarnas
sociala, kulturella och ekonomiska sammanhang. De sociala, kulturella
och ekonomiska sammanhangen behandlas i en litteratur om genus
och de gröna näringarna, utan direkt fokus på företagande, men som
handlar om arbete, försörjning, kvinnlighet och maskulinitet i relation
till de gröna näringarna. Den är när det gäller Sverige begränsad, men
mer utvecklad internationellt. Vi har redogjort för en del av denna mer
utvecklade litteratur med fokus på aktuella publikationer.
Avgränsningar
Fokus i studien har varit på genus och vi har avgränsat oss från att
studera litteratur utan ett genusperspektiv eller som inte uttalat undersöker kvinnor och/eller män inom de gröna näringarna. Vi har också
satt fokus på så kallade industrialiserade länder – eftersom de gröna
näringarna kan antas se annorlunda ut i så kallade utvecklingsländer.
Det finns dock förhållanden som skiljer sig mellan länder och regioner
i industrialiserade länder också. Exempelvis Brandth (2002a) pekar på
att kvinnors arbete inom jordbruk, ibland i kombination med arbete
utanför jordbruket, varierar inom Europa bland annat på grund av
jordbrukets storlek, typ av produktion och familjens livscykel.

14
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Statistik
Den statistik som finns kring de gröna näringarna fokuserar framförallt
på jord- och skogsbruk, dels för att det är de största näringarna och
dels för att det är svårt att hitta statistik kring de mindre näringarna.
Enligt Statistisk Årsbok 2009 (SCB, 2009) fanns det drygt 191 000
företag som utgjordes av fysiska personer inom jordbruk, jakt och
skogsbruk år 2007. Statistiken är inte könsuppdelad. Däremot visar
Statistiska Centralbyrån (2008) att 84 procent av de egna företagarna
inom sektorn jord- och skogsbruk, fiske med mera är män och 16 procent kvinnor. Dessa uppgifter bör dock diskuteras och problematiseras,
vilket görs senare i denna rapport, i delen som heter ”Kvinnor – de
osynliga bönderna och skogsägarna”.
Enligt LRF är 83 procent av huvudmedlemskapen/företagen i LRF
registrerade på män och 17 procent på kvinnor. Samtidigt vet LRF att
många fler kvinnor är delägare i företagen och driver verksamheter.
Deras medlems- och marknadsregister ger alltså inte någon rättvisande
bild av kvinnors företagande inom de gröna näringarna. LRF säger sig
arbeta för att finna system att synliggöra kvinnornas företagande på ett
rättvisande sätt (LRF, 2008).
Jordbruk
År 2007 var antalet män som var jordbruksföretagare i enskild
firma 57 700 och kvinnorna 9 970. Andelen kvinnor var alltså cirka
17  procent år 2007 (Jordbruksverket, 2008a)2. När andelen kvinnor
som driver jordbruksföretag jämförs länsvis syns en tendens att andelen
kvinnor är högre i norra än i södra Sverige (Jordbruksverket, 2004a).

2
För detaljerade tabeller över antalet män respektive kvinnor efter ålder i enskild firma, 2007,
fördelade på län, produktionsområde, stödområde och storleksgrupp se Jordbruksverket, 2008a,
s. 26-28.
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Männen utgör 61 procent av antalet sysselsatta i jordbruket och
kvinnorna 39 procent. De sysselsatta männen i jordbruket minskade
med drygt 5 400 personer eller nästan fem procent, medan antalet
kvinnor sysselsatta i jordbruket ökade med ca 9 000 personer eller
15 procent, mellan åren 2005-2007 (Jordbruksverket, 2008b). Ett pressmeddelande från LRF (2009b) indikerar att intresset från tjejer för
lantbruksutbildning ökar och andelen tjejer som väljer jordbruksinriktning har ökat med 30 procent på tio år. Största andelen tjejer finns på
hästutbildningarna.
Männens andel av antalet årsverken inom jordbruket är 73 procent.
Kvinnornas andel utgör 27 procent. Kvinnorna som är sysselsatta i jordbruket arbetar alltså i genomsnitt färre timmar i jordbruket än männen
(Jordbruksverket, 2008b). Mer än hälften av företagarna inom jordbruket har en sysselsättning utanför jordbruket som huvudsyssla enligt
Jordbruksverket (2008b).
När det gäller inkomst för kvinnor och män inom familjejordbruk
visar Jordbruksverket (2004b) att den sammanräknade förvärvsinkomsten för kvinnor (jordbrukare som är kvinnor och familjemedlemmar)
är cirka 84 procent av männens inkomst år 2002. En utredning från
Jordbruksdepartementet (Ds 2004:39) pekar på att kvinnornas inkomst
från jordbruksföretagen utgjorde en
tredjedel av männens, medan kvinnor i
Det är vanligt att
högre grad har inkomst från tjänst utankvinnor investerar
för företaget. Ofta försörjer kvinnorna
betydande arbetsinsatser
familjen på sin inkomst medan inkomsten
i lantbruket utan att ta ut
från företaget återinvesteras i verksamhenågon lön.
ten. Det är vanligt att kvinnor investerar
betydande arbetsinsatser i lantbruket utan
att ta ut någon lön. Genom att avstå från lön avstår kvinnan från eget
sparande samt sänker sin sjukpenninggrundande inkomst vilket leder
till sämre sjukpenning, föräldrapenning, arbetslöshetsersättning och
pension (Ds 2004:39).
När det gäller ägande av jordbruksfastigheter visar SCB:s fastighetsregister att 29 procent av fastigheterna ägs av kvinnor (Nutek 2005:4).
18
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Av statistiken framgår inte i vilken omfattning personer som lever
tillsammans är delägare. LRF menar enligt Nutek att det är vanligt
att mannen äger gården medan kvinnan arbetar där utan ersättning
(Nutek 2005:4). Jämställdhetsutredningen (SOU 2005:66) visar att
endast sju procent av de finansiella stöden som delas ut av Jordbruksverket går till kvinnor. Kvinnor får också knappt tio procent av de
regionalpolitiska anslagen till landsbygdsstöd enligt utredningen. För
att vara berättigad till landsbygdsstöd måste man bedriva en huvudverksamhet på minst 25 procent och ha minst hälften av sin inkomst från
lantbruksföretaget. Detta riskerar att diskvalificera många kvinnliga
sökande (se också Javefors Grauers, 2003).
Skogsbruk
År 2007 fanns det enligt Statistiska Centralbyrån (2009) 336 000 skogsägare varav 62 procent var män och 38 procent var kvinnor. Lidestav
(2001) har studerat skogsbruket utifrån ett genusperspektiv och en
slutsats från hennes studier är att skogsbruket är mycket tydligt könsmärkt och att det ofta förknippas med män och deras arbete. Första
gången skogsägarens kön redovisades i statistiken var i samband med
1976 års lantbruksräkning. Andelen kvinnor bland skogsägarna var då
20 procent. Medelarealen på skog som ägs av män är 64 hektar och för
kvinnor drygt 59 hektar.
Lidestavs (2001) studier visar vidare att 39 procent av männen, och
23 procent av kvinnorna, förvärvat sin skog genom köp från föräldrar
eller släktingar. Vidare har 28 procent av männen, och 36 procent av
kvinnorna förvärvat sin skog genom arv, gåva eller testamente från
föräldrar eller släktingar. Denna skillnad skulle enligt Lidestav kunna
tolkas som att generationsväxlingen mellan fäder/föräldrar till söner
oftare präglas av företagsekonomiska överväganden än då döttrar
övertar skogen. Enligt Lidestav (2003) kan man generellt sett säga att
delägarskap är vanligt både för kvinnor och män. Män i familjeskogsbruk anser sig dock i högre utsträckning än kvinnor ha huvudansvaret
för beslut och det fortlöpande arbetet inom skogsbruket.
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Livet som jord- och
skogsbrukare
Företagande i de gröna näringarna präglas av de ekonomiska, kul
turella och sociala förhållanden och sammanhang som det finns i. För
att kunna förstå och undersöka mäns och kvinnors företagande i de
gröna näringarna i ett genusperspektiv måste det ses mot bakgrund av
dessa speciella förhållanden och sammanhang. Det är också viktigt att
förstå landsbygden som boende, arbetsplats, en grogrund för identitetsskapande som ger sina särskilda förutsättningar, möjligheter och
hinder för företagandet. Det ligger i linje med den nyaste forskningen
om kvinnors företagande. Ahl (2006) företräder detta perspektiv och
menar att det innebär studier av hur kvinnor som är företagare skapar
sina liv och företag samt hur de ”gör genus”.
Flygare (1999) understryker att jordbrukande är en livsvärld och
att det finns starka kopplingar mellan genus, familj, arbete och gård
i detta perspektiv. Jord- och skogsbrukandet är således mycket mer
än enkom ett företag. I det här avsnittet behandlar vi närmare hur
arbetet i de gröna näringarna präglas av speciella förhållanden när det
gäller familjegården, genusarbetsdelning, osynliggöranden av kvinnor,
kvinnors handlingskraft och föränderliga genusidentiteter.

Familjegården – ägande och arv
Familjelantbruk eller familjegården är och har varit den organisationsmässiga basen i de flesta västerländska länder (se också Javefors
Grauers, 2003, om svenska förhållanden; Brandth och Haugen, 2007,
om Norge; Whatmore, 1991, om Storbritannien samt F
 eldman och
3
Welsh, 2005). Björkhaug och Blekesaune (2008) ser på familje
jordbruk som överlappningar mellan tre funktionella enheter:
20
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 roduktionsenheten (jordbruket), konsumtionsenheten (hushållet)
p
och släktskapsenheten (familjen). Gården, lantbrukandet och det
obetalda hushållsarbetet är alltså inte skilda från genus-, eller familje
relationerna (Brandth, 2002b).
Kvinnor kommer oftast in i jordbruket och på gården genom att gifta
sig med en manlig bonde. ”Mansväldet i jordbruket bor på fädernegården, skulle man kunna säga” (Djurfeldt och Gooch [2001, s. 54] citerad
i Javefors Grauers, 2003, s. 17). Djurfeldt och Goochs studier visar att
många kvinnor gift sig med en man som ärvt gården av sin far och
att färre än hälften av de intervjuade kvinnorna är delägare i gården.
Flygares studie (1999) visar också att kvinnors väg in i jordbruk går via
att de gift sig med en bonde, blivit änka efter en bonde eller fötts i en
syskonskara utan söner. I de två förstnämnda fallen blir deras arbete alltså inte ett val, utan ett resultat av äktenskapet (Brandth 2002a). Arbetet
och makten på familjegården baseras alltså oftast på det heterosexuella
partnerskapet (Brandth och Haugen, 2007). I sin litteraturöversikt
om familjelantbruk, skriver Brandth (2002a) också att familjegården
är patriarkalisk och den manliga bonden är familjens överhuvud och
familjens offentliga ansikte inom lantbruksorganisationer och forum.
Övertagandet av jordbruk mellan generationerna präglas tydligt
av genus då det i första hand är män som tagit över dem från sina
anhöriga. Den stora merparten, 80–90 procent, av jordbrukarna i Väst
europa har tagit över sitt yrke efter sina föräldrar eller nära släktingar
(Flygare, 2001). Mellan hälften och två tredjedelar av jordbrukarna har
också tagit över gården efter en anhörig enligt Flygare. Detta är enligt
Flygare också en viktig drivkraft i det familjeföretagande som utmärker
jordbruket. När det gäller överföring av egendom över generationer
har forskningen enligt Niskanen (1998a) visat att denna är mer vanlig
inom jordbruk än i annan familjeföretagsverksamhet. Män har också
i högre utsträckning än kvinnor fostrats som efterträdare av familje
gården, trots att män och kvinnor formellt sett ärver lika.
3
Vilket exempelvis inte är fallet i östeuropeiska länder där familjejordbruken (åter) blev möjliga
efter det socialistiska styrets fall (Asztalos Morell, 2007; Holzner, 2008).
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Lidestav (2001) framhäver att privata skogsfastigheter som regel inte
säljs på den öppna marknaden. Den lika arvsrätt som instiftades för
mer än 150 år sedan borde innebära att män och kvinnor idag genom
arv skulle äga lika mycket skog, men så är inte fallet. Skogsägandets
manliga genusmärkning har påtagliga konsekvenser för ägarstrukturen
trots en könsneutral lagstiftning.

Genusarbetsdelning
Familjelantbruk baseras på familjemedlemmarnas arbete där arbetets
fördelning präglas av genus (liksom arbete i stort i samhället). När det
gäller de svenska förhållandena har den typiska genusarbetsdelningen
inom de gröna näringarna i Sverige övergripande inneburit att kvinnor
haft hand om arbetet relaterat till korna, samt hushållsarbetet, och
männen till de sysslor som varit relaterade till åkerbruket och hästarna
(Javefors Grauers, 2003; Niskanen, 1998b). Den här arbetsfördelningen har ansetts som en naturlig fördelning av arbetet baserad på
kvinnors och mäns egenskaper. Men genusarbetsdelningen har i viss
mån förändrats över tid, vilket vi ska se nedan.
Det äldre bondesamhället
Studier visar att kvinnor i det äldre bondesamhället hade hand om
hela matproduktionen, textilproduktionen, omsorgen om barn, sjuka
och äldre, tvätt, städning och uppassning av männen. Männen hade
hand om hus, redskap, hästen, skogsarbete och jakt och representerade hushållet inför myndigheter. De var också arbetsledare för
odlingsarbete där kvinnor och barn deltog. Barnen hjälpte de vuxna i
andra sysslor, men hade egna uppgifter också (Javefors Grauers, 2003).
Flygare (1999) visar att i början på 1900-talet arbetade kvinnorna på
gärden och i ladugården samt med alla sysslor inne. På små jordbruk
utan anställda var hon tvungen att delta i arbetet med djur och jord,
åtminstone tills barnen vuxit till sig. Den så kallade reproducerande
verksamheten – slakt, klippning av får, bråkning av lin och tvätt – föll
också på kvinnans lott.
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Mekanisering, rationalisering och maskulinisering
En stor förändring inom skogs- och jordbruket skedde efter andra
världskriget genom ökad mekanisering och rationalisering vilket påverkade arbetet på gården. Under denna tid ökade också produktionen av
djur som inkomstkälla. Flygare och Isacsson (2003) menar att de gifta
kvinnornas situation inom jordbruket under denna tid liknade andra
gifta kvinnors situation. Kvinnor kom under denna tid i allt högre grad
att utgöra en permanent del av den yrkesarbetande befolkningen,
samtidigt som de skulle sköta hem och barn enligt ett utpräglat husmodersideal. De jordbrukande kvinnornas situation var dock något mer
komplicerad, eftersom gränsen mellan hushållsarbete och jordbruksarbete var luddig samt genom att hushållsarbetet som de utförde var
mycket omfattande, enligt Flygare och Isacsson.
Till efterkrigstidens jordbrukande kvinnor riktades fyra uppmaningar: avveckla förrådshushållningen, mekanisera hushållsarbetet,
bli hemmafru och assistera i nya moment i jordbruket. Dessa innebar
bland annat att hushållsarbetet minskade genom minskade krav på
självförsörjning och mindre antal anställda på gården. Vidare innebar
mekaniseringen av hushållsarbetet enligt Flygare och Isacsson (2003)
en bättre rytm, men inte en minskad arbetsbörda. Snarare förefaller
ökade krav på hygien och assistans i jordbruket ha lett till att hushållsarbetet måste utföras på kvällstid, på helgerna och i ”tidsluckor”.
Götebo Johannesson (1996) menar dock att mekaniseringen av tvätt
genom användandet av tvättmaskiner minskade kvinnornas arbets
börda åtminstone på det området. När anställda rationaliserades
bort fick kvinnorna ta över de uppgifter som pigan och drängen haft,
exempelvis sitta på traktorn, tröska, lasta, skotta, mocka samtidigt
som de reproducerande sysslorna och arbetet inomhus skulle utföras
av henne. Detaljerade studier av genusarbetsdelningen visar också
att kvinnorna på familjejordbruk i Finland under mellankrigstiden
arbetade mer tid än männen, men att männen ändå betraktades som
huvudmän för familjerna (Niskanen, 1998b).
Kvinnornas arbetsuppgifter blev mindre självständiga och mer
assisterande och stödjande till mannens arbete och: ”Femtio- och
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s extiotalens gifta jordbrukarkvinnor kom att bli lite av drängar på den
egna gården” (Flygare och Isacsson, 2001, s. 137). Medan männens
arbete förändrades mot att bli mer rationellt och effektivt skulle kvinnorna både upprätthålla sina traditionella kunskaper och samtidigt
delta i arbete på traktorn och i djurhållningen. Kvinnorna fick därför
bära ansvar för att samtidigt modernisera och bryta med det traditionella (Flygare och Isacsson, 2001).
Kvinnor förlorade under dessa förändringar makt över produktionen, medan män fick större makt bland annat beroende på att
mjölkmaskinerna introducerades och kor och mjölk kom att bli
mäns område, från att tidigare ha varit kvinnors arbetsområde på
gården (Björkhaug och Blekesaune, 2008). Det faktum att kvinnan
medverkade i arbetet och arbetade tillsammans med mannen, som var
en förutsättning för ett fungerande företagande och för familjeförsörjningen, förändrades samtidigt. Denna trend kan ses i flera europeiska
länder som Norge och Sverige (se också Almås och Haugen, 1991;
Sommestad 1992).
Ökat arbete utanför gården för kvinnan
Från 1960-talet lämnade också många män och kvinnor gården. Många
män fann arbete i stora bolag i de gröna näringarna. Från 1970-talet
har framförallt kvinnorna också lockats bort från jordbruksarbete
genom andra möjligheter på en växande arbetsmarknad (Björkhaug
och Blekesaune, 2008). Bland andra Flygare (1999) och Oldrup (1999)
visar att dagens kvinnor också kombinerar jordbruksarbetet med hushållsarbetet, och allt oftare med anställningar utanför gården. Shortall
(2002) visar att kvinnors arbete utanför gården, på Nordirland, gör
att gården kan överleva och att mannen kan vara kvar som bonde. Det
innebär att den typiska kopplingen mellan män och jordbruk består.
Denna process har ibland setts som en maskulinisering av jordbruket,
eftersom det främst var kvinnor som lämnade landsbygden (Brandth,
2002a). Forskningen har dock visat att bilden inte alltid är så enkel
som en maskuliniseringsprocess, då kvinnor också har fått mer makt
inom jordbruken på senare tid. Kvinnorna har fått mer makt bland
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a nnat genom att kräva det och genom förändrade lagar och regler
kring ägande och ledarskap på jordbruken. Kvinnor har också i allt
högre utsträckning kunnat bli jordbrukare på egen hand, i Norge
sedan 1960-talet menar Björkhaug och Blekesaune (2008). Tack vare
förändrade arvsregler har antalet kvinnor som är jordbrukare därför sakta ökat
Det som anses vara
enligt Björkhaug och Blekesaune.
männens sysslor har
Det finns många skäl till varför
högre status och kvinnors
antalet jordbrukande familjer har fortsatt
sysslor har lägre status.
att minska: Ett miljömässigt tryck, klimatförändringar, en minskad handel med
jordbruksprodukter, låga inkomster, för stor råvaruproduktion samt
statlig politik (genom minskning och indragning av stöd till jordbrukare, McGhee et al., 2007) samt en ökad globalisering och ett ökat
marknadsberoende enligt Asztalos Morell och Bock (2007). Men allt
detta har samtidigt lett till en rad alternativa strategier för att bibehålla
familjejordbruket. Bland annat genom så kallad diversifiering, pluriaktivitet och sidoaktiviteter, som inte är jordbrukande, samt deltidsjordbrukande kombinerat med avlönat arbete utanför gården. Det har
exempelvis lett till sidoaktiviteter som turism på landsbygden och på
jordbruk, men också till annan matproduktion på gården. (Dessein
och Neven, 2007). På 1990-talet, med en mindre jordbrukssektor och
färre arbetstillfällen, och en tillväxt i servicesektorn har framförallt
kvinnor startat egna företag inom denna sektor i anslutning till jordbruket (Warren Smith och Jackson, 2004).
Denna trend av diversifiering av jordbrukandet, där kvinnor och
män tar på sig arbete utanför gården, är dock inte nödvändigtvis ett
nytt fenomen menar Arora-Jonsson (2005). Hon pekar på Götlinds
arbete som visar att människor i övre Dalarna redan på 1800-talet, och
särskilt bland kvinnorna, hade en rad kompletterande inkomstkällor
vid sidan om jordbruket. Björkhaug och Blekesaune (2008) menar
också att det som kallas ”mångaktiva” strategier alltid har förekommit
på lantbruk där skogsbruk, jakt och fiske och annat arbete utanför
gården varit delar i arbetet. Arbete utanför gården behöver alltså inte
26
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ses som ett uttryck för att jordbruket är oekonomiskt eller ett tecken på
låga inkomster från jordbruket, utan det kan ses som en fortsättning på
hur arbetet sedan länge organiserats.
I Sverige har de senare årens utveckling, enligt Jordbruksdepartementet (2008), också visat att fler kvinnor än män vidareutbildar sig
och att många kvinnor därför flyttar från uppväxtorten för att studera
och arbeta. Det är också vanligt att kvinnorna i lantbrukshushållet har
den högre utbildningen, den högre inkomsten och det bredaste sociala
kontaktnätet.
Trots alla förändringar av jordbruket i Sverige – nedläggningar,
strukturomvandling mot färre men större jordbruk och mekanisering –
bedrivs de flesta jordbruk som familjejordbruk (Javefors Grauers, 2003)
och kopplingen mellan de gröna näringarna, gård, arbete och genus är
fortfarande starka. Javefors Grauers pekar på att dagens jordbrukande
också präglas av en strikt genusuppdelning av sysslorna på gården och
i hushållet, samt att kvinnor främst utför så kallat reproduktivt arbete
(mjölk till kalvar, ridhästar, bokföring och administration, småbarnen,
inköp till hushållet, höns, disk, matlagning och tvätt). Medan männens
helt enskilda sysslor är avverkning av skog, sprutning med bekämpningsmedel, sådd, slåtter, plöjning, utkörning av gödsel, sågning av
ved, skörd och tröskning. Vid maskinmjölkning hjälps man och kvinna
ofta åt. Intressant nog tycks den traditionella genusmärkningen av
kor och mjölk respektive hästar ha förändrats och blivit de motsatta
i Sverige. Denna förändring – maskulinisering av mejeristyrket och
mjölkhantering och femininisering av hästar – har också enligt Javefors
Grauers lett till en ökning i status av mjölkning, men en förlorad status
av arbete med hästar. Javefors Grauers visar alltså att det som anses
vara männens sysslor, i enlighet med genussystemet har högre status
och kvinnors lägre status och är följaktligen mindre betalt eller obetalt
arbete.
Javefors Grauers och Eskilsson (2003) finner också att regionala
skillnader präglar kvinnors och mäns försörjningsstrategier inom
jord- och skogsbruk. Ju längre söderut i landet, desto fler kvinnor som
försörjer sig på arbete från externa anställningar. Barnomsorg används
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i högre utsträckning av dessa kvinnor, medan kvinnorna i norra Sverige
istället oftare sköter barnomsorgen hemma på gården. Oavsett region
pekar Javefors Grauers och Eskilssons resultat på att platsen och gården är av stor betydelse för kvinnorna. Alla de intervjuade kvinnorna
vill och önskar stanna kvar på gården – oberoende av om de är inflyttade, har lantbruksbakgrund eller av vem som äger gården.
Gränsöverskridande kvinnor och mindre flexibla män
Kvinnor tycks under historiens gång ha varit mer gränsöverskridande
i sitt arbete på lantgårdarna än män, till exempel när männen var ute
i krig eller på sjön eller i skogen på arbete. Flygare (1999) visar att
kvinnor kunde vara ute och arbeta med manliga sysslor, men att de
främst identifierades med sitt arbete inomhus. Skogshistoria i Dalarna
(Montelius, 1977a; Montelius, 1977b) visar också att innan 1800-talet
befann sig kvinnor ofta i skogen och tog hand om fäbodväsendet.
De vistades i skogen lika mycket eller ibland mer än männen (AroraJonsson, 2005). Men trots det har skogen antagits vara männens domän 
(se t ex Brandth och Haugen, 2000). Frågan är alltså hur traditionell
den ”traditionella” genusarbetsdelningen egentligen är och om inte
arbetsdelningen mellan kvinnor och män varit mer flytande (AroraJonsson, 2005).
Genusarbetsdelningen har varit både komplementär och asym
metrisk. Med detta menas att kvinnor och män haft olika kompletterande arbeten och att kvinnorna vid behov utfört manligt märkta
arbeten, medan männen sällan eller aldrig gjorde typiskt kvinnliga
arbeten (Niskanen, 1998b). Flygare och Isacsson (2003) skriver också
att det innebär att kvinnor varit en flexibel arbetskraft inom de agrara
näringarna (se också Östman, 2001). Kvinnor har därigenom sagts
”hjälpa till” ute, medan män ”hjälpt till” inne (Flygare, 2001). Män har
dock hjälpt till i mycket mindre omfattning än de mer flexibla kvinnorna. Genusordningen på gården är hierarkisk menar Flygare i så måtto
att ”Män befinner sig överst på en tänkt skala och kvinnor kan mer än
gärna avancera långt upp men bör hejda sig och inte gå förbi en man”
(Flygare, 2001, s. 20). Det har också varit svårare för männen att ta upp
28

Den osynliga entreprenören | LRFs Jämställdhetsakademi

Den osynliga entreprenören | LRFs Jämställdhetsakademi

29

sysslor som identifierats som kvinnliga utan att bli förlöjligade (Flygare,
1999). På större gårdar har uppdelningen mellan kvinnors och mäns
arbete dock antagligen varit mindre gränsöverskridande än på små
gårdar. Exempelvis visar Henriksson (2001) att man inte ”hjälptes åt”
på de större skånska gårdarna i mitten på 1900-talet som hon studerar.
Istället visste kvinnor och män ”sin plats” genom att hushållet var kvinnans domän och det övriga lantbruket mannens. Pini (2005b) menar
att jordbruksmaskinerna – traktorn – ofta varit den huvudsakliga vattendelaren mellan kvinnors och mäns arbete på gården.
Kvinnor som har överskridit den typiska genusarbetsdelningen inom
jordbruket, genom att arbeta med jordbruksarbetet och använda jordbruksmaskiner, står i fokus för Pini (2005b). Hon studerar australiensiska kvinnor inom sockerrörsodling och visar att kvinnorna använde
fem olika strategier för att anta en maskulin roll på gården, men ändå
behålla sin femininitet. Dessa strategier bestod i att: (i) minimera eller gömma sitt arbete på gården för utomstående, (ii) betona sin roll
för familjen och sitt hushållsarbete, (iii) ta avstånd från männen som
arbetar på gården, andra manliga bönder och från att bli som männen,
(iv) betona och upprätthålla en feminin kroppslighet i offentliga sammanhang genom att bland annat prata och bete sig som ”en dam” och
använda ”kvinnliga” kläder för att betona sin femininitet.
Den femte strategin (v) innebar att se jordbruket som ett företagande och kvinnorna som använde denna menar att betoningen
av femininitet och att gömma traktorarbetet inte var viktigt. Denna
strategi bryter enligt Pini i viss mån upprätthållande av typiska genusordningar då kvinnorna med denna strategi såg på jordbruket som
ett företagspartnerskap mellan fru och man. Företaget sågs också som
viktigare än att undvika omgivningens negativa kommentarer kring
kvinnor som gör ”mäns jobb”. Pini är dock tveksam till att synsättet att
jordbruket är ett företag innebär att den typiska genusarbetsdelningen
blir mer neutral. Hon menar att trots att företagarperspektivet förändrar synen på bonden så består, trots allt, synen på bonden som en man.
Kvinnor som ”gör genus” inom den mansdominerade värld som
konventionellt jordbrukande utgör studeras också av Pilgeram (2007).
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Hon kommer fram till att de kvinnor i USA som hon studerar ibland
anammar en konventionell jordbrukarmaskulinitet, genom att klä sig
i ”manliga kläder”, svära, vara ”tuffa” och särskilja sig från en typisk
jordbrukande kvinnlighet. Maskuliniteten omfattar också att vara
tuff nog att hantera boskap, stark nog att kontrollera ”Moder natur”
och vara självständig nog att inte behöva be om hjälp. Att kvinnor är
jordbrukare och anammar denna maskulinitet innebär dock inte att
de undergräver kopplingarna mellan jordbrukande och manlighet.
Istället förstärks denna koppling genom kvinnornas närvaro inom
den manliga sfären av jordbruket menar Pilgeram eftersom: ”women’s
success is intrecately tied to their ability to reproduce a performance of
hegemonic masculinity” (Pilgeram, 2007, s. 592).

Kvinnor – de osynliga bönderna
och skogsägarna
Samtidigt som kvinnor ofta deltagit en i lång rad arbetsuppgifter på
gården, både typiskt kvinnliga och manliga, har deras arbete inte alltid
setts som just arbete. Det är exempelvis tydligt i studier från nordliga
skogsbygder i Sverige. Männens aktiviteter i skogen sågs som arbete,
medan kvinnorna själva inte tyckte att det de gjorde i skogen var arbete
och de pratade också sällan om sin vistelse i skogen (Kaldal, 2000).
Redan under 1800-talet blev männens arbete i skogen en symbol för
skogsarbete och skogen som männens domän blev den förhärskande
bilden, trots att praktiken ibland sett annorlunda ut (Arora-Jonsson,
2005). Kvinnors arbete i skogen och skogsägande kan sägas vara osynliggjort.
Flygare (1999) menar att kvinnor under hela 1900-talet utgjort en
del av den jordbrukande arbetskraften, men att de tenderar att vara de
osynliga bönderna. Javefors Grauers (2003) pekar övergripande på att
följande skäl funnits till varför kvinnors arbete i jordbruket är osynliggjort: det är ett slags evighetsarbete, det är obetalt, det är reproduktivt
och det märks främst när det inte görs.
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Delphys forskning (1984, i Brandth, 2002a) visar att kvinnors lägre
position på gården inte enbart beror på om de äger mark eller inte
(eller på att de arbetar inomhus eller med vissa aktiviteter) utan också
på de genusrelationer inom vilka de arbetar (Brandth, 2002a).
Ägandet och arvet osynliggör
Flera forskare identifierar markägande som en viktig dimension som
skapar ojämställda genus- och maktrelationer inom lantbruksfamiljer,
men också bristande tillgång till makt inom lantbruksorganisationer
samt lantbruksutbildning (Bryant och Pini, 2009; Shortall, 1999).
Utredningen om jämställdhet i jord- och skogsbruk (Ds 2004:39)
pekar på att äktenskapsförord används allt oftare som en garanti för
att lantbruksföretaget inte ska gå släkten ur händerna vid en eventuell
skilsmässa. Dessa har syftet att skydda företaget och därför är de ofta
ensidigt skrivna och bevakar inte i samma grad den tillkommande
makans (eller makens) intressen. Detta innebär att de pengar kvinnan investerat i företaget inte kommer henne tillgodo vid en eventuell
skilsmässa.
Alston (2003) visar att en så kallad patrilinjär arvsgång – där söner
ärver gården och jordbruket av sin far – inom jordbrukssektorn lett
till osynliggörandet av jordbrukande kvinnor. Kvinnors rätt att äga
till exempel jordbruk blev i Sverige möjligt först 1920 genom en ny
giftermålsbalk (Sjöberg, 2001). I praktiken dröjde dock egendomsrättens individualisering – och kvinnans rätt att vara myndig och inte vara
underordnad husbondeväldet – till ännu senare (Niskanen, 2001).
Pilgeram (2007) pekar också på kopplingen mellan lagstiftning i
USA kring kvinnors och mäns ägande av jordbruksfastigheter – där
kvinnor inte hade laglig rätt att äga till 1850-talet – och manlig dominans inom jordbruket och att jordbrukande ses som ett maskulint
arbete. Männen äger alltså jordbruken, på grund av sedvanor och lagstiftningen, vilka i sin tur är kopplade till föreställningar om jordbruk
som maskulint. Trots att kvinnor arbetar på många jordbruk har de
inte makten över företagen. Silvastis (2003) studie från Finland visar att
även om kvinnor är markägare har de en lägre position inom familjen
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och på gården. Det beror på att även om kvinnor själva äger mark så
försvarar de det traditionella familjelantbruket och dess ojämställda
värden. Till viss del kan man också se det i studier som gjorts om skogshushållning i Sverige. Trots att andelen kvinnor som är skogsägare har
ökat är det fortfarande till största delen män som förvaltar skogsegendomen (Lidestav, 2001). Även om lagstiftningen har förändrats så lever
många seder kvar som påverkar hur vi tänker om skog och jord idag
(Arora-Jonsson, 2005).
Staten och stora organisationer osynliggör
Javefors Grauers och Eskilsson (2003) ger ett talande exempel på osynliggörandet av kvinnor som förekommit inom LRF:
Kvinnor och män har alltid arbetat tillsammans inom jordbruket och flertalet
jordbruk i Sverige har alltid drivits som familjejordbruk. Trots det har mansdominansen länge varit överväldigande inom Lantbrukarnas Riksförbund,
LRF, och dess styrelser. Den första kvinna i riksförbundsstyrelsen, Anna Britt
Malmsten, valdes in 1977 och var där den enda kvinna ända fram till 1990. I
skriften ’Från bondbönor till kvinnor på nätet’ berättar hon: Döm om min förvåning när jag såg listan över styrelseledamöter. På karlarna stod det lantbrukare eller godsägare som titel. På mig stod det fru. Det fick dom ändra på. Jag
var ju också lantbrukare (Javefors Grauers och Eskilsson, 2003, s. 3).

Alston (2003) visar att osynliggörandet i Australien har skett genom att
staten åsidosatt kvinnor inom jordbrukssektorn på flera sätt, bland annat genom införandet av reglering som hindrade kvinnors företagande
och borttagande av jordbrukande kvinnor ur statistik. Oldrup (1999)
pekar på att jordbrukskvinnors organisationer i Danmark fortfarande
fokuserar på kvinnors intressen relaterade till deras hushållsarbete på
jordbruket. Det har lett till att kvinnor inte har varit intresserade av att
vara med i sådana organisationer eller grupper eftersom de istället för
traditionell jordbrukskvinna identifierar sig som hemmafru, professionell jordbrukare eller lönearbetare på jordbruk.
I en studie om Kanada visar Reed (2008) att statistiska sammanställningar om skog kan missgynna kvinnor. Det beror på att den data
som används för att representera skogsnäringen och skogssamhällen
är begränsad och ger intrycket av att kvinnor vare sig är antalsmässigt,
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ekonomiskt eller socialt viktiga för skogsarbetet. Detta trots att många
kvinnor arbetar i skogsnäringen. Ett okritiskt användande av denna
statistik av exempelvis forskare och policyaktörer osynliggör kvinnors
arbete och reproducerar möjligen också genusordningen.
Forskningen osynliggör
Niskanen (1998a) menar att ekonomisk teori gett en felaktig bild av
arbetet i jordbrukshushåll. Kvinnors arbete har setts som improduktivt
reproduktions- och familjearbete, medan männens setts som produktivt, genom att nationalekonomin mönstrat ut hushållsarbetet från sina
teoretiska konstruktioner. Hur ekonomiska teorier ska kunna fånga
hushållsarbetets ekonomiska betydelse i
	Huvudfåran inom
till exempel familjeföretagande i jordbruk är enligt Niskanen en viktig fråga.
lantbruksforskning
Oldrup (1999) menar också att man
har också osynliggjort
inom forskning fokuserat på kvinnors
kvinnor som aktörer och
roll i jordbruket som lantbrukarhustru
kvinnors arbete.
eller arbetare i jordbruket och det därför
saknas forskning om kvinnor som jobbar utanför jordbruket.
Huvudfåran inom lantbruksforskning har också osynliggjort kvinnor som aktörer och kvinnors arbete genom sitt fokus på män som
är bönder, dock utan att använda ett genusperspektiv och exempelvis
problematisera att de är just män.
Vikten av att synliggöra kvinnor
Vi kan se att forskningsintresset för kvinnor på gårdar i de gröna
näringarna utvecklades på grund av en kritik mot hur kvinnors arbete
osynliggjordes och behandlades som irrelevant (eller som något annat
än arbete) inom huvudfåran. Kritiken utmanade antagandet att familjen var enhetlig och att alla inom familjen hade samma intressen, vilket
var ett vanligt antagande i lantbruksforskningen.
Det här perspektivet började utvecklas i forskning om framförallt
Afrika, Asien och Latinamerika under 1950-talet, men fick så småningom genomslag även i Europa. Man började exempelvis dokumentera
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timmarna som kvinnor arbetade, kvinnors inblandning i beslutsfattande
och tillgång till resurser. Allt detta för att kunna synliggöra kvinnors
arbete inom ramen för familjegården och kvinnors del i familjeföretagandet (Brandth, 2002a). Den här litteraturen (t ex Alston, 1995;
Shortall, 1999; Whatmore, 1991) synliggjorde kvinnor inom lantbruk
och erkände deras betalda och obetalda arbete inom familjen, på gården och i frivilligt arbete i bygden. Den belyste också kvinnors begrän
sade tillgång till kapital genom arv och familjerelationer (Bryant och
Pini, 2009). Sommestad (1998) understryker också att kvinnornas arbete
måste synliggöras eftersom: ”Det går inte att greppa vare sig den agrara
ekonomins uppbyggnad eller jordbrukets moderniseringsprocess, om
inte de kvinnliga områdena i jordbruket beaktas i samma utsträckning
som de manliga” (Sommestad, 1998, i Niskanen [red.], s. 123).

Alla kvinnor är inte ”offer”
En fara med att framhäva att kvinnor är osynliggjorda och underordnade är att denna analys tenderar att behandla alla lantbrukskvinnor
som offer. Det påpekar Oldrup (1999) som visar att kvinnor ofta setts
antingen som underordnade offer eller relativt passiva, kopplade till
hemmet. Hon betonar att man istället kan uppmärksamma kvinnors
handlingskraft inom ramen för hinder som de möter.
Kazakpoupoulos och Gidarakous (2003) studier i Grekland visar
att det finns olika grupper av jordbrukande kvinnor som inte alls
är en h
 omogen grupp. Alla kvinnor är således inte offer, utan den
maktposition de får i hushållet beror på hur de deltar i produktions
processen samt på personliga strävanden och andra individuella drag.
På samma gång som O’Hara (1998, i Brandth 2002a) visar att det
förekommer ett kvinnoförtryck inom familjelantbruk hävdar hon
att det ändå alltid finns ett visst handlingsutrymme för kvinnorna.
Hon pekar exempelvis på kvinnors flyttningar från landsbygden som
en strategi för att undvika ojämställda maktförhållanden. Forskare i
Sverige har använt sig av liknande argument när de förklarar kvinnors
migration från landsbygden (se t ex Dahlström 1996).
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Men det finns också kvinnor som väljer att bo på landsbygden, vilka
Arora-Jonsson (2008) studerar. Hon påvisar kvinnors handlingskraft på
den svenska glesbygden med en långtidsstudie av kvinnor som självmant väljer att bo på landsbygden och som konstruerar sina identiteter
som handlingskraftiga, företagsamma och moderna landsbygdskvinnor.
Hon visar vidare att de bygger upp en kollektiv identitet som kvinno
grupp, vilken utmanar ojämställda genusrelationer i byn där de bor.
Denna kvinnogrupp fungerar som ett stöd för deras individuella
drömmar om småföretagande och en levande landsbygd. Rönnbloms
(1998) arbete i Norrlands inland visar hur kvinnogrupper förhandlar med myndigheter på kommunen för att få igenom sina krav och
projekt. Hon ser kvinnors organisering i sig som en utmaning av den
etablerade politiken och en utövning av makt. Prugl (2004) visar också
att kvinnoorganisationer på landsbygden i Tyskland ställt krav på jämställdhet för jordbrukande kvinnor som är företagare tillsammans med
andra (co-entrepreneurs) och att de fått rätt till individuell pension.
Hon tolkar också kvinnors ointresse för att gifta sig med lantbrukare
och bli fruar som ett slags motstånd mot dagens genusordning på
landsbygden.

Genusidentiteter i förändring
De flesta lantbruk drivs fortfarande som familjejordbruk på gårdar, där
det finns starka kopplingar mellan de gröna näringarna, gården, arbetet och genus, vilket vi visat ovan. Vi har också sett att nya trender med
ett ökat arbete utanför gården och en diversifiering av produktionen
på gården, bland annat genom turismverksamheter, karaktäriserar de
gröna näringarna idag. För att förstå hur kvinnor och män handskas
med förändringarna inom jord- och skogsbruk samt på landsbygden
i västerländska länder vände forskningsintresset på 1990-talet. Från
att framför allt tidigare forskat om landbygdskvinnor och frågor om
genusarbetsdelning och ägande, riktades intresset mot frågor som rör
identiteter (en vändning som stod i samklang med genusforskningen
mer allmänt).
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Brandth och Haugen (2007) visar hur landsbygdens och jordbrukets
strukturella förändringar påverkat identitetsskapandet för kvinnor
och män. Bland annat pekar författarna på att det finns en tidsmässig
fördröjning mellan de strukturella förändringarna och identitetsskapandet inom lantbruket. De så kallade familjeidealen – där mannen är
bonden och kvinnan bondhustru – tycks i vissa stycken bestå. Men det
finns också motsatta tendenser där män och kvinnor ses förändra sina
identiteter genom att införliva nya roller med de gamla.
Ny kvinnoidentitet – att inte se sig som jordbrukskvinna
En ny kvinnlig identitet i relation till jordbruk håller på att utvecklas
enligt Oldrup (1999). Det beror på att värderingar och livsstilar som
vanligtvis förknippas med det urbana förs
till jordbruket genom att kvinnor flytDe kvinnor som
tar dit. Kvinnorna i Danmark som hon
flyttat till en mans
undersöker ser sig inte som kvinnor på
gård, som han tagit över
jordbruk (farm women), då de förknipav sin familj, får svårt att
par dessa med hushållsarbetande kvinnor
skapa en identitet som jämsom ofta hjälper till på jordbruket. De
ställd partner i förhållandet
förknippar sig snarare med sitt lönearbete
med mannen.
utanför gården och bygger sin identitet
kring det. Det gör bland annat att de inte
känner sig lockade av organisationer som fokuserar på denna kvinnliga
identitet (i en traditionell bemärkelse). Samtidigt skapar kvinnorna en
ny gemensam identitet i relation till landsbygden. Det blir tydligt bland
annat genom att grupper där kvinnor som bor på jordbruk träffas,
socialiserar och diskuterar sin ibland speciella situation.
Oldrup drar också slutsatsen att de kvinnor som flyttat till en mans
gård, som han tagit över av sin familj, får svårt att skapa en identitet
som jämställd partner i förhållandet med mannen. Hon kan inte påverka var de ska bo, hon har sällan diskuterat var paret/familjen ska bo
med mannen och hon känner ambivalens inför hemmet, eftersom hon
flyttar till någons hem, snarare än skapar hemmet tillsammans med sin
partner. Hemmet är också snarare hans projekt än deras gemensamma
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projekt. De kvinnor som köpt en gård tillsammans med sin partner
skapar lättare en jämställd identitet i förhållandet och gör hemmet till
ett gemensamt projekt.
Dessein och Neven (2007) menar att identiteter (vem man är) är
svåra att tolka och undersöka och använder därför begreppet stolthet
(i motsats till skam) för att studera hur jordbrukare förstår sig själva.
Deras analys visar intressanta skillnader mellan män och kvinnor. För
kvinnor är att vara en del av majoritetssamhället, främst genom ett
arbete utanför jordbruket, den viktigaste källan till stolthet, medan
det för män är neutralt. Intervjuerna visar att när kvinnan själv valt
att arbeta utanför gården, ofta för att kunna ”omförhandla” genusrelationerna inom äktenskapet, bidrar det till hennes stolthet. Men om
kvinnan tvingas jobba utanför gården för familjens ekonomiska överlevnad bidrar det inte till hennes stolthet. Dessein och Neven menar
att k
 vinnors närvaro i samhället utanför gården genom till exempel
lönearbete, deltagande i föreningsliv eller utbildning har gett dem
möjlighet att återfå sin stolthet genom en förändrad identitet.
Nya mansidentiteter – mer entreprenör mindre fysisk styrka
Den traditionella maskuliniteten, det vill säga hur män definierar sig
som just män, har också förändrats under senare år (Bryant, 1999;
Dessein och Neven, 2007; Ní Laoire, 2002). Den traditionella maskuliniteten på landsbygden har varit en del av ett romantiskt agrart
ideal som betonar styrka och fysisk aktivitet. Den är också kopplad till
arbete utomhus, kontroll över naturen och brist på bekvämlighet ( Ní
Laoire, 2002). Mekaniseringen och rationaliseringen av jordbruket
ledde till utvecklingen av en kommersiell variant av den romantiska
agrara maskuliniteten vars grundläggande dygder – självständighet,
hårt arbete och självtillit – därmed omvandlades till individualism,
maximal produktion, teknisk effektivitet och innovation (Walter, 1997,
i Coldwell, 2007). Bryant (1999) visar också att en traditionell maskulin
självbild bygger på att jordbruk är ett sätt att leva och män värdesätter
att både styra jordbruket och arbeta med kroppsarbete i detsamma.
Forskningen har visat att den manliga kroppen är en viktig symbol för
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jordbruks- och skogsarbete, vare sig man behöver fysisk styrka för att
kunna genomföra arbetet eller inte (Trauger et al., 2008). Trauger et
al. skriver också att kvinnor, inom ramen för genusmaktrelationerna,
därför är disciplinerade att tänka att deras kroppar inte ska ta plats på
traktorer eller skogsmaskiner, vare sig de gör det fysiskt eller inte.
Männens identitet och stolthet har enligt Dessein och Neven (2007)
förändrats till att bli alltmer centrerad kring teknik, hantverksskicklighet och entreprenörskap och lantbruken sägs ibland ha blivit ”maskulina rum” som: ”gives the farmer all the opportunities to show off
with his strength, persistence, technical abilities and power, which have
been described as qualities of ’real men’ ” (Dessein och Neven, 2007,
s. 288, refererar Brandth, 1995).
Bryants (1999) forskning i Australien visar att en av dessa nya maskulina identiteter är entreprenören som siktar mot framgång och utveckling. Entreprenören är enligt Bryant villig att ta risker och äventyra
både ekonomi och självkänsla för att utveckla företaget. Jordbruket går
därmed från att ses som en livsstil till ett företagande och sätt att tjäna
pengar. Denna förändring mot mer ledarskap och entreprenörskap
inom jordbruket reflekterar också ett skifte i jordbrukspolitiken, där
jordbruksstödet gått från direkt finansiellt stöd till stöd för att uppmuntra ledarskap och entreprenörskap för att driva jordbruken som
företag på en marknad menar Bryant.
Ní Laoire (2002) från Irland visar att företagande och entreprenörskap är maskulint kodat och kan innebära att den traditionella maskuliniteten reproduceras genom en betoning på den entreprenöriella
jordbrukaren. Brandth och Haugen (2000) för ett liknande resonemang i sin analys av hur män och maskuliniteter representeras i skogspressen i Norge (åren 1976, 1986 och 1996). I de tidigare n
 umren
av tidningen var det tungt arbete utfört av män som formade den
dominanta maskuliniteten. I de senare numren är den gamla, starka
skogshuggaren ersatt av den administrativa yngre mannen med högteknologiska och effektiva maskiner. Dessa båda studier kan tolkas som att
maskuliniteten förändrats från den tuffa, starka mannen till en tjänste
mannaliknande administratör som använder maskiner och datorer.
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Denna förändring har dock inte inneburit att kopplingen m
 ellan män,
maskuliniteter, jord- och skogsbruk har förändrats, utan den består.
Coldwell (2007) och Bye (2009) identifierar också nya maskuliniteter bland unga män i Australien respektive Norge. Båda författarna
pekar på nya maskuliniteter där yngre män betonar sina roller som
omsorgsfulla fäder – både för familjen och för naturen. De här yngre
männen uttrycker ofta alternativa och
mer flexibla bilder än de tuffa män, som
	Nya maskuliniteter
endast bryr sig om att jaga och att arbeta
där yngre män
med sina maskiner. Det ligger också i linje
betonar sina roller som
med Barlett och Jewsbury Congers (2004)
omsorgsfulla fäder – både
forskning i mellanvästern i USA. De skriför familjen och för naturen.
ver om olika varianter av maskuliniteter
inom jordbruksföretag: en jordbrukare
med fokus på livet på gården och familjepartnerskapen och en mer
industriell ensamförsörjare, där mannen har råd att låta kvinnan vara
”hemmafru” eller mamma på heltid. De pekar också på en ”tredje våg
av maskulinitet”, som är mindre individualistiskt och konkurrensfokuserad och som härstammar från en mer global ekologisk medvetenhet. För att skapa sin identitet som ”hållbara bönder” skapar de här
männen sina värderingar av vad bra lantbruk innebär i motsättning
till andra konventionella eller traditionella bönder. Istället för tuffhet
pratade dessa bönder också mer öppet om sina misstag, motgångar och
ibland bristande kontroll över sitt lantbruk.
I det här kapitlet har vi tittat närmare på hur arbetet – och företagandet – i de gröna näringarna präglas av speciella förhållanden när
det gäller bland annat familjegården, genusarbetsdelning, osynliggörande av kvinnor, kvinnors handlingskraft och föränderliga genus
identiteter. I följande kapitel diskuterar vi den litteratur som fokuserar
på företagande och genus inom de gröna näringarna.
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Fokus på
företagandet 
Lantbrukare är och har i någon mening alltid varit företagare. Men de
har inte setts som sådana i första hand, var sig inom forskning, media
eller i den allmänna diskussionen. De har kanske inte heller främst
identifierat sig som företagare, utan snarare som bönder, skogsägare,
lantbrukare, bondhustrur eller något annat. Både forskning och politik
samt den offentliga diskussionen i samhället har dock under senare år
lagt allt mer vikt på att företagande och företagare är viktiga för den
ekonomiska utvecklingen. Det avspeglas också i diskussionen och forskningen om de gröna näringarna (se t ex Bryant, 1999; Pini, 2005b).
I detta kapitel diskuterar vi de studier som använder ett genusperspektiv och som fokuserar på företagande i de gröna näringarna, genom att
bland annat använda begreppet företagare och/eller entreprenör och
genom att använda teorier kring företagande och entreprenörskap.

Skillnader mellan företagande
män och kvinnor
De flesta studier som uttalat handlar om företagande på landsbygd
och jordbruk i ett genusperspektiv handlar om kvinnor. Det finns dock
några studier som jämför kvinnor och män som företagare på landsbygd och i jordbruk. Driga et al., (2009) är en av dessa och de undersöker, i en kvantitativ undersökning från Spanien, förklaringar till
landsbygdskvinnors lägre nivåer av företagande än mäns. Författarna
visar att det inte förklaras av att kvinnor är rädda för att misslyckas med
en företagsstart, vilket förs fram som en vanlig förklaring i både politik
och forskning. Istället är män i högre utsträckning än kvinnor rädda
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för att misslyckas med ett företag, vilket beror på att deras manliga
identitet bygger på att de är lyckade jordbrukare. Förväntningarna från
andra är att de ska klara av jordbruksföretagandet.
En annan rapport jämför också kvinnor och män som företagare
och den bygger på en enkät till förtroendevalda kvinnor och män
inom LRF (Attityd i Karlstad AB, 2005). Rapporten visar bland annat
att 78   procent av kvinnorna och 97 procent av männen har ägande i
ett företag. Majoriteten av männen äger ensamma lant- eller skogsbruk
medan majoriteten av kvinnorna är delägare i lant- eller skogsbruk.
Enkäten ger också vid handen att fler män (70 procent av männen)
än kvinnor (kring 50 procent av kvinnorna), under samma tid som de
besvarar enkäten, håller på att utveckla en ”god idé”.
McGhee et al. (2007) jämför också kvinnor och män i USA som är
företagare i turismföretag och menar att motiven bakom jordbruksturism är präglade av genus. En kvantitativ analys visar att mäns och
kvinnors motiv liknar varandra när det gäller: önskan om en extra
inkomst, att utnyttja befintliga resurser och att utbilda konsumenterna.
Mäns och kvinnors motiv skiljer sig dock åt i vissa fall, främst genom
att kvinnor rankar alla motiv högre och särskilt motiven: att utbilda
konsumenter, arbetstillfällen för familjemedlemmar och att man sett
att andra hade lyckats. McGhee et al. drar därför slutsatsen att kvinnor
överhuvudtaget är mer motiverade än män att bli entreprenörer inom
lantbruksturism. Enligt Bocks (2004) studie är de genusmässiga skillnaderna i företagandet tydligast i företagarnas startfas, men de bör dock
undersökas närmare för att bekräftas menar hon.

Kvinnors drivkrafter och
motiv till f öretagande
Ett vanligt tema i forskningen generellt om entreprenörskap och företagare är motiv och drivkrafter till varför vissa personer blir företagare.
I litteraturen om företagande i de gröna näringarna är det tydligt att
detta är ett viktigt tema som författarna undersöker. De visar dock
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att det inte är ett enda motiv eller en drivkraft som får människorna
som de undersöker att starta företag, utan olika sammanflätade och
komplexa motiv hänger samman med varför människor blir företagare.
Ett talande exempel på komplexiteten är en studie av fem kvinnors
gemensamma företagsstart – av en lantbruksmarknad i Nebraska, USA
– där Sattler Weber (2007) visar att företagsstarten var motiverad av
kvinnornas önskan om att bevara lokalsamhället. Andra bidragande
motiv var att det var bra affärsmässigt att starta ett gemensamt företag
som byggde samman kvinnornas tidigare verksamheter i egna företag
(bland annat hantverk och livsmedelsprodukter), stängningen av en
lokal kyrka och minskade ekonomiska utkomster från jordbruket.
Företagandet var alltså inneslutet (embedded) i miljön där kvinnorna
bodde och verkade. Slutsatsen är att företagande måste studeras mot
bakgrund av den specifika kontexten det finns i.
Caballé (1999) som studerar lantbruksturism i fem spanska regioner
i ett genusperspektiv pekar också på överlappande sociala, ekonomiska
och personliga motiv bakom kvinnors entreprenörskap i lantbruksturism. Ekonomiska och sociala behov i familjen, och personliga behov
för kvinnorna förklarar företagandet. Till detta kommer ekonomiska
möjligheter och tillgång till ett hus eller utrymme. På samma sätt visar
Hansen (1999) i sin studie i Jämtland att turism inte var målet i sig för
byborna, utan det var ett sätt att bidra till lokala projekt och landbygdsutveckling.
Företagandet är sammanflätat med ansvar för familj och barn
I sin studie av lantbruksturism i Spanien visar Caballé (1999) att kvinnornas primära ansvar för hushållsarbetet är avgörande för att företagandet kommer till stånd och hur det bedrivs. Kvinnorna integrerar
företagandet med familjen och arbetet på gården och Caballé betonar
att ”domestic tasks always have priority over farm tourism” (Caballé,
1999, s. 250). På liknande sätt understryker Sattler-Weber (2007) att
kvinnor är socialiserade att vara ansvariga för att ta hand om familj och
hem och att de därför ofta måste integrera sitt företagande med identiteten som mamma och lantbrukskvinna.
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En stor fördel som kvinnorna i Caballés (1999) studie ser med att driva
jordbruksturism är att denna verksamhet innebär ett flexibelt arbete
som sker på gården och det kan i viss mån skötas av andra familjemedlemmar, om kvinnan behövs för annat arbete på gården. Männen
hjälper främst till med uppgifter i direkt relation till turisterna, såsom
bordsservering och att prata med gästerna, medan kvinnornas mödrar
lagar mat och barnen, främst döttrarna, hjälper till med servering och
städning av rum.
Möjligheten att kombinera företagande med att ha ansvaret för
familj och barn är också enligt Bock (2004) det främsta motivet bakom
kvinnors företagande på jordbruk, särskilt i startfasen. Företagsstarten
motiveras också i detta fall både av kvinnornas professionella och
personliga mål. Kvinnorna väljer att starta sina företag med utgångspunkt i en traditionell genusarbetsdelning och de tar de första stegen
på ett försiktigt sätt för att inte ”störa” familjen och gården och utan att
ta för stora risker ekonomiskt och socialt. De är därför ofta e nsamma
som f öretagare, för att inte vara uppbundna av förpliktelser mot
andra delägare eller anställda, om något skulle gå snett i företaget
och/eller på gården enligt Bock. Bock understryker dock att genus
ideologier varierar mellan länder och att hennes resultat är tydliga i
Nederländerna, där det är mödrars ansvar att ta hand om barnen. Att
företagande kan ge den flexibilitet som krävs av kvinnor gentemot
andra uppgifter på jordbruket och/eller i hemmet är tydligt också
enligt Warren-Smith och Jackson (2004).
I en studie av jordbruksföretagande familjer i Ungern visar Asztalos
Morell (2007) att kvinnors möjlighet att arbeta i företagen, efter att
de fått barn, berodde på om familjerna kunde hitta hjälp med barn
omsorgen. Hon pekar på att perioden som föräldraledig sätter ramarna
för genusarbetsdelningen i hemmet, med omsorgsarbete med barnen
och arbetet i jordbruksföretaget. För kvinnor som arbetade i familje
företagen kunde det vara svårt att hitta offentlig barnomsorg, eftersom
arbetstiderna i företaget inte begränsas till dessa institutioners öppettider. Dessa familjer var därför tvungna att använda andra strategier som
exempelvis familj och släkt och att familjemedlemmarna jobbade skift.
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Ekonomiska motiv
Flera studier visar att det också finns ekonomiska motiv av olika art till
att kvinnor startar företag inom de gröna näringarna. Exempelvis visar
Petridou och Glaveli (2008) att två av motiven till varför grekiska kvinnor på landsbygden startar kooperativa företag är att de vill bli ekonomiskt självständiga och att de behövde bidra till familjens inkomst.
Egan (1997), som undersöker 17 kvinnor i en delstat i mellanvästerns
USA, ser eget företagande som en väg ur dessa kvinnors fattigdom. För
kvinnorna i en studie av Sattler Weber (2007) var likaledes det ett ”sunt
affärsbeslut” att starta ett gemensamt företag för kvinnor som tidigare
drivit företag var och en för sig.
Att starta företag för att få en liten ekonomisk vinst är ett skäl också
för kvinnorna på landsbygden i Storbritannien som Warren-Smith
och Jackson (2004) studerar. Små möjligheter att få en anställning var
också en drivkraft för företagande hos kvinnorna. En annan drivkraft
var intresse eller att kvinnorna sett ett behov på marknaden (pullfactor), medan ett behov var att få en inkomst (push-factor). Dessa
faktorer fanns ofta i kombination hos kvinnorna.

Framgångsfaktorer
I en svensk studie av kvinnor som betecknas som framgångsrika
företagare på landsbygden studerar Karlsson och Lönnbring (2005)
framgångsfaktorerna för dessa kvinnor. Dessa faktorer har varit en
kombination av egensinnighet och gemenskap, stöd från framför
allt maken (och familjen), vilket varit viktigare än stöd i ett externt
nätverk och lokalbefolkningens stöd. Många av företagen har startats
efter k
 ritiska händelser i kvinnornas liv, såsom graviditet eller giftermål – vilket Karlsson och Lönnbring ser som så kallade push-faktorer
till företagandet. Studien frågar retoriskt om stöd till denna typ av
företagande kan bestå i att stödja kvinnor att våga och också göra dem
synliga samt förstå att den situation de befinner sig är komplex. Stödet
kan alltså inte reduceras till en insats i form av exempelvis ekonomiskt
stöd h
 ävdar Karlsson och Lönnbring.
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Forskning i USA (Trauger et al., 2008) visar att nätverk mellan kvinnor, genusmedveten rådgivning och utbildningsinsatser kan gynna
jordbruksföretagande. Deras berättelse om May är ett exempel på
fördelarna av genusmedvetenhet i lärande och rådgivning. En kvinna
(i hennes egen storlek och med samma kroppsbyggd) som var praktikant på gården gav henne kunskaper kring arbetet med hästar. Hennes
man hade inte lyckats göra det, då han antog att det var för tungt för
henne. Stödet från praktikanten gav henne redskap att kunna utföra
arbetet på egen hand samt självtillit att fortsätta sitt företagande.
Egan (1997) menar också att tidiga förebilder och mentorer påverkat kvinnorna att starta företag i senare skeden av livet. Kvinnorna
i hennes studie hade också en entreprenöriell identitet, utvecklad
sedan länge, till exempel hade kvinnorna ofta drömt om att bli
entreprenörer under lång tid. Petridou och Glavelis (2008) studie visar
också att ett motiv till att kvinnor startade företag var att människor
uppmuntrade dem till det.

Förändrade genusidentiteter?
Viljan hos kvinnor inom jordbrukarfamiljer att få en professionell status inom jordbrukshushållet gör också att de startar företag (Girauld,
1999, i Nilsson, 2001). Att skapa en ny verksamhet som de kan vara
ansvariga för ger dem en ”bättre” position i familjen och är därmed i
förlängningen en motor för utvecklingen av jordbruksturism. Nilssons
egen undersökning bekräftar i någon mån detta motiv, åtminstone
konstaterar han att i stort sett alla jordbruksturismverksamheter som
han studerat har en hustru på den centrala positionen. Ett citat från en
man som han intervjuar: ”I detta speciella fall är det frun som bestämmer” (Nilsson, 2001, s. 20) tyder dock på att kvinnors maktposition
kanske är begränsad till denna del av gården och kanske inte förändrar
hennes genusbestämda plats på gården som helhet. Petridou och Glaveli (2008) visar också att ett av motiven till varför grekiska kvinnor på
landsbygden startar kooperativa företag var att de inte ville vara endast
hemmafruar.
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Brandth och Haugen (2007) visar i en studie kring turism på lantbruk
i Norge, att motiven för att starta dessa företag inte huvudsakligen är
genusrelaterade på det sättet att kvinnan genom företagandet söker
öka sin status och inkomst genom företagandet. Kvinnorna hade i
Brandth och Haugens studie redan inkomster från arbete utanför gården, så motivet för att starta företaget var att de ville skapa nya inkomstmöjligheter på gården. Männen, av vilka några också jobbade utanför
gården, var också motiverade att skapa sin arbetsplats på gården och
att de ville vara sin egen arbetsgivare. Både kvinnor och män var motiverade att bli egna företagare och starten
	När det gäller
av företaget var ett gemensamt familjebeslut. Motiven var inte tydligt präglade
det administrativa
av genus. Däremot var arbetet som de
arbetet ses kvinnorna som
gjorde i företaget starkt präglat av genus
företagsledarna, medan
arbetsdelning, vilket också är tydligt i
männen ser sig som medden forskning vi tidigare redogjort för.
hjälpare eller ”inhyrd”
Genusarbetsdelningen som
arbetskraft.
Brandth och Haugen ser när det gäller
det administrativa arbetet är att kvinnorna ses som företagsledarna,
medan männen ser sig som medhjälpare eller ”inhyrd” arbetskraft. Det
innebär ett brott i genustermer och mot vem som setts som företagsledaren i jordbruket, då det varit mannen. Samtidigt är det administrativa arbetet tydligt en slags fortsättning av kvinnors traditionella arbete
inom jordbruket. Kvinnoarbetets ständiga pågående i hemmet och en
sammanblandning mellan arbete och fritid fortsätter också i turism
företagandet, bland annat genom att kvinnan ständigt måste passa
telefonen och genom att hon måste sköta hushållsarbetet.
När det gäller arbetsuppgifterna förknippade med inkvarteringen
av turister sker en hel del av de traditionellt kvinnliga uppgifterna som
matlagning, servering, städning och bäddning gemensamt av kvinnorna och männen enligt Brandth och Haugen. Båda parter måste
också vara flexibla gentemot gästerna, en förmåga som ofta setts som
typiskt kvinnlig. Männen sköter dock bygg- och underhållsarbeten,
medan kvinnorna inreder. När det gäller arbetsuppgifter kopplade till
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att planera och genomföra aktiviteter för turisterna är männen ansvariga och aktiviteterna är förknippade med manliga, landsbygdsmässiga
kunskaper såsom bergsklättring, jakt, fiske, båtturer och utomhuslekar. Brandth och Haugen spekulerar kring att mäns engagemang i de
manligt kodade aktiviteterna kanske kompenserar för att de ibland
måste göra mer traditionellt kvinnligt arbete i turismverksamheten på
jordbruken. Genusarbetsdelningen både utmanas och består genom
turismföretagande på jordbruk enligt författarna.
Över tid ser kvinnorna i Bocks studie (2004) också att det både är
ekonomiskt och känslomässigt givande att vara företagare och deras
självförtroende ökar därmed. I och med det så förändras dels hennes
position i relation till partnern på gården och dels förändas företagandet till att bli mer likt mäns företagande, det vill säga mer tillväxtorienterat och vinstorienterat menar Bock. Bock visar att kvinnor på
jordbruk genom diversifieringsprocessen, trots många hinder, klarar av
att delta i utvecklingen av jordbruket, öka sitt inflytande och dessutom
förändra sin identitet som jordbrukande kvinnor. Det sker genom att
kvinnorna efter ett tag inser att det går bra att kombinera företagande
och familjeplikter. De använder olika strategier för att möta problemen
som dessa plikter ibland utgör, till exempel en mer strikt uppdelning
i tid och rum mellan arbete/familj, investeringar i bättre utrustning
och material, utveckling av sin professionella attityd, ökad frihet från
andras förväntningar och en ändrad arbetsdelning (genom att anställa
personer i företaget).
Kazakopoulos och Gidarakou (2003) visar att kvinnors olika motiv
till företagande – jordbrukande som livsstil eller jordbrukande som
nödvändighet – gör att deras position som kvinnor på gården skiljer sig
åt. Studien indikerar att de två olika grupperna av kvinnor skiljer sig
tydligast åt när det gäller deras maktposition i beslutsfattandet kring
gården, där de engagerade livsstilsjordbrukarna hade mer att säga till
om och fick mer frihet ekonomiskt och socialt i hushållet tack vare sin
position.
Caballés (1999) studie av företagare inom lantbruksturism visar att
när kvinnorna endast arbetade med hushållsarbete på gården sågs
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deras arbete som ”hjälp på gården”, men genom företagandet värderas
deras arbete högre av familjen. Dessutom gör företagandet att de blir
aktiva inom den offentliga sfären och inte enkom i den privata. Caballé
noterar dock att männen fortfarande kontrollerar alla sfärer på gården
och kvinnor har endast kontroll över de områden där de arbetar. Hennes slutsats är därför att genusrollerna inte i grunden förändras genom
lantbruksturismföretagandet i detta sammanhang och på denna plats.

Sten på börda?
Caballés studie (1999) visar att företagandet ”lägger sten på börda” för
kvinnor, då arbetet med företaget läggs till kvinnors ordinarie hushållsarbete. Det medför långa arbetsveckor, hårt arbete och att kvinnorna
måste ha förmågan att kombinera många olika uppgifter. Trots det
visar Caballé att kvinnorna ofta tänker på företagandet som ett deltidsarbete, och/eller som en kompletterande verksamhet, eftersom arbetet
fördelas ojämnt över veckan och året.
Prugl (2004) visar att kvinnor i Tyskland, genom ett ökat entreprenörskap i form av exempelvis jordbruksturism, marknadsföring och
ekologiskt jordbruk, har längre arbetstid och i allt högre utsträckning
som o
 betald arbetskraft. Samtidigt äger männen och har makten över
lantbruket. Kvinnorna utför därför vad som skulle kunna kallas ett
”hemmafruifierat entreprenörskap” enligt Prugl.

Hinder mot kvinnors företagande
Ett viktigt tema i debatten om (kvinnors) företagande i allmänhet är
vilka hinder som finns mot företagande. Detta tema är dock inte så
vanligt i den forskning som finns om företagande i ett genusperspektiv
på landsbygden och jordbruk, kanske eftersom det överhuvudtaget
finns bristfälligt med forskning om företagande och genus i de gröna
näringarna. Men några intressanta resultat utkristalliserar sig.
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Ansvaret för hushållsarbete
Det primära ansvaret för hushållsarbetet skapar ibland direkta hinder
för företagandet, eftersom det kommer i första hand enligt Caballés
(1999) studie av turismföretag i Spanien. Kvinnor måste därför lyckas
engagera andra människor i turismarbetet för att det ska utföras. Hur
mycket hushållsarbete kvinnan har påverkar hur mycket tid hon kan
lägga på företaget – och sätter alltså ett hinder för expansion av verksamheten. Problem som de nederländska kvinnorna i Bocks (2004)
studie stötte på var att företagandet ger för lite tid för familjen och
gården. Javefors och Eskilsson (2003) visar också att många kvinnor i
Sverige, vid sidan om arbete på eller utanför gården, har idéer kring
kombinationsverksamheter till det traditionella jordbruket, men att
deras idéer inte har realiserats i praktiken. En av förklaringarna till
detta är att de inte har tid och en annan att de som delägare inte är
berättigade att söka utvecklingsstöd.
Negativa attityder från andra
Partnerns, familjens och släktingars negativa attityd till kvinnors
företagande, samt krav på att det inte tar för mycket tid, är också
hinder mot både start av företag och för kvinnor att förbli företagare enligt Petridou och Glaveli (2007). En primär förutsättning för
kvinnors företagande på jordbruk är således, som Götebo Johannesson
(1996) s kriver, mannens stöd. Även Caballé pekar på att familjen
också kan s ätta hinder i vägen genom att vara emot lantbruksturism
verksamheten. Det återkommer också i Arora-Jonssons (2005) forskning både i Indien och i Sverige. Kvinnorna på båda platserna hävdade
att det var mycket lättare att genomföra projekt när de hade männens
stöd. Både i Indien och i Sverige visade det sig dock att kvinnorna ofta
lyckades genomföra sina projekt även när de satte sig emot männen,
men istället hade stöd från sina kvinnogrupper.
Problem som kvinnorna i Nederländerna i Bocks (2004) studie
stötte på var negativa attityder från andra genom att de bröt mot den
traditionella genusarbetsdelningen (både genom att de själva arbetade
och att deras män inte klarade av att vara familjens ensamförsörjare).
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En enkätstudie med LRF-medlemmar (Attityd Karlstad AB, 2005), visar
att även i Sverige har kvinnorna i högre utsträckning än männen upplevt företagshinder av social karaktär, såsom hushållsarbete, bristande
förståelse från släkten och för lite tid för umgänge med vänner.
Små inkomster
Problem som kvinnorna i Bocks (2004) studie stötte på var liten
inkomst. Nilsson (2001) nämner att företagare som har turism på
lantbruk som verksamhet har problem med dålig omsättning och väldigt små intäkter, bland annat på grund av problem med kort säsong 
(i norra Sverige) och marknadsföring. Kvinnorna, i en e nkätstudie
med LRF-medlemmar (Attityd Karlstad AB, 2005), har i högre
utsträckning än männen upplevt problem av ekonomisk karaktär i sitt
företagande i de gröna näringarna.
Brist på genusmedveten rådgivning och utbildning
Trauger et al. (2008) skriver att rådgivning i USA brukar vara riktad
till män och att det är svårt för kvinnor att få tillgång till den i lika hög
utsträckning. Utredningen om jämställdhet i jord- och skogsbruk i
Sverige (Ds 2004:39) pekar på att mansdominansen är stor inom LRF
Konsult, som är nästan helt dominerande inom juridisk och ekonomisk
rådgivning till jordbruksföretag. Även i Sverige riskerar rådgivningen
till företagare i de gröna näringarna därför att cementera ett traditionellt förhållningssätt till de ekonomiska och juridiska relationerna
mellan kvinnor och män.
Många personer som arbetar med landsbygden och policyarbete
för företagande saknar kunskaper om genusskillnader i Sverige. Det
beror bland annat på att lantbruksutbildningar inte lär ut kunskaper
kring genus och genusperspektiv. Dessa rådgivares och policyaktörers
arbete med projekt och program marginaliserar därför kvinnor och
vissa grupper av män. I en studie som gjorts på Sveriges Lantbruks
universitet (SLU) skriver Powell (2008) att flera forskare på SLU inte
tyckte att genus var relevant i deras forskning och att de heller inte
arbetade med det för att det inte var en del av universitetets tema.
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 risten på genusmedveten utbildning på universitet och i andra
B
lärande sammanhang kan göra det svårt för människor som arbetar
med företagande i de gröna näringarna att förstå de särskilda hinder
som finns för kvinnor när det gäller företagande på landsbygden.

Att stödja kvinnors företagande
Ytterligare ett tema i litteraturen om genus och företagande är studier
av policyprogram som syftar till att stödja företagande på lands
bygden och jordbruk. Warren-Smith och Jackson (2004) pekar på att
satsningar på att stödja och utveckla entreprenörskap på landsbygden
ofta har varit ”top-down” utan kunskaper om de specifika behov en viss
grupp företagare på en viss plats kan ha. Satsningarna har dessutom
ofta fokuserat på att stödja mäns företagande inom de primära näringarna och de har därigenom inte stött kvinnors företagande som ofta
sker inom servicenäringarna.
Javefors Grauers (2003) granskar huruvida regelsystemet för stöd
till jordbruk i Sverige präglas av genussystemets segregation och
hierarkisering och finner att så är fallet. Manliga och kvinnliga verksamheter särskiljs och de manliga överordnas de kvinnliga bland
annat genom att den manliga verksamheten benämns som huvudverksamhet och den kvinnliga som kompletterade verksamhet. Ett
tydligt men paradoxalt exempel är att manligt märkt biodling räknas
som huvudverksamhet (trots att den kan bedrivas i en trädgård) och
som jordbrukande, medan kvinnligt märkt verksamhet med hästar
räknas som kompletterande verksamhet. Vissa specifika kriterier för att
erhålla stöd för jordbruksföretagande, pekar Javefors Grauers på som
särskilt diskvalificerande för kvinnor – exempelvis att minst 25 procent
huvudverksamhet ska bedrivas. Stöden har i praktiken också sökts av få
kvinnor, vilka sällan är ägare eller firmatecknare för jordbruksföretaget
(vilken är den som är kvalificerad att underteckna ansökan).
Flera studier visar på vikten av att förstå de särskilda behov som
kvinnor, som är företagare på landsbygden har, för att kunna utforma
bra stöd till kvinnors företagande. Warren-Smith och Jackson (2004)
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pekar till exempel på att de svårigheter kvinnorna möter som företagare ofta är platsspecifika. Dessutom fanns problem med isolering,
brist på företagstjänster, begränsad tillgång till finansiering, brist på
kunskaper om lokal planering och miljö, bristande självförtroende och
svår tidsplanering på grund av kvinnornas omsorgsarbete. Specifika
stöd, uppbyggda från ”gräsrotsnivå” för
att möta dessa behov och svårigheter
	Stöd till företagande
behövs därför enligt Warren-Smith och
kvinnor måste ta
Jackson. Bock (2004) menar också att
hänsyn till kvinnors situastöd till företagande kvinnor måste ta
tion, val och prioriteringar,
hänsyn till kvinnors situation, val och
och då är det nödvändigt
prioriteringar, och att då är det nödvänatt ha en förståelse för
digt att ha en förståelse för drivkrafter
drivkrafter bakom och
bakom och hinder emot kvinnorna.
hinder emot kvinnorna.
Petridou och Glaveli (2007) undersöker effekter av stöd för kvinnors
företagande, i form av kooperativ, på landsbygden i Grekland. Även
dessa författare menar att ett stödprograms effektivitet kan förbättras
väsentligt genom att det är mer fokuserat och kan möta de specifika
behov som en företagare har. Exempelvis kan dessa bestå av stöd för
att lätta på lantbrukskvinnors typiska ansvar för familj och hushåll. De
understryker också att nå en balans mellan arbete och privatliv kan
ses som en aspekt av företagandet som kan stödjas genom utbildningsprogram. Även Egan (1997) trycker på att program ska vara anpassade
efter den sociala och kulturella kontext som de ska ges i och föreslår
exempelvis att exempelvis mikroekonomiska utvecklingsprogram kan
vara bra. Driga et al. (2009) menar att en policy för att öka kvinnors
företagande i landsbygdsområden bör vara ”tveeggad”. Den ska å ena
sidan innefatta mentorer och förebilder, för att landsbygdskvinnor ska
se att företagande är en bra och möjlig karriärväg, samt å andra sidan
innehålla åtgärder som syftar till att förändra landsbygdens genus
system och den generella bilden av kvinnors roll på landsbygden.
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Sammanfattande
diskussion
Resultat
Denna litteraturstudie har syftat till att titta på forskning om före
tagande i de gröna näringarna ur ett genusperspektiv, enligt uppdraget
från LRF. Studien har specificerat vilka områden som kan vara av betydelse för detta perspektiv. Vidare har studien gått igenom den forskning
som gjorts inom de aktuella områdena och presenterat de viktigaste
kunskaperna och slutsatserna om nuläget i de gröna n
 äringarna.
Ett resultat i rapporten är att det finns få studier som fokuserar på
företagande och genus i de gröna näringarna. Det som skulle kunna
studeras som företagare i de gröna näringarna har istället ofta studerats som lantbrukare, lantbrukskvinnor, skogsägare eller dylikt. Företagandet i de gröna näringarna har således sällan studerats som just
företagande. Den begränsade litteratur som finns som rör företagande
och genus i de gröna näringarna handlar främst om kvinnor som är
företagare. Det finns alltså behov av forskning kring alla de teman
som förekommer i litteraturen, då forskningen om dem i Sverige är
väldigt begränsad. Det behövs studier om kvinnor respektive män, samt
jämförande studier av kvinnor och mäns företagande utifrån ett genus
perspektiv.
Ett ytterligare resultat utifrån litteraturstudien är att det är viktigt att
sätta genus och företagande i de gröna näringarna i dess sociala, kulturella och ekonomiska sammanhang. För att förstå kvinnors och mäns
företagande måste man förstå deras livssituation inom ramen för dessa
sammanhang. Dessa sammanhang behandlas i en litteratur om genus
och de gröna näringarna, utan direkt fokus på företagande, men som
handlar om arbete, försörjning, kvinnlighet och maskulinitet i r elation
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till de gröna näringarna. Den är begränsad när det gäller S
 verige men
mer utvecklad internationellt. Framförallt har jordbrukssektorn stått
i centrum i denna litteratur. Litteraturen visar bland annat att det
finns starka kopplingar mellan genus, familj, arbete och gård och att
familjegården, trots många förändringar inom jord- och skogsbruket,
fortfarande präglar arbetet och livet i de gröna näringarna.

Diskussion – jämställdhet i de gröna
näringarna
Frågan om företagande, makt och jämställdhet är relevant att fundera kring då denna litteratursammanställning är ämnad som input
till LRFs Jämställdhetsakademi. Som litteraturgenomgången visar så
är jämställdhet och arbete eller företagande i de gröna näringarna
ingen enkel ekvation. Vissa författare diskuterar mer direkt huruvida
maktpositioner förändras genom företagandet, såsom Nilsson (2001)
som pekar på att en förklaring till att jordbruksturism överhuvudtaget
uppstår är kvinnan på jordbrukets önskan om en bättre position på
gården och i hushållet.
Vi kan också tänka oss att om fler kvinnor blir företagare inom de
gröna näringarna innebär det ett mer jämställt företagande. Litteraturen visar dock att det sällan är så enkelt, exempelvis visar Caballé
(1999) att företag inom jordbruksturism kan bli en sten på bördan för
jordbrukande kvinnor. Samtidigt visar Nilsson (2001) att företagandet
ger kvinnan en bättre position på gården och i familjen. Jämställdheten i familjen kan således kanske sägas bli förbättrad genom att
kvinnan jobbar med ett eget ansvarsområde på gården. Samtidigt visar
Brandth och Haugen (2007) att genusarbetsdelningen inte fullt ut
förändrades genom jordbruksturismföretagande, även om den gjorde
det till viss del.
I detta sammanhang är det också viktigt att fundera över inom vilka
delbranscher, näringar eller nischer män och kvinnor blir företagare
i och om det befäster genusarbetsdelningen och genusidentiteterna
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e ller om det utmanar dem och om det då blir mer eller mindre jämställt (se exempelvis Forsberg, 2008). Karlsson och Lönnbring (2005)
för till exempel ett resonemang om att kvinnor som startar företag
i tillverkningsindustrin, ofta relaterat till jordbruk och livsmedels
produktion, kan ses som traditionsbrytande för kvinnors företagande.
Flera av studierna visar dock att kvinnorna främst startar företag i
servicenäringar, till exempel turism. Det är viktigt att fundera över
vilka konsekvenser det får exempelvis för vilken typ av stöd och vilken
rådgivning dessa verksamheter kan behöva. Kanske kräver det exempelvis andra kunskaper än jordbrukandet i sig. I samband med det kan
man konstatera att det kan bli svårt för de kvinnor som försöker starta
företag utanför servicenäringarna, till exempel inom ett område som
är typiskt m
 askulint såsom att starta en maskinpark eller arbeta med
skogen (se t ex Lidestav, Engman och Wästerlund, 2000).
Många av studierna drar slutsatsen att kvinnors företagande i de
gröna näringarna sker integrerat med familjen och således uppkommer därför att det ger kvinnan möjlighet att behålla ansvaret för familjen och hushållet, men ändå ger möjligheter att skapa en inkomst och
en (mer) professionell roll. Frågan är om dessa kvinnors företagande
leder till ökad jämställdhet – eller om de snarare befäster genusarbetsdelningen och genusidentiteterna på gården och således inte leder
till någon ökad jämställdhet, utan bibehåller en ojämställdhet? Det
beror dock förstås på om man talar om ökad jämställdhet i familjen,
på gården, eller i ett mer samhälleligt perspektiv. I de två förstnämnda
fallen är det inte entydigt så att jämställdheten ökar i och med att kvinnor blir företagare. Bock (2004) pekar dock på att allteftersom ökar
kvinnornas förhandlingsposition i familjen genom företagandet.
En förutsättning för kvinnors företagande på jordbruk är också, som
Götebo Johannesson (1996) skriver, mannens stöd. Det kan exempelvis
bestå i att dela ansvaret för hushållsarbetet och familjen. Hur mäns deltagande i hushållsarbetet kan ökas är också en viktig jämställdhetsfråga
att resonera kring. Samtidigt visar Arora-Jonsson (2005) att kvinnor
som saknar mannens stöd också kan genomföra egna projekt genom
att få stöd från kvinnogrupper. Intressanta frågor i det sammanhanget,
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i ett genusperspektiv, är huruvida mäns företagande också är integrerat
med familjen (men man har inte sett det för man har inte tittat efter
det tidigare, se Pettersson, 2008a)? Finns det olika sätt att vara man
i det avseendet, liksom kvinna? Hur ser (o-)jämställdheten ut i olika
familjer?
Ett tema handlade om att kvinnor som både bönder, skogsägare och
företagare är osynliggjorda. Frågan är om det är viktigt i ett jämställdhetsperspektiv att kvinnor ses (och ser sig själva) som bönder och/eller
företagare eller om det kan vara bättre för kvinnorna att exempelvis
vara företagare ”lite i skymundan”, men ändå få göra det de vill. Bock
(2004) visar att i Nederländerna betraktas männen negativt för att de
inte kan vara ensamförsörjare – när kvinnorna startar företag – och
kvinnorna ses inte heller med blida ögon och kanske är det då bättre
att vara osynliga som företagare – i alla fall i lokalsamhället? Samtidigt
visar Javefors Grauers (2003) tydligt att det kan vara mycket negativt
att vara osynlig som ägare av jordbruk då det exkluderar kvinnan
från möjligheten att starta eget genom att söka bidrag för detsamma.
Osynliggörandet på samhällelig nivå och i forskningen innebär också
att man i dessa sammanhang inte förstår eller uppskattar det bidrag
som kvinnors arbete och företagande innebär för en familjegård och
för samhället i övrigt (se också Niskanen, 1998b).
En aspekt av osynliggörandet är kanske också att kvinnor i de gröna
näringarna oftare driver turistverksamhet som föreningar, bredvid
företag till exempel kustringen i Kalix, olika skogsförvaltningsförsök
samt jaktlag. Det kan exempelvis betyda att potentiella företagare
bland kvinnor bäst bör sökas i föreningslivet.
Ett ytterligare tema inom litteraturen handlade om att den traditionella jordbrukarmaskuliniteten på vissa sätt fortfarande är stark,
men att det också finns nyare sätt att forma maskuliniteter i de gröna
näringarna. Dessa identifikationer handlar enligt bland andra Bryant
(1999) och Pini (2005b) både om att se sig mer som en entreprenör
och entreprenörskapet består i att sikta mot framgång och utveckling
genom bland annat vinstmaximering. En intressant fråga är om och
hur jämställdheten på gården påverkas genom denna maskulinitet.
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Innebär den att gården blivit mer av ett maskulint företag på grund
av mer teknik, större maskiner, mer riskkapital och mer entreprenörialism (Dessein och Neven, 2007)? Eller kan denna nyare betoning
på f öretagandet inom de gröna näringarna ha potential för ett mer
”genusneutralt” arbete på gården? Pini, (2005b) tror inte att det är fallet på grund av att också föreställningar om och identiteten som företagare har en tydlig manlig slagsida (se t ex
Pettersson, 2002). B
 ryant (1999) visar att
	Man skulle också
den australiensiska jordbrukspolitikens
kunna tänka sig en
fokus på marknadsstyrning inneburit att
”omkodning” av begreppet
framförallt många män som är bönder
entreprenör så att det
kommit att skapa en identitet som entreskulle finnas många sätt att
prenörer. P
 olitikens roll i förändringen
vara entreprenör.
av villkoren och identitetsskapandet som
företagare och entreprenörer är också
intressant att fundera kring i termer av jämställdhet.
Det är också tydligt att Bryant (1999) själv inte utmanar föreställningen om entreprenören som riskvillig och fokuserad på vinstmaximering, utan tar för givet denna ”klassiska” syn på entreprenörskap
genom att kalla vissa män som är lantbrukare entreprenörer. Genom
att inte utmana detta begrepps manliga ”slagsida” så blir det antagligen också svårt för henne att se att kvinnor identifierar sig som
entreprenörer. Man skulle ju också kunna tänka sig en ”omkodning”
av begreppet entreprenör så att det skulle finnas många sätt att vara
entreprenör. Entreprenörskapet skulle därmed omfatta fler sidor
och mål än bara de klassiskt manliga och ekonomiskt rationella med
fokus på vinst och risktagande. Vidare skulle man då se att det finns
många sätt att vara nyskapande som företagare, exempelvis genom nya
serviceprodukter och inte bara genom att utveckla ny teknik (se t  ex
Pettersson, 2008b).
Samtidigt urskiljer andra forskare (Bartlett och Jewsbury Conger,
2004; Bye, 2009; Coldwell, 2007) andra nya maskuliniteter där
yngre män betonar sina roller som omsorgsfulla och som är mindre
individualistiska och konkurrensfokuserade, med kopplingar till en
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mer global ekologisk medvetenhet. Vi kan fundera över om denna
maskulinitet kan innebära ett uppvärderande och synliggörande av
kvinnor som både arbetare på jordbruk och företagare och sålunda en
ökad jämställdhet. Detta eftersom forskningen tycks indikera att vare
sig en traditionell syn på bonden eller en syn på bonde som företagare
tycks gynna jämställdheten i termer av vems arbete som syns och räknas
som viktigt.
Frågan är i förlängningen om det är mest gynnsamt att fokusera på
just företagande för att åstadkomma en ökad jämställdhet i de gröna
näringarna. Svaret är jakande om man lyckas omkoda b
 egreppen
företagare och bonde till att bli mindre fokuserade på män och
maskulina egenskaper (vilket inte är någon liten uppgift). Litteraturen
visar också att en uppvärdering av kvinnors handlingskraft, kvinnors
nätverk och fler kvinnor i rådgivning, utbildning och de gröna näringarnas organisationer kan stödja kvinnors företagande och kanske förändra
synen på företagare och bönder som män. Svaret är mer nekande om
kopplingen mellan både maskulinitet och de gröna näringarna, samt
maskulinitet och företagande består eller till och med förstärks över
tiden.
Utifrån forskningen om den traditionella maskuliniteten är det
också intressant i ett jämställdhetsperspektiv att fundera kring vilka
problem denna innebär för män. En maskulinitet uppbyggd kring
fysisk styrka och tuffhet (se t ex Pilgeram, 2007) tilltalar kanske inte alla
män. Vi kan tänka oss att eftersom maskuliniteten och jordbrukandet
är så tätt sammanflätade kan det kanske vara problematiskt för de
män som inte lever upp till denna typiska maskulinitet (se t  ex Driga
et al., 2009), men vill bo kvar på landsbygden. Männen kanske inte
vill ta över gården, de kanske vill ha en fru som är bonde och frågan
är då vilka attityder de möter av familj, släkt, myndigheter och lokalsamhälle. Kanske vill de förändra gårdens inriktning mot släktens vilja,
exempelvis genom att starta ett serviceföretag och möter motstånd?
De kanske vill ta det huvudsakliga ansvaret för barnen och/eller bli
mer jämställda i familjen, men har svårt att i praktiken bli erkända som
ansvariga för barn och hushållsarbete.
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Ett potentiellt svårt fenomen i ett jämställdhetsperspektiv som Brandth
(2002b) pekar på är att jordbrukande kvinnor i jordbruksföretag
främst förknippar sig som just jordbrukande kvinnor och inte som
kvinnor. De är heller inte enligt Brandth intresserade av att ses som
feminister. Hon menar dock att mer forskning kring relationerna
mellan feminismen och jordbrukande kvinnor behövs. Samtidigt visar
också flera författare (Arora-Jonsson, 2005; O’Hara, 1998 i Brandth,
2002a) att kvinnor på landsbygden utövar makt och har stor handlingskraft – en intressant fråga är huruvida det kallas feminism, jämställdhetssträvanden eller kanske något annat och om det i så fall har någon
betydelse för hur genusrelationerna ser ut i praktiken.

• V
 ilka drivkrafter finns till att man blir företagare i de gröna näringarna? Är det samma komplexa bild som litteraturen visar? Vilka skäl
dominerar i olika verksamheter eller landsändar för kvinnor respektive män?

Behov av mer forskning

• H
 ur ser genusarbetsdelningen ut inom företag i de gröna näringarna? Är kvinnor mer gränsöverskridande och män mindre flexibla
– eller har nya maskuliniteter (med fokus på papparollen) växt fram
också i Sverige? Hur ser fördelningen av pappa- respektive mammaledighet ut i relation till företagandet? Hur resonerar kvinnor och
män kring heltidsarbete respektive deltidsarbete?

Alla de teman som förekommer i litteraturen är förstås intressanta
att forska vidare kring, då forskningen om dem i Sverige är väldigt
begränsad. Studier både om kvinnor respektive män, samt jämförande
studier av kvinnor och mäns företagande utifrån ett genusperspektiv
behövs således. Intressanta frågor och teman är exempelvis:
• V
 ilka är företagare i de gröna näringarna? Mer kunskap behövs kring
vilken karaktäristik de har när det gäller genus, ålder, utbildning,
civilstånd, barn, etnicitet och klass. Arv av gårdar, och ägandet är
manligt präglat: vad betyder det för mäns respektive kvinnors företagande? Hur förvärvar man sitt företag, ser det olika ut mellan män
och kvinnor? Hur ser den regionala fördelningen i de gröna näringarna ut? Varifrån kommer kapitalet i företag i de gröna näringarna?
Vem söker och vem får riskkapital (vem får inte) i termer av bland
annat genus? Hur ser riskkapitalisterna på kvinnor respektive män?
• P
 å vilket sätt har de gröna näringarnas förändring under de senaste
decennierna och sammanhängande genusförändringar inneburit
möjligheter att starta företag?
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• F
 örändras genusidentiteterna och genusarbetsdelningen när man
och/eller kvinna startar företag (tillsammans eller enskilt) och
i så fall hur? Hur förändrar företagandet ens maktposition i ett
jämställdhetsperspektiv? Får man en bättre position i hushållet
gentemot sin partner, familj, släkt, närsamhälle, press, lantbruks
organisationer, vänner?

• H
 ur ser jordbrukandets koppling till en eventuell framväxande
maskulin företagaridentitet inom jordbruket ut? Har gården alltmer
kommit att bli ett företag och i så fall innebär det att den blivit ett
”maskulint rum” på grund av mer teknik, mer riskkapital och mer
entreprenörialism? Eller kan företagardiskursen ha potential för ett
mer ”genusneutralt” arbete – eller är det mindre troligt på grund av
företagardiskursen och identitetens tydliga manliga slagsida?
• H
 ur ser företagare i de gröna näringarna på sig själva – ser de sig
som företagare och/eller lantbrukare eller något annat? Skiljer det
sig åt mellan kvinnor och män? Vill man hellre kalla sig bonde än
företagare – och vilken betydelse har identifikationen som bonde,
företagare eller annat? Skiljer det sig mellan män och kvinnor?
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• H
 ur bedriver män och kvinnor som migrerat till Sverige företag på
landsbygden?
• H
 ur behandlas kvinnor respektive män som är företagare i rådgivningssystem och av stödjande och lärande organisationer?
• H
 ur representeras kvinnor och män som är företagare i de gröna
näringarna i olika sammanhang (media, landsbygds- och jordbrukspolitik samt forskning) i Sverige och internationellt?

68

Den osynliga entreprenören | LRFs Jämställdhetsakademi

LITTERATUR
Ahl, Helene, 2006, Why Research on Women Entrepreneurs Needs
New Directions, Entrepreneurship Theory and Practice 30:5, s. 595–621.
Almås, Reidar och Haugen Marit, 1991, Norwegian Gender roles in
Transition: The masculinization Hypothesis in the past and in the
future, Journal of Rural Studies 7, s. 79–83.
Alston, Margaret, 1995, Women on the Land. The Hidden Heart of Rural
Australia, Kensington: University of New South Wales Press.
Alston, Margaret, 2003, Women in agriculture: the ’New Entrepreneurs’, Australian Feminist Studies 18, s.163–171.
Arora-Jonsson, Seema, 2005, Unsettling the Order: Gendered subjects and
grassroots activism in two forest communities. Department of Rural
Development and Agroecology. Uppsala: Swedish University of
Agricultural Sciences.
Arora-Jonsson, Seema, 2008, Bortom den rätta frågan. Metodologiska
innebörder av att forska tillsammans, Tidskrift för Genusvetenskap nr.
2, s. 7–27.
Asztalos Morell, Ildikó, 2007, Care work in Hungarian Agrarian
Families during the Post-socialist Transition, i Asztalos Morell, Ildikó
och Bock Bettina, Gender Regimes, Citizen Participation and Rural
Restructuring, Volume 13 of the book series: Research in Rural Sociology and
Development, Amsterdam: Elsevier/Jai.
Asztalos Morell, Ildikó och Bock, Bettina, 2007, Gender Regimes, C
 itizen
Participation and Rural Restructuring, Volume 13 of the book series:
Research in Rural Sociology and Development, Amsterdam: Elsevier/Jai.
Attityd i Karlstad AB, 2005, Framtidens nycklar för landsbygdens kvinnor.
En undersökning sammanställd av Attityd i Karlstad AB på uppdrag av
Equalprojektet Framtidens Nycklar 2004/2005, Lantbrukarnas Riksförbund/NUTEK/Svenska Riksförbundet Nationell Resurscentrum för
Kvinnor/Europeiska Unionen.
Barlett, Peggy och Jewsbury Conger, Katherine, 2004, Three Visions
of the Masculine Success on American Farms, Men and Masculinities
7:2, s. 205–227.

Den osynliga entreprenören | LRFs Jämställdhetsakademi

69

Björkhaug, Hilde och Blekesaune, Arild, 2008, Gender and work in
Norwegian family farm businesses, Sociologia Ruralis 48:2, s.152–165.
Bock, Bettina, 2004, Fitting in and Multi-tasking: Dutch Farm Women’s
Strategies in Rural Entrepreneurship, Sociologia Ruralis, 44:3,
s. 245–260.
Brandth, Berit, 1995, Rural Masculinity in Transition. Gender Images
in Tractor Advertisements, Journal of Rural Studies 11 (2), s. 123–133.
Brandth, Berit, 2002a, Gender Identity in European Family Farming:
A Literature Review, Sociologia Ruralis 42, s. 181–200.
Brandth, Berit, 2002b, On the Relationship between Feminism and
Farm Women, Agriculture and Human Values 19, s. 107–117.
Brandth, Berit och Haugen, Marit, 2000, From Lumberjack to Business
Manager: Masculinity in the Norwegian Forestry Press, Journal of
Rural Studies 16:4, s. 343–355.
Brandth, Berit och Haugen, Marit, 2007, Gendered Work in Family
Farm Tourism, Journal of Comparative Family Studies, Vol. XXXVII:3,
s. 379–393.
Bryant, Lia, 1999, The detraditionalization of occupational identities in
farming in South Australia, Sociologia Ruralis 39:2, s. 236–261.
Bryant, Lia, och Pini Barbara, 2009, Gender, Class and Rurality:
Australian case studies, Journal of Rural Studies 25, s. 48-57.
Bye, Linda Marie, 2009 (in press), ‘How to be a Rural man’: Young
Men’s Performances and Negotiations of Rural Masculinities, Journal
of Rural Studies doi:10.1016/j.jurstud.2009.03.002.
Caballé, Alba, 1999, Farm Tourism in Spain: A Gender perspective,
GeoJournal 48, s. 245–252.
Coldwell, Ian, 2007, New Farming Masculinities: ’More than just
Shit-kickers’, We’re ’Switched-on’ Farmers wanting to ’Balance
Lifestyle, Sustainability and coin’.” Journal of Sociology 43:1, s. 87–103.
Dahlström, Margareta, 1996, Young women in a male periphery –
experiences from the Scandinavian North, Journal of Rural Studies 12,
s. 259–271.
Delphy, C., 1984, Close to Home, London: Hutchinson.

70

Den osynliga entreprenören | LRFs Jämställdhetsakademi

Dessein, Joost och Neven, Frank, 2007, ‘I’m Sad to be Glad’. An
Analysis of Farmers’ Pride in Flanders, Sociolgia Ruralis 47:3,
s 273–292.
Djurfeldt, Göran och Gooch, Pernille 2001, Bondkärringar – kvinnoliv i
en manlig värld, Lund: Sociologiska institutionen.
Driga, Otilia, Lafuente, Esteban och Vaillant, Yancy, 2009, Reasons
for the Relatively Lower Entrepreneurial Activity Levels of Rural
Women in Spain, Sociologia Ruralis, 49:1, s. 70–96.
Ds 2004:39, Det går långsamt fram – jämställdheten inom jord och skogsbrukssektorn, Jordbruksdepartementet.
Egan, Marcia, 1997, Getting Down to Business and Off Welfare: Rural
Women Entrepreneurs, Affilia, 12:2, s. 215–228.
Feldman, S., och Welsh, R., 2005, Feminist Knowledge claims, L
 ocal
Knowledge and Gender Divisions of Agricultural Labor, Rural
Sociology 60:1, s. 23–43.
Flygare, Iréne, 1999, Generation och Kontinuitet: Familjejordbruket i två
svenska slättbygder under 1900-talet, Institutionen för landskapsplanering, Avdelning för agrarhistoria, Sveriges Lantbruksuniversitet.
Flygare, Iréne, 2001, Länkar, agenter och alternativ. Kvinnogenerationer i 1900-talest jordbruk, s. 13–30, i : Liljewall, Britt, Niskanen,
Kirsti, och Sjöberg, Maria (red.), Kvinnor och jord – Arbete och ägande
från medeltid till nutid. Skrifter om skogs- och lantbrukshistoria nr 15,
Stockholm: Nordiska museets förlag.
Flygare, Iréne och Isacsson, Maths, 2003, Det svenska jordbrukets historia –
Jordbruket i välfärdssamhället 1945–2000, Natur och Kultur/LTs förlag,
I samarbete med Nordiska museets förlag och Stiftelsen Lagersberg.
Forsberg, Gunnel, 2008, EU:s strukturpolitik – en genusögd betrak
telse, i Ska hela Sverige leva? Formas Fokuserar, Forskningsrådet
Formas.
Girauld, C., 1999, Misunderstanding between Men and Women in Farm
Activity, Paper presented at the Rural Conference in Wageningen.
Götebo Johannesson, Pia, 1996, Mjölk, bär och eterneller – Om genus och
tillvarons mångtydighet, Stockholm: Carlssons.

Den osynliga entreprenören | LRFs Jämställdhetsakademi

71

Hansen, Kjell, 1999, Försäljning, vandrarhem, servering! Om kulturarv
och landsbygdsutveckling, s. 88–106 i O’Dell, Tom, Nonstop! Turist i
Upplevelseindustrialismen, Lund: Historiska Media.
Henriksson, Barbro, 2001, Allt skulle tas tillvara! Lantbrukarfruars
arbete på större gårdar under mitten av 1900-talet, s. 75–86, i:
Liljewall, Britt, Niskanen, Kirsti, och Sjöberg, Maria (red.), Kvinnor
och jord – Arbete och ägande från medeltid till nutid. Skrifter om skogsoch lantbrukshistoria nr 15, Stockholm: Nordiska museets förlag.
Holzner, Brigitte, 2008, Agrarian Restructuring and Gender –
Designing Family farms in Central and Eastern Europe, Gender, Place
and Culture 15:4, s. 431–443.
Javefors Grauers, Eva, 2003, Kvinnor och män som jordbrukare – Lantbruksbaserat företagande och olika stödformer för utveckling av landsbygden i ett
genusperspektiv med exempel från Östergötland, Nutek R 2003:3.
Javefors Grauers, Eva och Eskilsson, Anna, 2003, Kvinnor inom jord- och
skogsbruk i fem regioner i Sverige - en studie av lantbrukarkvinnors försörjningsstrategier, Linköping: Linköpings universitet, Lantbrukarnas
Riksförbund/NUTEK/Svenska Riksförbundet Nationell Resurs
centrum för Kvinnor/Europeiska Unionen.
Jordbruksdepartementet, 2008, Landsbygdsprogram för Sverige år
2007–2013.
Jordbruksverket, 2004a, Statistiskt meddelande JO 34 SM 0401, Jordbruks
företag, företagande och ägoslag 2003.
Jordbruksverket, 2004b, Statistiskt meddelande JO 42 SM 0401,
Jordbrukarhushållens inkomster 2002.
Jordbruksverket, 2008a, Statistiska meddelanden JO 34 SM 0801.
Jordbruksföretag och företagare, 2007.
Jordbruksverket, 2008b, Statistiska meddelanden JO 30 SM 0801.
Sysselsättning i Jordbruket, 2007.
Kaldal, Ingar, 2000, Skog, arbeid og dagligliv i kvinners og mens
fortellninger fra Trysil og Nord-Värmland etter 1930, i Kaldar, Ingar,
Johansson, Ella Fritzböger, Bo och Snellman, Hanna (red.), Skogsliv: Kulturella processer i skogsbygden, Lund: Historiska Media.

72

Den osynliga entreprenören | LRFs Jämställdhetsakademi

Karlsson, Sven Erik och Lönnbring, Gunilla, Vi ska slå dom med h äpnad
varje dag – om framgångsrika kvinnoföretagare på landsbygden, Rapport
från en intervjustudie som ingår i projektet Framtidens Nycklar, LRF/
NUTEK/Svenska Riksförbundet Nationell Resurscentrum för
Kvinnor/Europeiska Unionen.
Kazakapoulos, L., och Gidarakou, I., 2003, Young women farm heads
in Greek agriculture: entering farming through policy incentives,
Journal of Rural Studies 19, s. 397–410.
Lidestav, Gun, 2001, Kräver skogen sin man eller duger en kvinna?
s. 159–173, i: Liljewall, Britt, Niskanen, Kirsti, och Sjöberg, Maria
(red) Kvinnor och jord. Arbete och ägande från medeltid till nutid. Skrifter
om skogs- och lantbrukshistoria nr 15, Stockholm: Nordiska museets
förlag.
Lidestav, Gun, (2003) Vad gör kön i skogen? Fakta skog Nr. 10:2003.
SLU.
Lidestav, Gun, Karin Engman, and Dianne Wästerlund (red.), 2000,
Kvinna och skogägare, Stockholm: LRF Skogsägarna.
LRF, 2008, LRF-medlemmars näringsverksamheter Hela landet, Hösten 2008.
LRF, 2009a, Stadgar för Lantbrukarnas Riksförbund.
LRF, 2009b, www.lrf.se/Om-LRF/Kontakta-LRF/Press/Press
meddelanden/2009/Allt-fler-unga-tjejer-vill-bli-bnder, 090814.
McGhee, Nancy, Kyungmi, Kim och Jennings, Gayle, 2007, Gender and
Motivation for Agri-tourism Entrepreneurship, Tourism Management
28, s. 280–289.
Montelius, Sigvard, 1977a, Dalarnas Skogar: en ekonomisk-historisk
rapsodi, s. 1931–1993, i Dalarnas Hembygdsbok. Falun: Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund,
Montelius, Sigvard, 1977b, Fäbodväsendet i övre Dalarna. Stockholm:
Akademilitteratur, Gotab Stockholm.
Ní Laoire, Caitríona, 2002, Young farmers, masculinities and change in
rural Ireland, Irish Geography 35:1, s. 16–27.
Nilsson, Per Åke, 2001, Staying on Farms – An Ideological Background,
Annals of Tourism Research 29:1, s. 7–24.

Den osynliga entreprenören | LRFs Jämställdhetsakademi

73

Niskanen, Kirsti, 1998a, Genushistoria och agrarhistoria – ett paradigmskifte på spåret? s. 1–13, i Niskanen, Kirsti,(red.) 1998, Föreställningar om kön – Ett genusperspektiv på jordbrukets modernisering, Stockholm: Almquist & Wiksell International.
Niskanen, Kirsti, 1998b, Varför är kön betydelsefullt? Mäns och kvinnors arbete på mellankrigstidens familjejordbruk, s., i Niskanen,
Kirsti,(red.) 1998, Föreställningar om kön – Ett genusperspektiv på jordbrukets modernisering, Stockholm: Almquist & Wiksell International.
Niskanen, Kirsti, 2001, Husbondeväldets röst. Äktenskap, egendom och
kön under första delen av 1900-talet, s. 131–158, i : Liljewall, Britt,
Niskanen, Kirsti, och Sjöberg, Maria (red.), Kvinnor och jord – Arbete
och ägande från medeltid till nutid. Skrifter om skogs- och lantbruks
historia nr 15, Stockholm: Nordiska museets förlag.
Nutek, 2005:4, Kvinnors ägande och ägarutövning. I alla branscher inklusive
jordbruk.
O’Hara, P., 1998, Partners in Production? Women, Farm and Family in
Ireland, Oxford: Berghahn Books.
Oldrup, Helene, 1999, Women Working off the Farm: R
 econstructing
Gender Identity in Danish Agriculture, Sociolgia Ruralis 39:3,
s. 343–358.
Petridou, Eugenia och Glaveli, Niki, 2008, Rural women entrepreneurship within co-operatives: training support, Gender in Management:
An International Journal 23:4, s. 262–277.
Pettersson, Katarina, 2002, Företagande män och osynliggjorda kvinnor –
Diskursen om Gnosjö ur ett könsperspektiv, Geografiska regionstudier, nr.
49, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet.
Pettersson, Katarina, 2008a, Hur påverkas kvinnors företagande av familj
och privatliv?, s. 76–86, i Sesam öppna dig! Forskarperspektiv på
kvinnors företagande, Vinnova rapport vr 2008:20.
Pettersson, Katarina, 2008b, ’Många bäckar små…’ Jämställdhet och
ekonomisk tillväxt i regionalpolitiken, s. 139–160, i Andersson,
Frida, Ek, Richard och Molina, Irene, Regionalpolitikens geografi –
Regional tillväxt i teori och praktik, Lund: Studentlitteratur.

74

Den osynliga entreprenören | LRFs Jämställdhetsakademi

Pilgeram, Ryanne, 2007, ’Ass-Kicking Women: Doing and Undoing
Gender in a US Livestock Auction, Gender, Work and Organization
14:6, s. 572–595.
Pini, Barbara, 2004, Counting them in, not out: Surveying Farm
Women about Agricultural Leadership, Australian Geographical
Studies 42:2: s. 249–259.
Pini, Barbara, 2005a, The Third Sex: Women Leaders in Australian
Agriculture, Gender, Work and Organization 12:1, s. 73–88.
Pini, Barbara, 2005b, Farm Women: Driving Tractors and Negotiating
Gender, International Journal of Sociology and Agriculture and Food,
13:1.
Powell, Stina, 2008, På väg mot ett genusintegrerat SLU, Uppsala: Sveriges
lantbruksuniversitet.
Prugl, Elisabeth, 2004, Gender Orders in German Agriculture: From
the Patriarchal Welfare State to Liberal Environmentalism, Sociologia
Ruralis, 44:4, s.349–372.
Reed, Maureen G., 2008, Reproducing the gender order in Canadian
forestry: The role of statistical representation, Scandinavian Journal
of Forest Research 23:78–91.
Regeringskansliet, 2009, www.regeringen.se/sb/d/2593/a/14257,
090814.
Rönnblom, Malin, 1998, Kvinnors organisering i Berg – att utmana
den etablerade politiken?, s. 109–243 i Lorentzi, Ulrika (red.) Delad
Kommunal Makt Stockholm: Svenska Kommunförbundet.
Sattler Weber, Sandra, 2007, Saving St James: A Case study of
Farmwomen Entrepreneurs, Agriculture and Human Values 24,
s. 425–434.
Scott, Joan Wallach, 1988, Gender and the Politics of History. New York:
Colombia University Press.
Shortall, Sally, 1999, Women and Farming. Property and Power,
Houndsmill: Macmillan.
Shortall, Sally, 2002, Gendered Agricultural and Rural Restructuring:
A Case of Northern Ireland, Sociologia Ruralis 42:2, 160–175.

Den osynliga entreprenören | LRFs Jämställdhetsakademi

75

Silvasti, Tiina, 2003, Bending borders of gendered labour divisions on
farms: the case of Finland, Sociologia Ruralis 43:154–166.
Sjöberg, Maria, 2001, Släkt, kön och egendom. Kring det äldre
samhällets egendomsrättsliga villkor, s. 112-130, i : Liljewall, Britt,
Niskanen, Kirsti, och Sjöberg, Maria (red.), Kvinnor och jord – Arbete
och ägande från medeltid till nutid. Skrifter om skogs- och lantbruks
historia nr 15, Stockholm: Nordiska museets förlag.
Sommestad, Lena, 1992, Från mejerska till mejerist: en studie av mejeriyrkets
maskuliniseringsprocess, Department of Economic History. Uppsala:
Uppsala University.
Sommestad, Lena, 1998, Ett genusperspektiv på jordbrukets modernisering – några reflektioner, s. 123–130, i Niskanen, Kirsti,(red.)
1998, Föreställningar om kön – Ett genusperspektiv på jordbrukets modernisering, Stockholm: Almquist & Wiksell International.
SOU 2005:66, Makt att forma samhället och sitt eget liv, Integrations- och
jämställdhetsdepartementet Jämställdhetspolitiska utredningen
N 2004:07
Statistiska Centralbyrån, 2009, Statistisk Årsbok 2009.
Statistiska Centralbyrån, 2008, På tal om kvinnor och män.
Sundin, Elisabeth och Holmquist, Carin 1989, Kvinnor som företagare –
osynlighet, anpassning och mångfald, Malmö: Liber.
Trauger, Amy, Sachs, Carolyn, Berbercheck, Mary, Keirnan, Nancy
Ellen, Braiser, Kathy och Findeis, Jill 2008, Agricultural Education:
Gender Identity and Knowledge Exchange, Journal of Rural Studies
24, s. 432–439.
Walter, G., 1997, Images of Success: How Illinois Farmers Define the
Successful Farmer, Rural Sociology 62:1, s. 46–48.
Warren Smith, Izzy och Jackson, Cathrine, 2004, International Journal of
Entrepreneurial Behaviour & Research, 10:6, s. 369–383.
Whatmore, Sarah, 1991, Farming Women: Gender, Work and Family
Enterprise, London: Macmillan.

76

Den osynliga entreprenören | LRFs Jämställdhetsakademi

Östman, Ann-Catrin, 1998, Den betydelsefulla och betydelsefyllda
mjölken – Om ett möte mellan kön, arbete och modernisering,
s. 100–117, i Niskanen, Kirsti,(red.) 1998, Föreställningar om kön – Ett
genusperspektiv på jordbrukets modernisering, Stockholm: Almquist &
Wiksell International.

Den osynliga entreprenören | LRFs Jämställdhetsakademi

77

APPENDIX 1

Appendix 2

Sökord för litteraturstudien på svenska. Motsvarande termer på
engelska har också fungerat som sökord.

Kvinnor som är företagare inom jordbrukssektorn

Olika kombinationer av:
affärsrådgivning
affärs- (nätverk)
arv
entreprenörsskap/entreprenör/företagande/
föräldraskap
genus/kön/jämställdhet
glesbefolkade områden (Norden, EU, Sverige, Danmark)
hästnäring
inkomst
jordbruk/skogsbruk/trädgård/turism
jordbrukare/bönder/bondmoror
kvinnor/kvinnligt
landsbygdsutveckling
landsbygdsturism
mentorer/mentoship
män/maskulinitet/pojkar
rurala områden
skogsbrukare
social trygghet
tillgång till kapital (finansiering, affärsänglar)
trygghetssystem (A-kassa, vård av barn, föräldraförsäkring)
trädgårdsmästare
ägande

1
2
3
4
		
		
7
8
9
10
11
12
13
14
		
		
17
18
19
20
21
		
		

Län
Antal kvinnor Andel kvinnor
Jämtlands län
386
20,9 %
Stockholms län
327
19,7 %
Norrbottens län
257
18,9 %
Västernorrlands län
442
18,6 %
Dalarnas län
403
18,6 %
Värmlands län
710
18,6 %
Västerbottens län
469
17,8 %
Gävleborgs län
453
17,6 %
Kronobergs län
353
14,6 %
Örebro län
345
14,5 %
Södermanlands län
278
14,4 %
Jönköpings län
500
14,0 %
Uppsala län
388
13,9 %
Hallands län
439
13,6 %
Skåne län
1 148
13,6 %
Kalmar län
412
13,6 %
Västra Götalands län 1 806
13,0 %
Västmanlands län
195
12,1 %
Gotlands län
170
11,5 %
Östergötlands län
350
11,3 %
Blekinge län
142
10,9 %
Hela riket
9 973
14,7 %

Antalet avser företagare i enskild firma 2007.
Sammanställningen bygger på Jordbruksverket, 2008a, s. 26–27.
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Denna rapport från Jämställdhetsakademin ger en
översikt av den forskning som finns kring de gröna
näringarna ur ett genusperspektiv. Den innehåller
företagandestudier, statistik och forskning om livet
på familjegården. I rapporten diskuteras också frågan
om jämställdhet och företagande samt vilken framtida
forskning som behövs.
Den osynliga entreprenören. Så har vi valt att kalla
rapporten. För detta är tydligt i forskningen – kvinnor
som är företagare i de gröna näringarna görs o
 synliga
på flera håll. I statistik, i forskning och i själva
företagandet. Jämställdhetsakademin vill råda bot
på detta, den här rapporten är ett steg i arbetet.
Författare till studien är forskningsinstitutet Nordregio.
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