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Den här skriften är en del av arbetet i LRF:s jämställhetsakademi.
Skriften bygger på en förstudie som belyser de ekonomiska strömmarna
inom de gröna näringarna ur ett genusperspektiv.

Jag utgår från LRF:s definition av gröna näringar
som ”all verksamhet som har sin bas i jord,
skog, trädgård och i landsbygdens miljö”. Stu
dien består av tre delstudier – en genomgång
av existerande forskning och litteratur på om
rådet, en genomgång av data på området samt
en intervjustudie av åtta fall (par eller indivi
der) i de gröna näringarna. Ett av de tydligas
te resultaten av studien är att varken existeran
de forskning eller existerande statistik säger
särskilt mycket om just ekonomiska strömmar,
inte heller om gröna näringarna – och inte
heller om uppdelning på kvinnor och män.
Genomgången av tidigare forskning visar som
väntat att löneskillnader existerar – så även i
gröna näringarna. Dock visar statistiken att
skillnaderna mellan kvinnor och män är min
dre i gröna näringarna än i andra näringar –
men att lönenivåerna som sådana är lägre. An
norlunda uttryckt är kvinnor och män i gröna
näringarna mer jämställda men fattigare. Tidi
gare forskning visar också att kvinnors roll i de
gröna näringarna är i omvandling – beroende
på att näringarna som sådana är i omvandling
mot ännu mer globaliserade och rationalise
rade verksamheter. Många har svårt att över
leva och söker nya verksamheter inom turism,
handel och annat.
Även statistiken visar detta eftersom en mycket
stor andel kvinnor, men även män, arbetar del
tid utanför näringen. De intervjuade lyfter
fram denna förändring – för några decennier
sedan kunde ett litet jordbruk försörja en fa
milj, det går inte idag. Statistiken och intervju
erna visar att jordbruksstöden är viktiga eko
nomiskt – de intervjuade är utan undantag

kluvna till detta. De menar att de hellre skulle
ha en riktig marknad och är oroliga för att
reglerna kan ändras plötsligt.
Både tidigare forskning och intervjuerna beto
nar betydelsen av kontinuitet – att generations
skiften fungerar. Betydelsen av närsamhället
är också tydlig, traditionella värderingar – som
att söner ska ta över – har starkt fotfäste i de
lokala miljöerna. Dock visar både forskningen
och intervjuerna att det finns en förändrings
vilja i detta. Detta märks också i statistiken där
vi ser att kvinnor har högre andelar bland de
yngre i näringarna.
De gröna näringarna är mycket mångskiftan
de – från traditionell djuruppfödning till logi
för turister, från storindustri till deltidsföreta
gande. Det som förenar dem är anknytningen
till jorden, till platsen – de intervjuade talar
om gården som om det vore en person. Dess
utom är familjens roll central – de flesta går
dar går fortfarande i arv, av de intervjuade har
en absolut majoritet bakgrund i näringen.
Båda dessa faktorer kan verka konserverande
– till detta kommer det byråkratiska stödsyste
met som gör att det egentligen bara är de nya
och mer marknadsnära verksamheterna (som
hästverksamhet och turism) som kan drivas
flexibelt nära slutmarknaden.
Allt detta har lett till att de som är verksamma
i de gröna näringarna alltmer måste se sin
verksamhet som företagande och mindre som
en livsstil, allt för att överleva. De gamla värde
ringarna omprövas. Det här är tydligt i inter
vjuerna. Det som är intressant är att de inter
vjuade försöker finna vägar att värna
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grundvärden (gård och familj) samtidigt som
de försöker anpassa sig till förändringarna i
näringen. Denna avvägning mellan förnyelse
och tradition innebär delvis andra könsroller
– kvinnorna är de som har lön utifrån och det
är ofta de som står för de nya inslagen i verk
samheten, männen arbetar mer i den traditio
nella delen som ofta inte skulle överleva utan
kvinnors bidrag.
Men den här uppdelningen mellan individer
talar inte de intervjuade om. Istället är det tyd
ligt att det är familjen som enhet, även ekono
miskt, som gäller. Det här vill jag lyfta fram
eftersom hela jämställdhetsfrågan kommit att
handla om individer eller om lönearbetarvill
kor. Människor i de gröna näringarna lever
mer en självständighetslivsform där individen
inte är central på samma sätt utan är under
ordnad familjen – på gott och ont. Både tidi
gare forskning och intervjuerna tyder också på
att kvinnor själva ser det så – kvinnor betonar
mycket ofta anknytningen till familjen, till
bygden och till samhället.
Annorlunda uttryckt påverkar omvandlingen
– ekonomiskt, samhälleligt och kulturellt – de
gröna näringarna så att de som är verksamma
där måste skapa nya strategier för att behålla
kärnvärdena (gården och familjen) och ändå
överleva. Relationerna mellan kvinnor och
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män påverkas – vi ser det i större andelar kvin
nor som kommer in och i en diskussion om
generationsskiften – samtidigt som det finns
en tröghet – vi ser det i att män arbetar mer i
näringen och har större andel av ägandet.
Sammantaget är de ekonomiska strömmarna
i de gröna näringarna relativt små, det här är
inte branscher med övervinster. Det finns skill
nader mellan könen, dock är löneskillnaderna
mindre än i jämförbara näringar. Kvinnors
arbete utanför näringarna bidrar mycket till
familjernas försörjning. Just familjen är en
kärna i de ekonomiska strömmarna – indivi
derna är underordnade den. Därför slutar jag
skriften med att föreslå en modell som utgår
från familjen och gården istället för att utgå
från individerna. I modellen inkluderar jag
inte bara (som vanligt) inkomster utan även
utgifter eftersom det uppenbart finns många
ekonomiska strömmar mellan individer, familj
och gården – t ex att nettoinkomst av lön plöjs
ner i gården istället för att konsumeras. Men
grundproblemet är inte fördelningen av peng
ar utan att strömmarna in är så pass små – jag
menar att såväl stöd- som låneformer skulle
kunna anpassas bättre, att kvinnors förnyelse
arbete skulle kunna stärkas och att det vore
möjligt att lära av familjeföretagens sätt att
hantera generationsskiften .

Skriftens bakgrund, syfte och upplägg

Varför är det här intressant?
Bakgrunden till denna skrift är arbetet inom LRF och dess jämställdhetsakademi.
Akademins uppgift är att belysa kvinnors roll i de gröna näringarna, med speciell
betoning på ett företagandeperspektiv. Akademin initierar också forskning inom
området, och avsikten med det arbete som rapporteras i denna skrift är att belysa
vad vi vet om hur de ekonomiska strömmarna ser ut inom de gröna näringarna
– med betoning på fördelningen mellan könen.

Tanken på att undersöka strömmarna ur ett
genusperspektiv kom upp som en följd av de
diskussioner akademin har haft kring företa
gandet i de gröna näringarna. De två tidigare
studier som initierats av akademin har båda,
på delvis olika sätt, lyft fram behovet av mer
kunskap om helheten i de ekonomiska sam
manhangen. I skriften Den osynliga entrepre
nören visas att kvinnors roll i företagen i de
gröna näringarna är viktig men osynliggjord,
i skriften Trygghet ger balans visas att såväl
kvinnor som män i de gröna näringarna har
att hantera ett svårt balansstycke för att få ihop
livet och ekonomin. Min studie kompletterar
dessa båda genom att ta ett helhetsgrepp på
de ekonomiska strömmarna och hur de rör
sig till, från och mellan kvinnor och män.
Det var med stor nyfikenhet och stort intresse
som jag åtog mig att göra en inledande studie
på området. Jag är övertygad om att det be
hövs mycket mer av data, studier och analyser
om just hur ekonomiska strömmar som helhet
ser ut. Vi vet ju sedan länge till exempel att
kvinnors och mäns löner skiljer sig åt – vi vet
också att en del av dessa skillnader kan hän
föras till att kvinnor arbetar deltid, en del till
branschval, en del till utbildning – men en
stor del är fortfarande oförklarat även med så
dana faktorer inberäknade. Det här är bara ett
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exempel på att ekonomiska faktorer är mång
facetterade och hänger ihop, med varandra –
och med icke-ekonomiska faktorer. En viktig
”dold” källa till att kvinnors och mäns ekono
mi ser olika ut är att vi, medvetet eller omedve
tet, reproducerar konventionella könsroller
och bilder av vad män respektive kvinnor är
och ska göra.
Även om jag åtog mig uppdraget med nöje så
visste jag redan på förhand att det på många
sätt är ett svårt projekt. Anledningen är att det
finns stor brist på data om, forskning om och
analyser av helheten av de ekonomiska ström
marna. I andra projekt har jag försökt hitta
mått på värdet av kvinnors företagande och
därför visste jag att det kan vara svårt att hitta
kvantitativa mått på saker som inte är inlagda i
den offentliga statistiken. Jag ska inte gå in på
detta alltför mycket men vill ändå passa på att
påtala den styrande funktion som statistikens
organisation har. Det gäller vad som tas upp i
statistiken, hur det tas upp och hur det redovi
sas. Vi har bara tillgång till den statistik vi har.
I andra sammanhang har jag påtalat att statis
tiken gör det svårt att fånga fenomen som inte
faller inom de konventionella ramarna – som
att en företagare kan ha flera företag och vice
versa. När det gäller kvinnor och statistik så
har vi fortfarande, decennier efter politiska
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beslut om att all statistik ska gå att dela upp efter
kön, inte alls nått särskilt långt. Det är svårt att
göra jämförelser mellan män och kvinnor
eftersom statistiken är bristfällig.
Det är också svårt att göra bredare analyser
eftersom statistikområdena är så åtskilda och
ofta arbetar med skilda begrepp (som när
man vill kartlägga individers företagande och
ett register anger företagsägande, ett annat
register anger företagsledarfunktion – och
kopplingen mellan registren är obefintlig).
Forskningen – åtminstone den forskning som
studerar samhällsfenomen i stort – är inte, och
kan inte vara, bättre än den data vi har till
gänglig. Inte heller i forskningen ser vi att de
riktigt breda ansatserna är vanliga. I arbetet
med att ta fram den här skriften har det blivit
mycket tydligt. Även om det var precis vad jag
misstänkte så fann jag att det varit ännu svå
rare än väntat att få just helhetsbilden.
Samtidigt var, och är, det just svårigheten att få
till ett helhetsperspektiv som gjorde att jag vil
le genomföra studien – avsaknaden av analys
av helheten måste påtalas och vi måste hitta
vägar att ändra vårt betraktelsesätt, våra teo
rier och vår statistik så att sådana analyser kan
genomföras enklare i framtiden.
Vad är tanken med skriften?

Studien syftade till att ge en översikt av hur de
viktigaste ekonomiska strömmarna inom de
gröna näringarna fördelar sig på män och
kvinnor. Delsyften var att identifiera datakäl
lor, att gå igenom existerande forskning och
utredningar på området samt att analysera de
ekonomiska strömmarna och deras samband.
Denna skrift rapporterar i sammanfattad form
resultaten av de tre delstudierna. Ambitionen
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med skriften är att ge en bred översikt som vi
sar vad vi vet. På grund av ämnets natur fram
för jag även förslag till forskning på området.
Jag dristar mig också till att diskutera en tänk
bar modell för hur man kan se på de ekono
miska strömmarna – här är jag medvetet mer
resonerande och spekulativ. Avsikten med det
ta är att ge läsaren lite idéer och tankar så att
hon eller han själv kan fundera över hur de eko
nomiska strömmarna ser ut och hänger ihop.
Vad bygger skriften på?

Eftersom studiens huvudfråga är så omfattan
de och vid bestämde jag mig för att välja en
mycket bred ansats. En ansats med flera, kom
pletterande, studier av mindre omfång snarare
än en djup studie på ett mindre område. Jag
valde ett upplägg med en studie i fyra delar
under min ledning. Den första delen bestod
av en genomgång av existerande forskning och
litteratur inom området. Här gjordes en ge
nomgång av litteratur kring frågor om finan
siering inom de gröna näringarna samt av lit
teratur kring frågor om fördelning av intäkter
och kostnader mellan män och kvinnor.
Den andra delen bestod av en genomgång av
tillgängliga databaser, datainsamling, data
sammanställning och analys. Uppdraget var
här att undersöka databaser för information
om vilken typ av data som fanns kring intäk
ter, löner och bidrag till företag och individer
i de gröna näringarna. Avsikten var att få fram
tillgänglig data kring intäkter (försäljning,
stöd och bidrag) i företag, kring uppdelning
på kön av dessa intäkter (om möjligt), kring
ägande av företag uppdelat på kön, kring till
gångar och skulder i företag, kring uppdel
ning på kön av dessa tillgångar och kön (om
möjligt) samt kring intäkter (lön, kapitalin
komster, bidrag) för ägarna av företag.

Den tredje delen bestod av en mindre intervju
studie för att illustrera några konkreta, och ty
piska, exempel på familjer och individer inom
de gröna näringarna, Här intervjuades olika
typer av företagare inom de gröna näringarna,
yngre och äldre par, heltids- och deltidsarbe
tande, ensamstående, konventionella jordbruk
och mer blandade verksamheter.
Framtagandet av material för dessa tre delar
genomfördes under min ledning och enligt
mina direktiv. Sammanställningen av littera
turlistor och framtagande av artiklar, rappor
ter med mera genomfördes av fil mag. Hans
Eric Holmquist, genomgången av databaser
och framtagande av vissa tabeller genomför
des av docent Johan Claesson, genomförandet
av intervjuer samt första analys av dessa ge
nomfördes av docent Johann Packendorff.
Den fjärde och sista delen, och min huvud
uppgift, var att sammanställa kunskapsläget,
beskriva framtagna data, redogöra för inter
vjustudien och sist, men inte minst, analysera
vad de olika delstudierna sammantaget visar.
Med detta som grund ger jag som sagt också
förslag till hur vi kan gå vidare för att ytterli
gare förbättra möjligheterna att förstå de eko
nomiska strömmarna inom de gröna näring
arna, med fördelning på kvinnor och män.
Hur är skriften upplagd?

Jag börjar med att sätta ramarna för själva
ämnet genom att diskutera begreppet ”eko
nomiska strömmar”. Även om andra centrala
begrepp, som ”gröna näringar” och ”genus

perspektiv” har diskuterats och definierats i
jämställdhetsakademins tidigare skrifter så
ägnar jag dem en kort genomgång för att skrif
ten ska kunna läsas fristående. Med detta som
grund går jag över till att sammanfatta littera
turgenomgången. Betoningen ligger här på att
ge en karta över vilka typer av studier som
finns och hur de är relaterade till den övergri
pande frågeställningen för just den här stu
dien. Tyvärr är det mesta av studierna inte
direkt anpassade till just min frågeställning
men vi kan ändå ha nytta av dem för att kom
ma vidare i försöken att förstå de totala ekono
miska strömmarna ur ett genusperspektiv.
Därefter går jag över till att presentera resul
taten av dataöversikten och de analyser som
gjorts. Återigen är bilden splittrad och ingen
riktig helhetsbild kan tyvärr ges. Det betyder
inte att vi inte får någon information, det får
vi men den är snarare av typen indicier än en
total beviskedja. Nästa avsnitt presenterar re
sultaten av intervjustudien och ger en analys
av denna. Även om antalet intervjuer är be
gränsat visar studien på intressanta frågor,
intervjuerna ger den helhetsbild som är svår
att få av litteraturen och av tillgänglig data,
intervjuerna visar hur män och kvinnor för
håller sig till och skapar de ekonomiska ström
mar som är huvudfokus för den här skriften.
Slutligen gör jag ett försök till en sammanfat
tande analys av de resultat som delstudierna
uppvisar. Vad kan vi lära av detta? Jag diskute
rar också hur man skulle kunna forska om det
här området i framtiden och ger förslag på
sådan framtida forskning
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Centrala begrepp – en inledning
Begreppet ”gröna näringarna” har fått ökat fotfäste i det allmänna medvetandet.
Det är ett ganska flytande begrepp, vilket är naturligt eftersom sambanden mellan
olika näringar idag är så starka och gränserna så flytande att det är svårt att
exakt nagla fast begreppen.

Som forskare tycker jag inte att det här är
speciellt för de gröna näringarna. I den stora
enkätstudie som jag genomförde till kvinnor
som företagare under 1980-talet frågade vi
efter verksamhetens art. Företagarna kunde
ange flera verksamheter och ombads ange vil
ken andel de hade av totalen. Det var snarare
regel än undantag att de hade verksamheter
som spände över flera branscher – ett typiskt
exempel var att största andelen var tillverkning
av kläder, näst största var försäljning av kläder
och en liten del var reparation av kläder. Min
poäng är att den uppdelning vi gör i olika
näringsgrenar är gjord för statistiska syften
medan verklighetens företagare ofta bedriver
en ganska mångskiftande verksamhet. Det här
gäller i mycket hög grad för individer och i
företag verksamma i de gröna näringarna.
I den här skriften väljer jag att utgå från den
definition som LRF använder, dvs. all verksam
het som har sin bas i jord, skog, trädgård och i
landsbygdens miljö. Förutom de primära verk
samheterna som lantbruk, skogsbruk och så
vidare innefattar begreppet även förädlingsin
dustrin (livsmedels- och skogsindustri till ex
empel) samt underleverantörer i alla led bak
åt). Begreppet ”gröna näringarna” är dock
inte stadfäst i statistiken, inte heller i forsk
ningssammanhang, och det gör att mycket av
det jag skriver om i det följande gäller delar av
de gröna näringarna, inte helheten. LRF har
gjort mycket för att få till stånd en fullständig
bild av de gröna näringarna och deras fakta
broschyrer är en bit på vägen mot att kunna
ha en helhetsbild av de gröna näringarna.
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De gröna näringarna är sammanhanget för
denna skrift. Men det är ett speciellt perspek
tiv som anläggs, nämligen ett genusperspektiv.
Hur detta begrepp definieras och används i
skriften är också viktigt att beskriva för läsa
ren. Det finns många olika sätt att se på genus
och det finns många olika sätt att använda ett
genusperspektiv. En vanlig missuppfattning är
att genus handlar om kvinnor. Det är helt fel.
Genus handlar inte ens om kön ur biologisk
synvinkel, det handlar istället om de sociala
roller som vi tillskriver de biologiska könen
och hur dessa roller samspelar i en evig dans.
När jag här talar om ett genusperspektiv me
nar jag att de ekonomiska strömmarna inom
de gröna näringarna ska belysas utifrån hur
män och kvinnors roller i dessa strömmar ser
ut. Det är inte ett kvinnoperspektiv utan det
viktiga är samspelet mellan hur mäns och
kvinnors roller definieras och omdefinieras
och då specifikt det som kommer till synes i de
ekonomiska strömmarna. Jag som person har
ett starkt jämställdhetsideal och anser att män
och kvinnor ska ha samma rättigheter och
samma skyldigheter, samt samma valfrihet att
själva utforma sina liv utan att måsta följa kon
ventionella roller.
Så till det som är svårast att definiera och göra
klart. Nämligen begreppet ekonomiska ström
mar. Begreppet är intuitivt lätt att ta till sig –
det avser de flöden av pengar som rör sig i ett
speciellt sammanhang. Om man söker på nätet
finner man att det är vanligt i sammanhang
som har med upplevelseindustrin och med
miljö att göra, anledningen är oklar. Man kan
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också ibland avse utvecklingen i ekonomin,
som den avspeglar i ränteutveckling, priser,
valutakurser etc. Det är dock, vilket ju var
grunden för det uppdrag som denna skrift byg
ger på, totalt sett ganska ovanligt att begreppet
används och att man försöker bena upp det.
Det är därför av nödvändighet som jag fick
börja med att försöka sätta ramarna för vilka
ekonomiska strömmar som är relevanta. Jag
utgick från att det var kvinnor och män i de
gröna näringarna som var de centrala noder
na – idealt sett skulle jag vilja se hur mycket
pengar som går till kvinnor i de gröna näring
arna, hur mycket pengar som går från dessa
kvinnor samt samma sak för männen i de
gröna näringarna. Saken kompliceras av att
strömmarna inte bara går till kvinnor och
män utan också till familjen och till de organi
satoriska enheterna (jordbruken, skogsbruken
etc.). Dessutom finns det ett komplext samspel
mellan kvinnor och män i de gröna näringarna

Va d s äg er t id ig a re f o rsk nin g? – L it t er at urst ud ien

– dels mellan makar, dels mellan barn och för
äldrar, dels mellan syskon etc. Detta påtalas
också i bilaga 13 till SOU 2004:70 som påpe
kar att det förutsätts att familjens inkomster
och förmögenhet är jämnt fördelade mellan
makar. För de tre delarna av studien valde jag
därför att ha en ganska öppen definition av
begreppet ekonomiska strömmar. För genom
gången av litteraturen valde jag att söka på be
grepp som kvinnors ekonomi, kvinnors och
mäns ekonomi och ekonomiska förhållanden
för kvinnor och män, för intervjustudien valde
jag att den genomfördes med ganska öppna
frågor där kvinnors och mäns verksamhet i
gröna näringar diskuterades med tonvikt på
ekonomiska strömmar. För genomgången av
databaser valde jag att försöka få fram intäkter,
kostnader, tillgångar, skulder och ägandeande
lar i företagen uppdelat på kön om så möjligt.
Dessutom valde jag att försöka få fram data om
intäkter för individerna, uppdelat på kön.

Vad säger tidigare forskning?
– Litteraturstudien
För litteratursökningen gjordes en traditionell sökning med utnyttjande av såväl
universitetsbiblioteksdatabaser, Google Scholar som andra sökmotorer. Det visade
sig snabbt att det inte fanns något som exakt matchade alla sökord (kvinnor,
män, genus, ekonomiska strömmar, gröna näringarna).
Valet föll då på att göra en bredare sökning i de
två kategorier som innehöll studier av viss rele
vans – dels studier om löneskillnader och andra
ekonomiska skillnader mellan kvinnor och män,
dels studier om kvinnor i de gröna näringarna.
Redan i detta tidiga stadium var det tydligt att
det mesta som handlar om genus egentligen mer
fokuserar på kvinnan, inte på könsrelationerna
som sådana. Mer om detta senare. En annan
datakälla har varit LRF:s egna publikationer där
ämnet för denna skrift mer eller mindre indirekt
har funnits med. Med hjälp av dessa databaser
plockade vi fram ett antal artiklar och skrifter
och jag har gått igenom dem för att översiktligt
kunna beskriva vad som gjorts och har bäring
på frågan om de ekonomiska strömmarna i de
gröna näringarna ur ett genusperspektiv. Det
är viktigt att påpeka att urvalet av artiklar och
skrifter syftat till att finna forskningsstudier och
utredningar, vi har därför inte sökt bland till
exempel dagstidningsdatabaser.
Löneskillnader

Om vi börjar med studier om skillnader i löner
mellan kvinnor och män så finner vi en hel del
forskning. Min sammanfattning av vad den
här typen av forskning handlar om är att en
stor del av den handlar om att kartlägga och
analysera skillnaderna, vilka de är, var de finns
och hur utvecklingen ser ut över tiden. En annan
del handlar om varför löneskillnader finns
och vilka underliggande faktorer som kan för
klara skillnaderna. En hel del studier belyser
båda frågorna, men ofta ser man att fokus lig
ger på att endera beskriva och diskutera skill
naderna i sig eller på att diskutera underlig
gande mönster (ofta görs detta i modeller).
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Utgångspunkterna är lite olika i de här studi
erna. Många har en rent nationalekonomisk
utgångspunkt där kön, snarare än genus, är
det som diskuteras. Andra har en genusteoretisk
utgångspunkt och analyserar frågan utifrån
ett sådant perspektiv. Vi kan också notera att
det finns ganska mycket studier från Sverige i
den här typen av forskning. Men vi kan också
notera att det mest handlar om lönearbete, det
vill säga att det som handlar om ekonomiska
ersättningar som tas ut i annan form – till
exempel av företagare med handelsbolag (där
överskottet av näringsverksamhet utgör ”lön”,
om företagaren väljer att inte ta ut lön) – inte
finns med.
En enkel men funktionell indelning av vad
löneskillnaderna består av ges av Ljunglöf &
Pokarzhevskaya (2003). De använder sig av en
indelning i tre delar – strukturella löneskillna
der (syns i skillnader i lönenivåer mellan kvin
no- respektive mansdominerade yrken), befatt
ningsskillnader (syns i skillnader mellan olika
befattningsnivåer) och direkta löneskillnader
(syns som skillnader som inte kan förklaras
med annat än kön). Mycket av studierna hand
lar på olika sätt om dessa skillnader. Kvinnor
och män har ju inte samma jobb och inte hel
ler samma positioner. Eftersom olika jobb och
positioner värderas olika och det dessutom
finns en tydlig samvariation så att de yrken
och positioner som män har ger bättre löne
läge än de yrken och positioner som kvinnor
har så är även dessa skillnader beroende av
kön. Tydligast blir ju ändå skillnaderna när vi
jämför samma yrken och samma positioner
och ändå finner skillnader.

lrfs jä mstä ll d he ts a k a d emi
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Även om dessa studier inte direkt, eller ens in
direkt, handlar om ekonomiska strömmar i de
gröna näringarna så finns det en hel del in
tressant att ta med sig från dem.
Det finns mycket stor enighet om att det finns
en löneskillnad mellan kvinnor och män, även
när man räknar in andra faktorer som arbetad
tid, bransch etc. men det verkar vara ett svårt
område att bena ut eftersom det är så många
faktorer att beakta. Charles (2003) menar att
vi skulle tjäna på att dela upp begreppen efter
som hon ser helt olika faktorer bakom struktu
rella och befattningsskillnader i löner. Att det
är många faktorer som spelar in visas till ex
empel i en engelsk studie som tar ett brett
grepp på löneskillnader och kommer fram till
att kön, ålder, ras och religion påverkar – och
interagerar (Metcalf 2009). Blau & Kahn
(2003) fann att såväl ett mindre lönespann
mellan mäns löner som ett lägre utbud av kvin
nor på arbetsmarknaden påverkade kvinnors
löner positivt. Albrecht et al (2003) visar att
löneskillnader mellan kvinnor och män är
större ju högre befattning som analyseras och
att detta inte kan förklaras med andra fakto
rer, som ålder. När man som Ljunglöf & Po
karzhevskaya (2009) endast studerar akademi
ker finner man samma lönegap, men också att
det ökar med antal år på arbetsmarknaden, så
att unga akademiker har mer lika lön medan
äldre har mer olika. Johansson & Katz (2007)
påtalar också vikten av att se på kompetens,
vilket är en viktig faktor för att förstå löneskill
nader, och hävdar att överutbildning/underut
bildning är viktigare för att förstå löneskillnader
na mellan män och kvinnor än utbildningsnivå
och arbetserfarenhet är.
Bredden av viktiga faktorer visas också av
andra, som av Medlingsinstitutet (2009). En
annan studie som tar upp komplexiteten är
Granqvist & Regnér (2003) – de menar att
även om det totala lönegapet ligger på närma
re 20% så kan en stor del förklaras av individu
ella skillnader vilket enligt dem medför att en
dast 5% är det reella lönegapet. Samma
argumentation förs fram av Medlingsinstitutet
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(2008). Även Säve-Söderbergh (2009) menar
att det kan finnas individuella förklaringar,
hon argumenterar för att kvinnor är sämre på
att löneförhandla – framförallt att de går in
med lägre löneanspråk. Men det finns också
forskare som tar en helt annan ståndpunkt
och menar att vi måste se till de underliggan
de värderingarna – där kvinnors arbete, och
kvinnor, systematiskt undervärderas (Grims
haw & Rubery, 2007)
Det är också tydligt att skillnaderna har för
ändrats över tiden och långsiktigt utjämnats
(Bird & Kahn 2000). I en studie av löner inom
tillverkning visar Prado (2009) att kvinnors
löner från 1860 har närmat sig mäns i tre stor
hopp, en direkt efter första världskriget, den
andra 1943-1949 och den största 1961-1978.
Förutom dessa tider av ändrade lönerelationer
inom tillverkningsindustrin har relationen
mellan kvinnors och mäns löner varit relativt
konstant, men de tre ”hoppen” har lett till att
den skillnad på 50% som fanns 1913 hade
sjunkit till i genomsnitt 8% 2007. Även SOU
1997:136 påtalar att skillnaderna minskade
under 1960- och 1970-talen för att sedan ligga
stabilt. Det finns naturligtvis en historisk
aspekt i att det ser ut som det gör och även att
utvecklingen blivit som den blivit. I SOU
2004:43 diskuteras just de historiska orsakerna
till att kvinnors position och lön är sämre med
argumentet att kvinnor startade från en posi
tion av utestängning och därför har fått bryta
sig in i existerande strukturer. Men ett annat
argument är också att kvinnors större andel av
hemarbetet inte markant har förändrats över
tiden. Trots denna seghet konstaterar SOU
2004:43 att könsuppdelningen på arbets
marknaden minskade under 1990-talet. War
ren (2007) visar också att svenska (och dans
ka) kvinnor i princip lönearbetar lika mycket
som männen, till skillnad från andra EU län
der. I bilaga 13 till Långtidsutredningen (SOU
2004:70) konstateras att gapet i inkomst (lön,
arbetsinkomst och förvärvsinkomst) är större
än lönegapet beroende på att kvinnor arbetar
färre timmar och har längre avbrott från yr
keslivet. Den senaste stora svenska utredningen

(en annan viktig utredning är SOU 1997:87)
om kvinnors situation kom 2005 (SOU
2005:66), den tar ett mycket brett grepp, Vad
gäller ekonomi och löner visar den att kvinnor
tagit del på arbetsmarknaden i samma utsträck
ning som männen och att kvinnors löneinkom
ster ökat till närmare 84% av männens. Utred
ningen innehåller också forskarrapporter,
däribland Anita Nybergs. Hon menar att orsa
ken till att kvinnors löner ökat är att arbetsti
derna för kvinnor har ökat. Hon visar också att
män har större inkomst av kapital. Nyberg visar
också att marknadsinkomsterna är mer jämnt
fördelade mellan makar utan barn medan kvin
nans andel är lägre i barnfamiljer, speciellt i
familjer med barn 0-6 år. Även Nyberg et al
(2007) och Nyberg (2002) pekar på vikten av
kvinnors möjligheter att förena barn med för
värvsarbete, vilket påverkar löner och sysselsätt
ning. Men samtidigt påtalar utredningen att
skillnaderna mellan grupper av kvinnor har
ökat – vi har alltså fått ökad jämställdhet men
minskad jämlikhet mellan kvinnor.
Även internationellt har löner och jämställd
het kommit i fokus. Enligt Aaberge et al
(2002) har Sverige höga relativa löner för
kvinnor och enligt World Economic Forum
(2010) är Sverige bland de länder som har
minst könsskillnader (gender gap) – senaste
åren ligger Sverige på en fjärde plats (efter
Island, Norge och Finland) efter att 2006-2007
legat på första plats. Denna analys visar också
att de länder som har minst könsskillnader har
hög BNP, hög konkurrenskraft och ligger högt
på ”human development”. Samma studie ang
er kvinno-man relationen i lön till 0.73 för
2010. Oostendorp (2004) menar att lönegapet
mellan kvinnor och män i rika länder minskar
med ekonomisk utveckling, med ökad handel
och med utlandsinvesteringar
En del av studierna tar upp frågan om könsrol
lernas betydelse för gifta kvinnors löner och
arbete. Både Lee (2006) och Charles & James
(2005) visar att huvudförsörjarideologin är
mycket styrande och att det är svårt att ändra
traditionella roller.

Sammanfattning – löneskillnader

En stor del av förklaringen till att forskarna ser
så olika på de konstaterade löneskillnaderna
har med utgångspunkt att göra. De som anser
att skillnaderna till stor del kan förklaras med
andra faktorer än kön enbart verkar bygga på
det slags perspektiv som till exempel Becker
(1985) för fram. Becker är mycket citerad och
har en strikt ekonomiserad syn på lönebild
ning – i den refererade artikeln menar han att
kvinnors lägre löner kan förklaras med att
kvinnors hemarbete är mer krävande än mäns
fritidsaktiviteter och att kvinnor därför lägger
mindre ansträngning (effort) än män på varje
lönearbetartimma. Med ett sådant rationalis
tiskt perspektiv kan allting förklaras med eko
nomiskt full rationalitet – the economic (wo)
man. Det andra forskare istället utgår från är
ett perspektiv där det finns djupa strukturer
som, rationellt såväl som irrationellt, styr löne
bildningen (Thoursie 2004).
Jag ska inte ge mig på att utvärdera utan istäl
let bara göra reflektioner som jag ser i förhål
lande till det denna skrift kretsar kring – eko
nomiska strömmar i de gröna näringarna Det
första jag tänker på är att lönerna är relativa
– det som Thoursie (2004) uttrycker genom
att säga att: det den ena får går den andre miste
om. När det gäller ekonomi är det ofta sam
manhang med ändliga resurser vilket gör att
till exempel lönehöjning för en part innebär
utebliven lönehöjning för en annan. Det är
inte alls alltid det är så, men logiken är ofta
sådan (som att privatanställda automatiskt
skulle få sämre lön för att offentliganställda
får högre). Synen på att lön och pengar står
för status kommer att färga av sig på kvinnor
och män i de gröna näringarna lika mycket
som på andra människor. För det andra är det
tydligt att familjen är central för hur de ekono
miska strömmarna ser ut, det visar inte minst
Anita Nybergs studier. Det tredje är att allt jag
läst inom detta fält, oavsett de skiftande per
spektiven, visar hur komplicerade processer
lönebildning och andra ekonomiska processer
är, med många inblandande faktorer av struk
turell, kulturell och ekonomisk art.
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Kvinnors roll i gröna näringarna
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Den andra typen av studier som jag tagit del
av handlar om kvinnors roll i de gröna näring
arna, med betoning på ekonomi. Även här är
det tydligt att det finns olika sätt att närma sig
frågan. Dels är det studier som utgår från sam
ma slags jämställdhetsperspektiv som studier
om löneskillnader. Dels är det studier som mer
fokuserar på den sociala (och i viss mån eko
nomiska) enheten jordbruksfamiljen. Den här
typen av studier är mest intresserad av hur ge
nus skapar, och skapas av, relationerna och
varför det är så – orsaker som nämns är sam
hällsutveckling, individuella val och så vidare.
Studierna här är av skilda slag, jag tycker mig
se att en del utgår från att strukturerna skapar
genusrelationerna medan andra utgår från att
det finns ett spelrum för individerna att kon
struera genus. Det här är mycket intressanta
studier men tyvärr är ekonomiska aspekter gan
ska perifera i dem. De är dock väl värda en
snabb genomgång eftersom de kan hjälpa oss
att förstå det sammanhang som de ekonomiska
strömmarna i de gröna näringarna existerar i.

områden diskuteras också, vilket lett till att
ungefär 8% män men bara 2% kvinnor är
verksamma inom jordbruk, skogsbruk, jakt
och fiske. Kvinnor söker och får mindre stöd
från Jordbruksverket (12% respektive 7%).
Kvinnors löner inom sektorn är 84% av män
nens, däremot är kvinnors andra löneinkomster
högre än männens. Söner tar fortfarande över i
näringen och par inom sektorn har lägre skils
mässofrekvens än genomsnittet (0,8% jämfört
med 1,4%). Den stora skillnaden mot kvinnor
som lönearbetar är just att lönen inte givet kom
mer från den näring man är verksam i och att
familjen och arbetet är så sammanvävda.

diskursen, familjejordbruksdiskursen –
Brandth använder sig också av Hirschmans
(1970) klassiska begrepp sorti, protest eller
lojalitet för att beskriva hur kvinnor förhåller
sig till en diskurs de inte identifierar sig med –
avflyttningen från landsbygden av unga kvin
nor är en typisk sorti, istället för att bråka eller
finna sig så flyttar man. Det finns många sätt
att försöka utveckla diskursen (vilket kan ses
som protest), ett exempel är när kvinnor med
vetet arbetade för att förändra mediabilden av
skogsbrukande kvinnor genom att förändra bil
den av skogsägaren från skogshuggare till före
tagsledare (Brandth & Haugen, 1998, 2000).

På svensk botten finns det också en del studier
som behandlar kvinnors situation inom jord
bruket. Gemensamt för dem är att de utgår
från ett individperspektiv och studerar hur en
skilda kvinnors och familjers liv ser ut. De visar
alla att traditionen är stark och att könsrollerna
finns där (Djurfeldt & Gooch 2001; Flygare,
1999, Javerfors-Grauers, 2003; Javefors-Grauers
& Eskilsson, 2003; Lidestav 2003).

En viktig skillnad mellan dessa studier och de
som handlar om löneskillnader är naturligtvis
att många kvinnor (och en del män) i de grö
na näringarna inte är anställda – de har inte
lön från det arbetet utan är egna företagare
eller formellt sett endast familjemedlem. Jag
vill börja med en svensk offentlig studie (Ds
2004:39) som utgår från den bristande jäm
ställdheten i jord- och skogsbrukssektorn och
ger förslag till hur man kan åtgärda att de
areella näringarna halkat efter i jämställdhet.
Studien tar ett brett grepp och berör ekono
misk jämställdhet (inkomster, ägande) såväl
som jämställd representation. Även informella
hinder och strukturer berörs. Den historiska
grunden där gifta kvinnor först 1921 fick rätt
att äga och förvalta anges som förklaring. Tra
ditionell uppdelning (män: skog, åker, hästar
– kvinnor: kreatur, mjölkning) beskrivs och
även hur uppgifter som tidigare var kvinnliga
maskuliniserats genom att maskiner kommit
in i verksamheten. Kvinnors förflyttning från
de gröna näringarna till lönearbete och stads

Brandth (2002) ger en ganska intressant be
skrivning av kvinnors ställning i gröna näring
arna. Hon går igenom forskningen och använ
der sig av identitetsteori. Enligt henne finns
det tre olika diskurser som styr kvinnors ställ
ning. Dessa är (mina översättningar) familje
jordbruket (där män är starka och kvinnor
vårdande), det maskuliniserade jordbruket
(där mekanisering och storskalighet slagit ut
kvinnosysslor) och det traditionsutvecklande
och flexibla jordbruket (där konventionella
roller omprövas). Att omprövning inte alltid
är möjligt och att familjejordbruksdiskursen
är stark visas av Price & Evans (2006). De be
skriver ett antal fall där konventionella kvin
nor beskrivs som ”good as gold” medan kvin
nor som kräver, eller misstänks kunna kräva,
sin del av jordbruket vid en skilsmässa beskrivs
som ”gold diggers”. Studien visar en förfäran
de misstänksamhet mot kvinnor som kommer
in i familjejordbruket, deras motiv ifrågasätts
starkt. Enligt Brandth är yngre kvinnor mer
benägna att protestera mot den dominerande

En viktig förklaring till att familjejordbruksdis
kursen är så stark är att traditionen att sonen
ska ta över är stark (Barcley et al 2007) – och
också att detta planeras mycket tidigt. Man kan
till och med tala om en ”successionsstege” där
efterträdaren successivt tränas in i att ta över
(Errington, 2001). Mann (2007) visar att unga
kvinnor och män delvis har samma faktorer
som de beaktar när de funderar på att ta över
jordbruk men också att männen trycker hårda
re på att de önskar följa familjetraditionen.
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En del studier tar också upp sambandet mellan
kvinnor i jordbruk och det omgivande samhället
(Wells & Gradwell, 2001; Sattler Weber, 2007).
Heather et al (2005) redogör för kvinnors strate
gier för att hantera omstrukturering av såväl
jordbruk som hälsovård i en perifer region.
Deras slutsats är att kvinnorna inte ser sig som
passiva offer för strukturer och omständigheter
utan istället som aktörer som har att hantera svå
ra situationer. Detta stöds av andra studier som
också ser på hälsoaspekter för kvinnor i jord
bruksföretag (Kubik & Moore, 2001). AroraJonsson (2004) visar på betydelsen av kvinnors
organisering för landsbygdsutveckling och påta
lar att män och kvinnor har olika utgångspunk
ter och därför olika angreppssätt. Lite intressant
är att hon finner att i det jämställda Sverige blir
kvinnors organisering mer komplicerad och vag
(vi är ju ändå jämställda) medan kvinnors orga
nisering i Indien blir en plattform för aktivt age
rande (Arora-Jonsson, 2005).

Det finns, slutligen, en hel del studier som
fokuserar på genusrelationerna och förändring
en av dem med olika perspektiv. Dessa studier
kan lätt kopplas till Brandths (2002) indelning
eftersom de handlar om konventionella och
mindre konventionella sätt att relatera till ge
nusrelationerna. Om vi börjar med familje
jordbruksdiskursen så gör Bock (2004) en
analys där hon utgår från kvinnors val och
orsakerna till dessa. Hon beskriver deras stra
tegier som anpassning och samtidiga initiativ
till förändring, genom att så att säga ”smyga
in” nya verksamheter och idéer förändrar des
sa kvinnor verksamheten utan att störa sönder
den. En slags lojalitetsstrategi i Hirschmans
termer, en strategi som på mycket lång sikt
kan leda till en mer traditionsutvecklande dis
kurs. Den andra diskursen som Brandth näm
ner är maskulinisering. Att det finns en manlig
könsmärkning av jordbruk visas av många
(Liepins, 2000). Men denna märkning är inte
skriven i sten. Bartlett & Conger (2004) disku
terar hur manlighet och normer om manlig
framgång konstrueras när jordbruket blir mer
industriellt och ser två tydliga värden – de
gamla agrara och de nya mer företagsinriktade.
Båda har en maskulin prägel men Bartlett &
Conger identifierar också ett tredje, nytt, vär
demönster som är mer fokuserat på hållbar
het, ett mönster där kvinnor finns med i dis
kursen. Den tredje diskursen, den traditions
utvecklande, diskuteras också. Här finner vi
exempel på studier som visar att kvinnor har
strategier för att bryta sig in på traditionellt
manliga arenor, som att arbeta med traktorer
och andra maskiner (Saugeres, 2002; Pini,
2005), att arbeta med boskapsauktioner (Pilge
ram, 2007) eller att vara ledare i jordbruk (Pini,
2005). Strategierna är mycket olika, alltifrån till
att blanda anpassning till kvinnoroll – till exem
pel genom att vara noga med att sköta hushållet
också – och brytande av könsroller – som att
köra traktor – till att helt ta över den manliga
könsrollen. Silvasti (2003) pekar dock på att
förändring från en familjejordbruksdiskurs kan
vara svår – hon beskriver det som ett slagfält
där de inblandade (familjen och omgivningen)
slåss om vilken diskurs som är giltig.
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Det verkar dock, precis som Bartlett & Conger
är inne på, finnas en slags mellanväg – en tradi
tionsutvecklande diskurs som skapar en tredje
väg, där genusrelationerna och rollerna ges ett
nytt innehåll, både för kvinnor och för män.
Många knyter denna nya genusordning till
nödvändigheten av förändring, utvecklingen
kräver helt enkelt nya diskurser. Så skriver till
exempel Björkhaug & Blekesaune (2008) om
att ökad konkurrens och minskade bidrag har
lett till att jordbrukarfamiljer blivit allt mer be
roende av inkomster utanför jordbruket – fram
förallt av kvinnornas inkomster. Davis et al
(1997) visar att många familjejordbruk i peri
fera regioner inte har ekonomisk bärkraft att
försörja familjen. I ett sådant läge måste alter
nativ försörjning sökas, som att kvinnan tar ett
deltidsjobb. Detta påverkar relationerna mellan
könen. Men det finns som Shortall (2002) på
talar också en mängd kulturella och informella
hinder för omstrukturering, hon menar dock
att såväl kvinnors arbete utanför jordbruket
som kvinnors deltagande i policyarbete kan få
effekter på genusrelationerna.
Även andra förändringar lyfts fram som förkla
ring till att genusrelationerna kan ändras. En
sådan förändring är att unga kvinnor i ökande
utsträckning lämnar glesbygden och utbildar
sig medan unga män oftare stannar kvar. På
kort sikt leder det till en förstärkning av de
konventionella mönstren men på lång sikt kan
sådan sortistrategi leda till förändring (Dahl
ström, 1996). En annan intressant förändring
är framväxten av bioteknologi inom jordbru
ket, vilket enligt Bryant & Pini (2006) påverkas
av och påverkar genusrelationerna. Logiken är
att nya verksamheter i sig inte är könade utan
att vi skriver in könsmärkningen, därför blir
nya verksamheter ett medel att endera förstär
ka existerande strukturer, eller ändra dem.
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Sammanfattning – kvinnors roll i de gröna näringarna

Mitt samlade intryck av den här typen av stu
dier, om kvinnors roll i de gröna näringarna,
är att de – mer än löneskillnadsstudierna –
inriktas på det dynamiska samspelet mellan
kvinnors och mäns villkor. Det finns några
saker som jag speciellt vill lyfta fram. För det
första uttrycker studierna betydelsen av det
historiska och ekonomiska sammanhanget –
genusrelationerna är tätt sammanflätade med
ekonomiska, sociala och kulturella faktorer.
För det andra visar studierna att det sker en
omvandling inom de gröna näringarna, en
omvandling av sektorn i sig som får stora effek
ter på genusrelationerna. Ett omförhandlande
av genusrelationerna kan vara nödvändigt –
och lönsamt – för de gröna näringarna. För
det tredje menar jag att studierna visar att
kvinnor i de gröna näringarna är aktivt hand
lande individer – när de väljer att följa traditio
nella könsroller så är det ofta medvetet, likaså
när de väljer att bryta dessa könsroller.
Jag vill slutligen påpeka att den översikt jag här
gjort bara utgör ett axplock av vad som skulle
kunna tas upp. Medvetet har jag sållat ganska
hårt – det finns massor av intressant forskning
och jag har försökt att begränsa mig till det som
har relativt mest relevans för huvudfrågan. Sam
mantaget finns det en alltså en hel del att hämta
från tidigare studier, om än en del av detta är
indirekt hänförligt till huvudfrågan för denna
skrift. Jag vill dock också höja ett varningens
finger för hur data ser ut. Det är inte självklart
att data, vare sig de är kvantitativa eller kvalita
tiva, speglar verkligheten korrekt. När det gäller
kvantitativa data så får vi ofta lita till offentlig
statistik och den är precis lika könad som alla
andra strukturer. Kvinnors verksamheter har
till exempel färre branschkoder än mäns (Nu
tek 2005) och stora delar av statistiken är inte
könsuppdelad – jag återkommer strax till detta.
Men även kvalitativa data, som intervjuer och
enkäter, kan ge skeva besked eftersom vi ställer
frågor baserade på våra könade uppfattningar
– kvinnor som inte platsar i den konventionella
modellen faller ut (Pini, 2004).

Vad säger statistiken? – Datastudien
Den andra delen av studien utgörs av en genomgång av tillgängliga databaser för
att få fram data om de ekonomiska flödena i de gröna näringarna. Detta är något
av en Sisofysuppgift eftersom uppgifterna inte är lättillgängliga.
Här har jag tagit hjälp av docent Johan Klaes
son vid Internationella Handelshögskolan i
Jönköping som tagit fram en del av de tabeller
och diagram som jag presenterar nedan. Jag
vill redan här förbereda läsaren på att statisti
ken inte är så bra som skulle kunna önskas.
Dels är den sällan könsuppdelad, mycket av
arbetet har gått ut på att finna sådana data.
Dels är statistiken inte byggd för att ta fram
uppgifter om ekonomiska strömmar utan är
byggd för andra syften (som till exempel att
utreda frågor kring åkerareal). Generellt kan
man konstatera att det är mycket svårt att få
fram bra statistik. Dels är det så att statistik
som är detaljerad i någon dimension sällan sär
redovisas för kön. Dels är det speciellt svårt att
få fram statistik för de gröna näringarna, kan
ske för att det rör sig om ganska små företag.
Till detta kommer att statistiken kring stöd är
komplex.
Innan jag går in på detta vill jag dock betona
den ekonomiska betydelsen av de gröna
näringarna och också att sektorn är i stark
omvandling. Inom EU arbetar uppskattnings
vis 26 miljoner i denna slags verksamhet, därav
är 42% kvinnor. Det är fler kvinnor i mindre
enheter/företag och 44% av kvinnorna är
medhjälpare, det vill säga gifta med den som

står som huvudman. Vi ser också att antalet
kvinnor som är egenföretagare inom sektorn
har ökat, inom de länder som var med i EU
1990 har andelen kvinnor bland egenföreta
garna ökat från 19% år 1990 till 27% år 2007
(EU 2010). Vi kan också se att andelen enhe
ter inom EU har minskat från 7,9 miljoner år
2003 till 7,3 miljoner år 2007 – även om den
största delen av minskningen sker i länder som
just nu moderniseras tyder dessa siffror på en
sektor som fortfarande är i omstrukturering
(Eurostat, 2010). Enligt samma studie har
Sverige ganska storskalig verksamhet (liksom
Danmark, Frankrike och Storbritannien) och
ligger mitt i skalan vad gäller lönsamhet.
Enligt Nilsson et al (2009) som för Jordbruks
verket undersökte företagandet på landsbyg
den så kan man konstatera att landsbygden
har förlorat en procent i befolkning men ökat
företagandet 10% mellan åren 2000 och 2007.
Motsvarande siffror för stad är befolkningsök
ning med 6% och ökning av företagandet med
20%. De konstaterar också att landsbygdens
företag oftare är oberoende av geografisk när
het till sin marknad, att landsbygdens företag
oftare är soloföretag och att de ofta har låg
omsättning.
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Det ”helt dolda företagandet” – partner har ej deklaration för företagande eller löneinkomst
och arbetsersättning som är mindre än 100 000 kr år 2008

Tillväxtverket visar många dolda företagare
Under 2010 gjorde SCB för Tillväxtverkets räkning en utredning om kvinnors företagande i de
gröna näringarna. Man utgick från RAMS (Registerbaserad arbetsmarknadsstatistisk) år 2008
och såg på sysselsatta, egna företagare, kombinatörer (det vill säga sådana som har både anställ
ning och företagande) samt operativa företagsledare. Antalet sysselsatta enligt RAMS 2008 fram
går av tabellen nedan, som jämförelse kan nämnas att andelen kvinnor sysselsatta i privat sektor
var 37% och i offentlig sektor 63% för samma år. Jag börjar med data från denna utredning:

Sysselsatta 20-64 år inom jordbruk, skogsbruk och fiske 2008
SNI Näringsgren

01 Jord
02 Skog
05 Fiske
Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Andel kvinnor%

10 398
3 863
103
14 364

35 536
19 538
1 148
56 222

45 934
23 401
1 251
70 586

23
17
8
20

Samma undersökning tog också fram antalet egna företagare, jämförelsevis var andelen kvinnor
bland företagarna totalt sett 35%:

01 Jord
02 Skog
05 Fiske
Totalt

SNI Näringsgren

1 J ordbruk, skogbruk
och fiske ”Gröna näringar”
2 Tillverkning mm
3 Byggverksamhet
4 Handel
5 Hotell och restaurang
6 Tjänster
7 Okänd
Totalt

Män

Kvinnor

Totalt

Andel kvinnor%

578
425
116
1 520
554
4 279
474
7 946

3 732
2 553
5 263
5 296
3 047
10 960
1 788
32 639

4 310
2 978
5 379
6 816
3 601
15 239
2 262
40 585

87
86
98
78
85
72
79
80

Vi ser av den här studien att kvinnor i (en del av) de gröna näringarna mindre representerade
som anställda, som företagare, som företagsledare och i viss mån dom dolda företagare.
Så över till de data som Johan Klaesson har sammanställt, jag väljer att ta upp dem i olika
avsnitt och diskutera dem allt eftersom.

Sysselsättning

Egna företagare 20-64 år inom jordbruk, skogsbruk och fiske 2008
SNI Näringsgren

Kön partner:

Kvinnor

Män

Totalt

Andel kvinnor%

3 675
2 315
23
6 013

21 027
7 696
748
29 471

24 702
10 011
771
35 484

15
23
3
17

Samma studie vidgar också företagande till att inkludera fåmansaktiebolagsdelägare, det vill säga
alla ägare till ett aktiebolag inkluderas.

Vi har delat upp statistiken för sysselsatta inom jordbruk, skogsbruk och fiske på kön och på
åldersgrupp. Som väntat finns det en skevhet så att de flesta sysselsatta är i de högre ålders
grupperna, som framgår är en ganska stor andel över 65 år. Totalt sett var 76 198 personer
sysselsatta inom dessa näringar 2009 varav 20,4% (15 526) var kvinnor.
Procentuell fördelning över åldersgrupper för män och kvinnor
sysselsatta inom jordbruk, skogsbruk och fiske
Åldersgrupp

Egna företagare och fåmansaktiebolagsdelägare 20-64 år inom jordbruk, skog och fiske 2008

16 –19

SNI Näringsgren

Kvinnor

Män

Totalt

Andel kvinnor%

01 Jordbruk
02 Skogsbruk
05 Fiske
Totalt

4 161
2 372
28
6 561

23 222
9 125
881
33 228

27 383
11 497
909
39 789

15
21
3
16

Ytterligare en utvidgning av företagarbegreppet får vi om vi inkluderar kombinatörer (av hela
gruppen kombinatörer är 41% kvinnor – för gröna näringarna är andelen 34%) och även opera
tiva företagsledare (av hela denna grupp är 28% kvinnor – för gröna näringarna är andelen 15%).

20 –24
25 –34
35 –44
45 –54
55 –59
60 –64

män

65+

Egna företagare, fåmansaktiebolagsdelägare, kombinatörer samt
operativa företagsledare 20-64 år inom jordbruk, skogsbruk och fiske 2008
Antal

0%

Kvinnor

Män

Totalt

Andel kvinnor%

44 912

109 475

154 387

29

Studien försöker också identifiera så kallade ”helt dolda företagare”, det vill säga personer
som saknar kontrolluppgift eller deklaration för företagande. Totalt finns mer än 40 000 sådana
personer i Sverige, varav 80% är kvinnor. Fenomenet finns i alla branscher och de gröna näring
arna utmärker sig inte speciellt även om de ligger högt.
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20%

25%

Källa: SCB, Regionalt informationssystem (rAps-RIS)

Som synes av figuren ovan är andelen sysselsatta kvinnor högre i åldrarna upp till 45 år. Det
här kan vara ett trendskifte och det kan även bero på att nya verksamheter tar sig in i de gröna
näringarna, verksamheter som kvinnor är mer aktiva i.
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Andel kvinnor sysselsatta inom jordbruk, skogsbruk och fiske i Sveriges 291 kommuner

Siffrorna för tillfälligt anställda saknas delvis i materialet, jag har därför lämnat ut dem i tabellen
om enskild firma och utgått från totalsumman i tabellen om juridisk person Den här statistiken
finner jag intressant eftersom den, om än över en ganska kort period, visar en utveckling där
antalet sysselsatta inom juridiska personer, som aktiebolag, har minskat – med närmare 20%
eller 5 000 personer. Minskningen gäller alla kategorier men största procentuella minskningen
är för kvinnor.

%
60
50
40

Å andra sidan ser vi en motsatt utveckling med fler sysselsatta inom enskilda firmor över perioden
där ökningen totalt ligger på 16% eller kring 20 000 personer. Vi ser att männens andel bland sys
selsatta som företagare går ner, även om antalet ligger relativt stabilt. Antalet kvinnor som arbetar
som företagare ökar också men den största ökningen ligger på kvinnor som arbetar som familje
medlemmar.

30
20
10
0

Jag analyserade även viss statistik från Jordbruksverket beträffande sysselsättning. I årsboken för
2010 anges arbetad tid uppdelat på män och kvinnor (Jordbruksverket, 2010)

Sveriges kommuner (rangordnat)
Källa: SCB, Regionalt informationssystem (rAps-RIS)

Antal sysselsatta i jordbruket 2007 efter årlig arbetstid

Vi ser att det är en mycket stor spridning över kommunerna i andel sysselsatta kvinnor i gröna
näringarna. Några få kommuner har till och med fler kvinnor än män sysselsatta i näringen.
Det är lätt att inse att dessa stora skillnader i andel kvinnor dels kan vara ett resultat av traditioner,
dels kan påverka traditionerna.
I ett statistiskt meddelande (JO 30 SM 0901) fann jag en ganska intressant utveckling av antal
sysselsatta av olika kategorier över en femårsperiod. Jag tar bara upp totalfördelningen här men
den som är intresserad kan gå till tabellerna 2 och 3 i meddelandet och se på fördelningar över
län, stödområden, produktionsområden och storleksgrupper. Jag har, baserat på tabellerna,
räknat fram procentandelar för olika grupper. Statistiken skiljer på sysselsatta i företags
kategorierna enskild firma respektive juridisk person.
Antal och andel sysselsatta inom enskild firma
Familj

Företagare
Familjemedlem

Ej familjemedlem

Stadigvarande

Män
Kvinnor
Män
Kvinnor
Män
Kvinnor

Totalt

2007

%

2005

%

2003

%

57 690
10 225
24 601
48 403
5 880
2 083
148 882

39
7
17
32
4
1
100

61 977
8 744
23 277
38 703
5 326
1 785
139 812

44
6
17
28
4
1
100

55 574
7 381
22 407
34 120
6 427
2 136
128 045

43
6
17
27
5
2
100

2007

%

2005

%

2003

%

9 736
3 438

50
17

10 421
4 007

47
18

11 311
4 895

46
20

Antal och andel sysselsatta inom juridisk person
Stadigvarande sysselsatta

Tillfälligt sysselsatta

Totalt
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Män
Kvinnor
Summa
stadigvarande
Män
Kvinnor
Summa tillfälligt

13 174
3 814
2 655
6 469
19 643

19
14
100

14 428
4 556
3 376
7 932
22 360

16 206
20
15
100

8 440
24 646

34
100

(% a =% inom respektive tidsgrupp,% b=% inom respektive grupp sysselsatta)
Årlig arbetstid, timmar
Enskild firma:
Företagare
Makar/sambo

Övrig familj

Män

%a

1-449 % b % a

26 22 685

39

450899 % b % a

45 10 455

9001349 % b % a

14001799 % b % a
4 095

7

18

46

6 748

12

40

1800- % b % a

50 13 706

Totalt % b

24

36

57 689 100

Kvinnor

7

5 784

57

7

1 680

16

8

1 096

11

6

547

5

5

1 119

11

6

10 226 100

Män

5

4 698

62

5

1 228

16

4

650

9

3

344

5

2

605

8

5

7 525 100

Kvinnor

36 31 548

76

18

4 162

10

15

2 236

5

12

1 233

3

8

2 252

6

26

41 431 100

Män

14 11 761

69

9

2 152

13

7

960

6

6

598

3

6

1 605

9

11

17 076 100

Kvinnor

6

5 335

76

4

755

11

3

458

7

2

179

3

1

245

3

4

6 972 100

Män

2

1 747

30

4

859

15

5

678

11

9

863

15

6

1 732

29

4

5 879 100

Kvinnor

1

630

30

2

395

19

2

325

16

4

429

20

1

305

15

1

2 084 100

Juridisk person: Män
Driftsledare
Kvinnor

1

853

20

2

447

10

2

322

8

3

346

8

8

2 305

54

3

4 273 100

0

152

36

0

51

12

0

47

11

0

37

9

1

134

32

0

421 100

Övriga stadiga

Män

1

885

16

2

518

10

4

552

10

10

1 004

18

9

2 504

46

2

5 463 100

Kvinnor

1

650

21

2

474

16

4

585

19

5

531

18

3

778

26

2

3 018 100

Övriga stadiga

Totalt

100 86 728

100 23 176

100 14 657

100 10 206

100 27 290

100 162 057

Den här statistiken är mycket intressant. Det mest slående är att det endast är en kategori där
mer än hälften av någon grupp arbetar mer än 1 800 timmar i näringen, det är män som är drifts
ledare i aktiebolag etc. Andra grupper som arbetar mycket fulltid, i bemärkelsen mer än 1 400
timmar, är kvinnor som är driftsledare, anställda (framförallt i aktiebolag etc.) och män med
enskild firma. Stora andelar av många kategorier arbetar mindre än 900 timmar – det gäller fram
förallt kvinnor, där 86% av makar/sambos har sådan arbetstid. Men även män som är makar/sam
bos har relativt kort arbetstid – 78% arbetar mindre än 900 timmar. Även många företagare har
kort arbetstid – 57% av männen och 73% av kvinnorna har inte full arbetstid i sin näring. Dessa
siffror stödjer bilden av att många gör annat som komplement till arbetet i de gröna näringarna.
Om vi istället ser på hur stor andel av varje intervall som respektive grupp av sysselsatta har så ser
vi att den största gruppen i intervallet 0-499 timmar är kvinnor som är makar/sambo, de utgör
36% av kategorin. Näst största kategori är män som har enskild firma – de utgör 26%.
Just männen med enskild firma är den största kategorin i alla intervall från 0 till 1 800+ timmar,
störst övervikt har de i intervallet 1 400-1 799 timmar. Den näst största gruppen för i stort sett alla
intervall är kvinnor som är makar/sambos.
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Antal personer med sysselsättning utanför jordbruket inom företagskategorin enskild firma 2007

I ett statistiskt meddelande (JO 30 SM 0801) tas sysselsättning upp uppdelat så att även med
hjälpare och deras arbetstid framgår. Sysselsättningen i antal personer framgår av följande
figur från meddelandet:

Huvudsyssla

Bisyssla

Inget arbete

31 050
6 645
37 695
5 354
28 599
33 953
9 654
3 926
13 580

9 448
952
10 399
485
2 389
2 875
1 353
391
1 745

17 193
2 629
19 822
1 685
10 443
12 128
6 068
2 656
8 724

Företagare – män
Företagare – kvinnor
Företagare – totalt
Makar/sambo – män
Makar/sambo – kvinnor
Makar/sambo – totalt
Övriga familjemedlemmar – män
Övriga familjemedlemmar – kvinnor
Övriga familjemedlemmar – totalt

Antal stadigvarande sysselsatta år 2007 efter kön och årlig arbetstid
Arbetstid, tim
1 800 –

1 400–1 799

900–1 349

Inkomster
2 450–899
kvinnor

1–449

män
Antal

10 000

20 000

30 000

40 000

”män”

Även data om inkomster är svårt att få fatt i uppdelat i de kategorier vi önskade, det finns en
ganska blandad data. Jag ger här några exempel.

”kvinnor”

Jordbrukarhushållens inkomster, kr/hushåll efter ålder, inkomstslag och tid (OBS, Inte fastprisberäknat)

50 000

30-39 år

I samma meddelande finner vi också uppgifter om företagares sysselsättning utanför jordbruket,
ett exempel (enskilda firmor) är följande figur:
Antal personer med sysselsättning utanför jordbruket
för sysselsatta vid företag som drivs som enskild firma år 2007

40-49 år
Företagare

50-64 år

Makar/sambor

Huvudsyssla

Övrig familj

Bisyssla
Inget arbete
Antal 5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

”inget arbete”

65+ år

”bisyssla”

40 000
”huvudsyssla”

Det är också intressant att se detta uppdelat på kvinnor och män, samt att även se på sysselsättning
utanför jordbruket för makar/sambos och för övriga familjemedlemmar

Näringsverksamhet
inkomst av tjänst inkl. pension mm
pension m.m.
sammanräknad förvärvsinkomst
taxerad förvärvsinkomst
beskattningsbar förvärvsinkomst
Näringsverksamhet
inkomst av tjänst inkl. pension mm
pension m.m.
sammanräknad förvärvsinkomst
taxerad förvärvsinkomst
beskattningsbar förvärvsinkomst
Näringsverksamhet
inkomst av tjänst inkl. pension mm
pension m.m.
sammanräknad förvärvsinkomst
taxerad förvärvsinkomst
beskattningsbar förvärvsinkomst
Näringsverksamhet
inkomst av tjänst inkl. pension mm
pension m.m.
sammanräknad förvärvsinkomst
taxerad förvärvsinkomst
beskattningsbar förvärvsinkomst

2000

2006

53 949
212 699
2 141
266 647
262 025
229 122
65 193
245 055
5 333
310 248
305 311
266 014
57 548
247 605
28 782
305 153
300 012
260 024
13 348
166 980
140 270
180 329
179 437
130 150

64 363
281 337
1 818
345 700
340 095
306 774
79 068
308 294
3 856
387 361
382 043
342 342
73 383
312 790
24 823
386 173
380 618
339 885
15 352
236 429
194 285
251 781
250 788
208 837

I samband med övergången från arealstöd till gårdsstöd år 2005 till följd av EU:s jordbruksreform
ansökte betydligt fler jordbrukare än tidigare om stöd. Det ökade antalet ansökningar om areal
baserat stöd 2005 ledde till ett ökat antal företag i Lantbruksregistret. Förändringarna jämfört
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med tidigare år bör därför tolkas med försiktighet eftersom det leder till att jordbruksrelaterade
variabler (t.ex. inkomst av näringsverksamhet) i dessa grupper uppvisar lägre värden för 2005 än
de annars skulle ha gjort, medan icke jordbruksrelaterade variabler (t.ex. inkomst av tjänst) i
regel fått ökade värden. Om vi beräknar hur stor andel näringsverksamheten står för i hushållen
så ser vi att den utgör ca 25% av inkomst av tjänst inkl pension för alla åldersgrupper utom för
65+ där den ligger på knappt 8%. Tyvärr ger tabellen ingen uppgift om hur stor del av inkomst
av tjänst som härrör från gröna näringarna (man kan ju vara anställd i sitt företag).
Det finns ganska lite information om totala inkomsterna – jag har här inte tagit med data om
uppskattningar av intäkter och kostnader i företagen utan istället tar jag upp det jag hittat om
hushållsinkomster. I ett statistiskt meddelande (JO 42 SM 0901) återfinns följande siffror
Inkomster och transfereringar m m per hushåll
för samtliga jordbrukarhushåll i kronor per hushåll år 2007
Inkomst av tjänst
Allmäna avdrag
Näringsverksamhet
Överskott
Underskott
Nettoinkomst
Nettoförändring av expansionsmedel
Nettoinkomst av kapital
därav räntefördelning netto
Hushållsinkomst före transfereringar
Skattefria positiva transfereringar
Negativa transfereringar
därav allmän pensionsavgift
skatter
skattereduktioner
övriga negativa transfereringar
Hushållsinkomst efter transfereringar

301 800
4 600
74 000
14 700
59 300
3 500
37 300
21 700
397 400
12 100
116 000
20 200
129 400
35 000
1 400
293 500

Samma källa har också tagit fram taxerade inkomster per person för brukare och maka/make.
För kvinnor ligger genomsnittlig inkomst 2007 på 186 300 (varav 16 600 för näringsverksamhet
och 169 700 för tjänst) och för män är genomsnittlig inkomst 224 100 (varav 55 300 för närings
verksamhet och 168 800 för tjänst). Till detta kommer ränteinkomster som för kvinnor ligger på
4 800 och för män på 3 800 i genomsnitt.

år, fastprisberäknat till 2000års kronor. Som synes är löneutvecklingen relativt låg och lönen för 2009
(i 2000års kronor) ligger för alla kategorier inom gröna näringarna lägre än 110 kronor per timme
medan snittet för alla yrken ligger på 115 kronor per timme för kvinnor och 127 kronor för män.
Dessa siffror åskådliggörs i figurerna nedan. Där framgår som sagt att genomsnittliga löner för
växtodlare och djuruppfödare ligger lägre än lönen för samtliga yrken. Dock framgår också att
skillnaderna mellan kvinnors och mäns löner är lägre inom dessa två gröna näringar än skillna
den mellan kvinnor och män när vi ser på genomsnittlig timlön totalt sett. Lönegapet verkar, som
även litteraturgenomgången angav, inte ha blivit mindre över tid
Genomsnittlig timlön
Timlön
130

120

Alla yrken, män
Alla yrken, kvinnor

110

Djuruppfödare, män
100
Djuruppfödare, kvinnor
90

Växtodlare, män
Växtodlare, kvinnor

80
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Källa: SCB, Lönestrukturstatistik, privat sektor (SLP)

Kvinnors lön i förhållande till mäns
Kvinnors
andel
1,00
0,98
0,96
0,94
0,92
0,90
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Genomsnittlig timlön

0,88

Vi valde att ta med statistiken för två grupper inom gröna näringarna, enligt yrkesgrupper, SSYK
(3-siffror). Dessa grupper är konventionella jordbruksyrken: dels 611 (växtodlare inom jordbruk och
trädgård), dels 612 (djuruppfödare och djurskötare). Dessa grupper jämför vi med genomsnittlig
timlön för samtliga yrken. Figurerna nedan utgår från den genomsnittliga timlönen under ett antal

0,84
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Alla yrken

0,86

Djuruppfödare
Växtodlare

0,82
2000

2001
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2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Källa: SCB, Lönestrukturstatistik, privat sektor (SLP)
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Vi gjorde en analys och modell för att undersöka löneinkomstskillnader mellan kvinnor och män
i olika näringar där vi jämför de gröna näringarna (SNI 1111 -1900), dvs. djur och odlingsverk
samhet, ej skogsbruk, med tillverkning (SNI 15111 - 36630) och tjänster (SNI 45110 - 74879) för
2008. Vi utgick från dem som har sin huvudsakliga inkomst från denna verksamhet och hämtat
data från Företagens och Arbetsställenas Dynamik (FAD). Det är stora skillnader i såväl antal
anställda (enligt denna definition) som i löneläge – och även i skillnader mellan män och kvinnor.

Jordbruksföretag och företagare

Medellöneinkomster för män och kvinnor i tre olika näringar

Antal företag och genomsnittlig åkerareal efter driftsinriktning

Löneinkomst
(genomsnitt), 1000 kr

Gröna näringarna
Tillverkning
Tjänster
Totalt

Totalt

Män

Kvinnor

Kvinnors som
andel av mäns (%)

222
340
312
319

238
357
347
350

190
290
255
261

80
81
73
75

Antalet sysselsatta är mycket olika – av de totalt 2 045 963 individer som ingår i denna databas är
1 462 775 sysselsatta i tjänster, 56 7657 i tillverkning och 15 531 i de gröna näringarna. Analysen
visar också att fördelningen på olika inkomster är olika, män inom de gröna näringarna har rela
tivt fler som har höga löneinkomster. Spridningen i inkomst är dock minst i de gröna näringarna
och störst i tjänstenäringarna. En modell som försöker förklara lönenivåerna med regionens
karaktär (storlek, vilket visat sig påverka löner i andra studier) och individfaktorer (kön, erfaren
het, utbildning(antal år, nivå, inriktning) och ursprung (från orten eller ej)) visar att alla fakto
rerna har betydelse för lönenivån. Regionstorlek påverkar tydligt lönenivån i alla tre näringarna.
Erfarenhet ger också generellt sett högre lönenivå, dock är effekten minst för just de gröna nä
ringarna (och högst för tjänster). Samma gäller för utbildning – där är den positiva effekten i de
gröna näringarna bara nästan hälften av effekten i de andra. Kön har också en tydlig effekt i alla
tre näringarna, kvinnor har lägre lönenivåer även när andra aspekter beaktas.
Modellen visar hur de olika faktorerna påverkar lönerna för kvinnor respektive män inom de tre
näringarna. För alla tre ser vi att värdet av utbildning är lägre för kvinnor än för män och för erfa
renhet är värdet lägre i gröna näringarna och tjänstesektorn, medan erfarenhet i tillverkningssek
torn har samma värde för båda könens lönenivå. När vi jämför kvinnor respektive män i de tre
sektorena finner vi att löneeffekten av erfarenhet och utbildning är lägre för kvinnor i gröna nä
ringarna än i de två andra – samma gäller för männen. Slutsatsen blir att kvinnor förlorar mer i
löneinkomst genom att arbeta i de gröna näringarna än i någon av de två andra, de förlorar mer
än vad män gör, givet erfarenhet och utbildning.

Jag har redan berört antal företagare men tar här upp data över antalet företag inom jordbruket
enligt tillgänglig statistik. Nedan återfinns data över antal företag och nya företag. Andelen före
tag av alla företag som var verksamma inom jordbruk, jakt och skogsbruk var enligt Nilsson et al
(2009) 22%, enda större branschen var fastighet/uthyrning/företagstjänster.

Driftsinriktning

Kvinnor

Växtodling
– varav jordbrukväxter
Husdjurskötsel
– varav mjölkkor
– varav köttdjur
Blandat Jordbruk
Småbruk
Summa

1 817
1 625
2 546
418
1 157
493
5 117
9 973

Antal företag
Juridiska
Män personer

15 949
14 650
18 357
5 219
8 888
4 373
19 025
57 704

2 083
1 490
1 698
663
390
512
639
4 932

Samtliga
företag

Genomsnittlig åkerareal
Juridiska Samtliga
Kvinnor
Män personer
företag

19 849
17 765
22 601
6 300
10 435
5 378
24 781
72 609

29
31
25
53
23
34
6
16

48
49
43
71
30
59
7
34

126
154
109
142
72
167
8
109

55
56
46
77
31
67
7
36

Källa: Statens Jordbruksverk, JO 34 SM 0801

Antal nystartade företag 2008 efter branschgrupp och lednings könssammansättning

Jordbruk, skogsbruk och fiske
Tillverkning och dylikt
Byggverksamhet
Varuhandel, reparationer
samt restaurang- och hotellrörelse
Transport och kommunikation
Finansiell verksamhet och andra
företagstjänster exkl. fastighetstjänster
Fastighetstjänster
Utbildning, hälso- och sjukvård,
andra samhälls- och personliga tjänster
Samtliga

Endast
kvinna/kvinnor

Endast
man/män

Kvinnor
och män

487 (28)
905 (28)
198 (3)

1 178 (68)
2 178 (67)
5 839 (93)

68 (4)
171 (5)
237 (4)

3 546 (33)
198 (11)

6 186 (57)
1 474 (81)

1 148 (11)
146 (8)

5 238 (28)
229 (13)

12 570 (66)
1 296 (73)

1 185 (6)
251 (14)

7 567 (58)
18 368 (32)

4 836 (37)
35 557 (62)

671 (5)
3 876 (7)

Källa: Tillväxtanalys (inom parentes anges andelen (i procent) av samtliga nystartade företag i sektorn)

Vi ser att det finns stora skillnader i antal startade företag i olika branschgrupper, de största
grupperna är finansiell verksamhet och andra företagstjänster, utbildning/hälso- och sjukvård/
andra samhälls- och personliga tjänster samt varuhandel, reparationer och restaurang- och hotell
rörelse. Ganska få företag startas inom jordbruk, skogsbruk och fiske. Nu ska man komma ihåg
att många företag har verksamhet i fler än en sektor – ett lantbruk som har turismverksamhet är
ett bra exempel. Av tabellen framgår också att det finns stora könsskillnader. Kvinnor är i majori
tet bland dem som startar utbildning etc. Jordbruk ligger ganska nära snittet på 32% kvinnor
bland nystartarna.
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Genomsnittligt antal heltidssysselsatta i nystartade företag 2008
Kvinnor

Män

0,09
0,13
0,03
0,31
0,14

0,39
0,47
0,97
0,46
0,92

0,15
0,19
0,25
0,19

0,42
0,39
0,15
0,44

Jordbruk, skogsbruk och fiske
Tillverkning och dylikt
Byggverksamhet
Varuhandel, reparationer samt restaurang- och hotellrörelse
Transport och kommunikation
Finansiell verksamhet och andra företagstjänster exkl. fastighetstjänster
Fastighetstjänster
Utbildning, hälso- och sjukvård, andra samhälls- och pers. tjänster
Samtliga
Källa: Tillväxtanalys

Kvinnors företag startar med färre anställda än mäns, förutom i sektorn utbildning etc.
Jordbruksföretag ligger ganska lågt i antal anställda vid start, speciellt för kvinnor.

Stöd – landsbygdsprogrammet
Det nuvarande landsbygdsprogrammet gäller från 2007 till 2013. Budgeten ligger på cirka 36 mil
jarder kronor. Programmet är uppbyggt kring tre ”axlar” samt kring Leader (som utgör ”axel 4”
och skär tvärs över de tre andra). Till och med juni 2009 hade cirka 26 procent av pengarna beta
lats. Utbetalningarna skjuts ofta framåt i tiden för insatser som pågår under flera år och det leder
till en viss eftersläpning. Detta är vanligt exempelvis för de åtgärder som ska förbättra livskvalite
ten, bredda företagandet och främja utvecklingen av landsbygdens ekonomi (axel 3 i programmet).
Företagsstöd ges till personer som vill starta företag på landsbygden. Det kan också ges till perso
ner som har ett företag men vill utveckla företaget eller starta en ny verksamhet. Stöd ges till olika
typer av investeringar, fysiska men även i form av kompetensutveckling av företagare eller anställ
da. Även projektstöd är vanliga. Ett av syftena med projektstöd är att stödja en högre livskvalitet
för boende på landsbygden. Andra syften är att bredda och stärka landsbygdens näringsliv samt
att stärka konkurrenskraften inom den gröna näringen. Nedan har jag sammanfattat en uppskatt
ning av hur fördelningarna ser ut inom landsbygdsprogrammet, man bör då hålla i minnet att det
gäller situationen mitt under programmet
Kvinnors andel av antal ansökningar, kostnad enligt ansökan samt beviljat belopp
Kvinnors andel (i procent) av
Antalet ansökningar Kostnad enligt ansökan

Axel
Axel
Axel
Axel

1
2
3
4

11
20
19
0,5

5
6
13
0,2

Beviljat belopp

5
11
9
0,2

Axel 1 är riktat till företag och framförallt kompetensutveckling, här ligger kvinnors ansökningar
ganska lågt men de beviljas i samma utsträckning som de söker. Axel 2 är till för att bevara och ut
veckla landskapet och miljön, här har kvinnorna högre andel av ansökningarna och även högre
andel beviljade belopp. Axel 3 syftar till ett mer diversifierat och konkurrenskraftigt näringsliv
och även här ligger kvinnorna högre än för axel 1. För axel 4 gäller att det är få ansökningar från
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individer, majoriteten kommer från företag i denna grupp. Det är ett osäkert och litet material
men man kan se en tendens till att kvinnor är mer aktiva i sådant som gynnar bygden och utveck
lingen mer än det enskilda företaget som sådant. Enligt Nilsson et al (2009) går mindre andelar
stöd till kvinnor än vad som kunde förväntas och de menar att åtgärder borde sättas in.

Sammanfattning
Vad kan man då säga om de ekonomiska strömmarna utifrån den tillgängliga statistiken? Som
misstänkt kan ingen helhetsbild ges. Det som också framstår som mycket tydligt när man arbetar
med grundmaterialet är den mycket varierade verkligheten. När vi talar om de gröna näringarna
talar vi om en mångfald av verksamheter. Dessa verksamheter är mycket olika – ett jordbruk som
helt sysslar med spannmålsodling kan inte helt jämföras med ett som sysslar med svinuppfödning,
ett företag som har blandad verksamhet med spannmål och turism ser ganska annorlunda ut än ett
företag som har spannmål och hästuppfödning. Och så vidare. Det är inte verksamheten som sådan
som förenar de gröna näringarna, det är min bild. Istället är det andra saker som verksamheter
inom de gröna näringarna har gemensamt – och som skiljer dem från andra typer av företagande.
Det första är knytningen till en geografisk plats – många företag kan flytta sina verksamheter
ganska enkelt men att flytta ett företag inom gröna näringarna är mycket svårare. Det andra är
kopplingen till familjen. Som entreprenörs- och småföretagsforskare har jag ofta sett att denna
knytning är mycket väsentligt i allt företagande, men den blir ännu tydligare för de gröna näring
arna. Den här dubbla knytningen är faktiskt en fördel ur många aspekter – även för vanliga före
tag finns det ibland en sådan koppling – som att familjen driver företaget lokalt och därför har
etablerat en dubbel bindning, Löfbergs Lila är bara ett av många exempel på detta. Den dubbla
bindningen till familj och plats ger en långsiktighet och kontinuitet i företagandet – baksidan är
att det ibland kan bli för konserverande. Den tredje är beroendet av systemet, ett system där stöd
blivit ersättning för fungerande marknader – i arbetet med att gå igenom statistiken slogs jag av
hur liten andel av slutpriset som tillkommer producenterna. Det är ingen slump att de mindre
reglerade verksamheterna, som turism och hästuppfödning, kan generera betydande vinster
eftersom mellanhänderna mellan producent och konsument är få.
Vad är det då som skiljer verksamheter inom de gröna näringarna åt? Mitt intryck är att skillna
derna är mycket stora i ett flertal dimensioner. En sådan är naturligtvis, som nämnts, arten av
verksamheten. Där finns det enormt många typer – de som är verksamma i de gröna näringarna
har av hävd haft många strängar på sin lyra, man kombinerar verksamheter för att få det hela att
gå runt. Idag är det också vanligt att man utvidgar verksamheten med nya inslag som är attraktiva
på marknaden – det blir på lång sikt ett sätt för näringen att utveckla sig. Men det är absolut inget
nytt att de som är verksamma i de gröna näringarna har många olika delar i sin verksamhet och
även arbetar med annat – mina morföräldrar drev en gård med blandad produktion (kött- och
spannmål) men de drygade också ut kassan genom att sköta om den lokala kyrkogården och
genom att tillverka och sälja tygtofflor på beställning.
Förutom att det rör sig om många olika slags verksamheter, ofta i kombinationer, så skiljer sig
verksamheterna åt i storlek. En verksamhet inom de gröna näringarna kan vara mycket liten, så
liten att den inte kan försörja en person, men den kan också vara ett riktigt storföretag. Denna
skillnad i skala har naturligtvis betydelse. Ytterligare en skillnad är geografisk lokalisering – dels
skiljer sig verksamheterna åt beroende på var i landet de bedrivs (ett jordbruk i Övertorneå har
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andra förutsättningar än ett jordbruk i Arlöv), dels skiljer sig verksamheterna åt beroende på om
de bedrivs i ren glesbygd eller i stadsnära bygd.
Det finns även andra skillnader, som kanske inte är så tydliga i de siffror jag presenterat. En sådan
är individernas ålder som är mycket varierad, en annan är utbildningsnivåer – och sedan har vi
familjeanknytning. Även om inslaget av familjeinblandning i verksamheten är mycket markant så
finns det grupper av verksamma som arbetar helt ensamma.
Så till mina intryck av de ekonomiska strömmarna. Det allra viktigaste är just familjens centrala
roll – i de fall när familjen är inblandad är det svårt att rättvist beskriva strömmarna utan att ta
med hela familjen som analysenhet. Det är så uppenbart att framförallt makar/sambos väljer att
arbeta på ett sätt så att familjen kan klara ekonomin på ett sätt som de kommit överens om.
Naturligtvis kan man, som jag nämnde i genomgången av litteraturen, fundera över hur fritt
detta val är för kvinnor såväl som män.
En annan viktig observation är också hur viktiga kvinnorna – och männen – är för att verksamhe
ter i de gröna näringarna ska kunna fungera. Kvinnornas roll är central, utan deras arbetsinsats
i verksamheten och bidrag genom annat arbete skulle många företag i de gröna näringarna inte
klara sig. Jag vill dock till detta tillägga två saker – för det första skulle de inte klara sig utan mot
svarande insats från männen också, för det andra gäller denna observation för en stor del av Sveri
ges småföretag generellt sett. Men jag menar ändå att det är oerhört viktigt att peka på kvinnornas
bidrag eftersom det fortfarande ofta osynliggörs.
Vi ser också att det genomsnittligt inte ger alltför höga inkomster för kvinnor, män eller hushåll
att vara verksamma i de gröna näringarna. Här vill jag igen markera att detta genomsnitt i sig inte
säger särskilt mycket – vi har en hel del, framförallt små, verksamheter som genererar ganska små
inkomster men vi har också en del, framförallt stora, verksamheter som genererar stora inkom
ster. En intressant studie vore att analysera kvinnors, mäns och hushålls inkomster närmare. För
den här skriften är det också intressant att notera att könsskillnaderna för anställda verkar vara
mindre än för genomsnittet i Sverige – å andra sidan ligger timlönerna en hel del lägre för dessa
mer jämställda arbetare.
Vi ser också att kvinnornas andel i sysselsättningen är högre i yngre åldrar vilket skulle kunna
tyda på en mer jämställd sektor i framtiden. Å andra sidan ser vi att många i de gröna näringarna
arbetar med annat vid sidan om, framförallt gäller detta kvinnorna. Näringarna är utsatta för ett
extremt konkurrens- och omvandlingstryck och en stor del av förklaringen till detta arbete utan
för den egna verksamheten är att det är ett sätt att få en viss ekonomisk stabilitet och att undvika
alltför stora risker.
Slutligen vill jag igen påtala svårigheterna att få fram statistik och då framförallt att få jämförbar
statistik för hela fältet de gröna näringarna. Men en del av problemen är också att själva begrep
pet de gröna näringarna är så svårt att få samlad statistik om.
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Vad säger män och kvinnor?
– Intervjustudien
Så till den sista delstudien. Utgångspunkten var att intervjua ett brett spektrum
av jordbrukarpar.
För detta anlitade jag docent Johann Packen
dorff vid KTH att genomföra intervjuer med
ett antal företagare inom de gröna näringar
na. Min idé var att följande urval skulle ske:
ett äldre och ett yngre par där båda
arbetar heltid med jordbruket
ett äldre och ett yngre par där någon
arbetar vid sidan av jordbruket
en ensamstående man

I samarbete med LRF fick vi tillgång till par/
personer att intervjua i alla dessa kategorier.
Intervjuerna genomfördes alla på plats, det
vill säga hos de intervjuade. Samtliga garante
rades anonymitet. Intervjuerna tog mellan en
och tre timmar och genomfördes som ett sam
tal kring verksamheten, kring familjens roll
och framförallt kring hur man tänkte kring
ekonomin. Strukturen på intervjuerna var
som följer:

en ensamstående kvinna
ett par som driver jordbruk och
turismverksamhet
ett par som driver jordbruk och gårdshandel

Tanken med urvalet var att fånga in en hel
hetsbild av hur individer resonerar och att få
bilder från olika slags perspektiv. Ålder tog
jag med för att försöka få en bild av om äldre
och yngre med samma fördelning (heltid
båda, respektive någon med deltid) resone
rade olika eller hade olika strategier. För de
ensamstående ville jag få indikationer på om
det fanns några könsskillnader. Genom att
intervjua par med olika slags kompletterande
verksamhet (turism respektive gårdshandel)
ville jag komma åt eventuella skillnader
beroende på verksamhetstyp.

varför de valt att vara i de gröna näringarna
hur ser arbetsfördelningen ut i familjen och jord/
skogsbruket/företaget
hur ser de formella ekonomiska strömmarna ut
i familjen, vem äger, vem arbetar utanför, vem
står för inkomsterna
hur ser man själv på de ekonomiska
strömmarna, är det ”lika” fördelning,
lägger någon in ”obetalt” arbete t ex
varför har man valt denna fördelning av
arbete och ekonomi
hur påverkar detta familjen (emotionellt,
risker etc.)
skulle man vilja ha det annorlunda, vad är
hindren för annan fördelning

I det följande beskriver jag kort fakta kring de
olika paren/individerna som intervjuats samt
ger en kort översikt över vad som framkom i
intervjuerna.

Beskrivning av intervjuerna
Ett äldre par där båda arbetar heltid
med jordbruket
Anton och Anna är ett par i 50-årsåldern som
båda arbetar heltid med sitt jordbruk. De har
några anställda, bland annat ett av de fyra bar
nen. Själva jordbruket tog de över från Annas
farbror. Varken Anna eller Anton var ur
sprungligen inställda på att vara jordbrukare
men slumpen gjorde att de hamnade på går
den. Anna var med och arbetade på gården
men hade också jobb vid sidan av, medan
Anton studerade och sedan arbetade heltid
under många år. Hans arbete gav ett stort nät
verk. I vuxen ålder har även Anna studerat,
och när hon var färdig funderade de på att
skifta så att hon skulle jobba utanför jordbru
ket och han gå in heltid. Istället bestämde de
sig för att satsa ordentligt, ta lån och driva ett
företag efter sina egna huvuden. De har nu ett
företag som bygger på ekologisk odling och
har en tydlig lokal prägling. De har ett antal
sidoverksamheter som bygger på konceptet
ekologi – de säljer i en egen butik och har
även café- och restaurang. En son arbetar
med den sistnämnda delen.
Anton och Anna är uppenbart nöjda med att
få förverkliga sina drömmar – de är medvetna
om att de tar vissa risker med sin satsning och
sina lån men de brinner för sina idéer. De
säger själva att de tror att deras akademiska
utbildningar och erfarenheter av andra enga
gemang har hjälpt dem mycket – när de ska söka
lån och stöd står de inte med mössan i hand, när
de vill nå ut har de skapat ett nätverk som gör att
de blir uppmärksammade och så vidare.
De ser sig inte som typiska jordbrukare men
har inga bekymmer med detta utan verkar
tycka att det är roligt att vara sådana som för
ändrar och driver utvecklingen framåt. Även
om gården har gått i släkten ägnar varken
Anna eller Anton någon större uppmärksamhet
åt generationsskiftesfrågan för egen del – men
att frågan finns latent belyses av följande citat:
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…Det är alltid trassel med generationsskiften och
det funderar vi själva också på. Det räcker med att
något äktenskap går isär så…

Ekonomin är något som de är medvetna om.
De återkommer hela tiden till satsningen och
till att de tagit lån. De kan skämta om de små
marginalerna som när de säger om sonen:
…ja, och han räknar inte timmar säger han, mycket
praktiskt (skratt) han är våran slav.

Men allvaret ligger under ytan och de berättar
att barnen anser att de båda arbetar alldeles
för mycket. De talar också om hur svårt det är
att få full försörjning av jordbruket
…ofta är det den traditionella tjänsteinkomsten
som möjliggör lantbruksföretagandet, och den står
ofta kvinnorna för när de pendlar in till jobbet i
stan…
…frågan hur de får det att gå runt. Och det är två
saker. Dels att man har gamla föräldrar som går
runt på gården och tar hand om det som inte hinns
med. Och dels att sjuksköterskan eller läraren eller
den personliga assistenten finns i familjen. Och det
handlar om att familjen ska gå runt. Stället, gården, kan gå runt, ofta genom att man inte tar ut
någon beskattningsbar inkomst…

Anton säger vid ett tillfälle att Anna sköter an
sökningar om stöd och kommenterar skrattan
de att hon sköter det ”som en hel karl”. Anna
tar upp att hon misstänker att kvinnor söker
lägre belopp när de söker stöd men också att
de får mindre pengar och att de möter mer
skepsis
…jag blir jättetrött på det där. När en konsult söker
1,5 miljoner då får han det, men är hon söker
250.000 då frågar de om hon tänkt igenom det
egentligen…

Hela intervjun kännetecknas av att Anton och
Anna deltar på lika villkor, de fyller i varan
dras berättelser, de har samma beskrivning av
visionen och de utstrålar en tydlig optimism
om att de om 10 år ska ha uppnått sina mål
med sitt jordbruksföretagande. I det här fallet
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kan man tydligt se att de är företagare på lika
villkor, de gör inte samma saker men de relate
rar till varandra som jämlikar. De har också
mycket delade erfarenheter – ingen av dem
har föräldrar som haft jordbruk, båda har stu
derat, båda har arbetat utanför jordbruket. I
slutet av intervjun nuddar de vid frågan om
vem/vilka som ska ta över men det stannar vid
lösa spekulationer om att några av barnen nog
kan tänkas ta över.

Ett yngre par där båda
arbetar heltid med jordbruket
Birgitta och Bertil är ett par i 30-årsåldern som
tillsammans driver ett lantbruk där de bor och
brukar Bertils mors gård och arrenderar ytter
ligare en gård. Generationsskiftet är alltså inte
genomfört men det är inget som paret berör
ytterligare under intervjun. Makarna har båda
utbildning just inom gröna näringarna. De har
också båda jordbrukare bakåt i släkten, båda
har föräldrar som fortfarande är aktiva inom
näringen. Ytterligare en gemensam faktor är att
båda har erfarenhet av att arbeta i näringen
innan de tog över den gård de nu driver, Bir
gitta som anställd i olika företag och Bertil som
egen entreprenadföretagare under några år.
Deras nuvarande verksamhet är under upp
byggnad, de har bedrivit det några år. De ut
trycker en tydlig och gemensam strategi med
sin verksamhet. De har valt att specialisera sig,
inte blanda in en massa sidoverksamheter
…det finns de som säger att man ska ha fyra ben
att stå på – djur, vindkraftverk, bostäder, gårdsbutik och så vidare. Jag tycker precis tvärtom. Enligt
min filosofi blir man då lite halvdålig på allting. Jag
menar på att (det vi gör) är av tradition så säkert
att man inte behöver ha fler ben att stå på, folk
slutar ju inte att äta mat. Man ser ju själv vad tiden
räcker till. Har du (flera verksamheter) så har du ju
massor av saker som du skall vara uppdaterad på
och därför tycker jag att vi försöker renodla och bli
så bra som vi bara kan.
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Specialiseringsstrategin kopplas till en tydlig
ekonomisk strategi. Bertil relaterar till sina
tidigare företagarerfarenheter och berättar om
att han inte hade lån då vilket underlättade
när de startade den verksamhet de nu bedriver.
Dock fick de ta lån för att ta över maskinpar
ken och även när de tog över arrendet för den
andra gården. Eftersom ingen av dem är ägare
är det lite krångligt med säkerheter – de har ju
inte marken som säkerhet. Han betonar vikten
av att ha likviditet vilket kan vara svårt efter
som intäkterna kommer ryckigt och eftersom
priserna för det de behöver i verksamheten
fluktuerar så att det är billigast att köpa när in
täkterna är som lägst. Parets hela resonemang,
främst beskrivet av Bertil men där Birgitta tyd
ligt delar synen, är mycket företagsorienterat
…det är kul att det är arrende, just från början.
Äger du fastigheten kan du alltid trolla fram ett resultat från fastigheten på lite andra sätt. Här är det
pengar ut och in, det som (vi producerar) är inkomsten i stort sett. Det blir mer företagslikt, betydligt
mer fokus på företagandet än på fastigheten. Det
är en väldig fokusering på fastigheter i lantbruket
medan själva företagandet kommer i skymundan.

I det företagstänkande som är tydligt finns
också en markant tillväxtstrategi – men paret
vill ändå skynda långsamt och växa i takt med
att resultaten blir bättre och pengar kan plöjas
ner för tillväxten. Paret betonar vikten av pro
fessionellt tänkande och menar att det av tra
dition varit för lite av ekonomisk rationalitet i
näringen
...bondekulturen är sådan att det är väldigt gnäll
över låga priser men det finns faktiskt mycket att
göra, väldigt mycket, för att få en bättre ekonomi i
sitt eget företag, det finns massor att göra. Rent
generellt är vi bönder jättedåliga förhandlare, vi är
jättedåliga på det. Om man bara tuffar till sig lite
grann i förhandlingar och kollar runt mellan olika
leverantörer kan man göra häpnadsväckande mycket, men särskilt lite äldre bönder gör inte det. Jag
tycker att det läggs väldigt lite fokus på det utan
det blir istället ett allmänt kooperativt gnäll över
dåliga tider…

Paret tar som exempel på sin strategi att de
alltid tar in flera offerter innan de köper, nå
got som de ser att alla inte gör. De beskriver en
kultur där man snarare går på tradition än på
företagstänkande
…vi försöker faktiskt att flytta runt lite mellan
leverantörerna, så att det är någon av dem som
är hungrig. Det tror jag är en tradition annars bland
äldre eller konservativa lantbrukare att man tippar
sitt spannmål i gropen hos Lantmännen och så
tackar för det som blev och så får man en traktor
med sig hem.

Birgitta och Bertil arbetar lika mycket och tar
ut var sin lön, representativ för näringen. De
nämner att det är så mycket arbete att de ald
rig reflekterat över det annars så vanliga del
tidsarbetet utanför verksamheten. De säger
båda att arbetsfördelningen är flexibel även
om det finns uppgifter som ofta ligger på res
pektive part – Birgitta tar till exempel inom
husjobben och Bertil sköter pappersarbetet.
Annars verkar de vara mycket flexibla
…hur fördelar vi arbetet? Ja, det är väl allmänt
kaos (skratt)…Ja alla gör väl allting va – alla gör
allt och ingen ingenting (skratt).

De tar alltså ut varsin lön och ser även på
resultatet av verksamheten som något som
ska delas lika
…vi kör en enskild firma med så kallad gemensam
verksamhet som kan vara lite knökig att förstå sig
på, men vi delar resultatet 50/50 mellan oss...Vi
tar ut en lika stor lön. I och med att vi bägge jobbar
känns det bra. Ett alternativ hade varit att jag skulle stå för firman och Birgitta få en vanlig lön, men
jag tycker att jobbar man tillsammans så skall man
vara fullt delaktiga båda två. Annars blir det bara,
frun halkar med på något vis…

De tangerar också frågan om det vanliga del
tidsarbetet utanför näringen men menar att
det inte är någon idé – varför skulle en av dem
åka in till tätorten och arbeta, när de då skulle
behöva anställa någon att sköta hennes eller
hans arbete?

Trots denna syn på en jämställd ekonomi så
anser både Birgitta och Bertil att det faktiskt
finns saker som passar kvinnor och män olika
bra, så nämner de till exempel båda att kvin
nor har bättre hand med djur medan män är
bättre på att sköta om maskiner.
De flyttade till den gård där de nu verkar i
samband med att de tog över verksamheten.
Trots att Bertil hade viss familjeanknytning
till bygden så har han aldrig tidigare bott i
bygden. Samma gäller för Birgitta. När de pra
tar om bygden återkommer de också till hur
olika de lokala kulturerna kan vara, de anser
att de små verksamheterna samarbetar mindre
just i denna bygd än där till exempel Birgitta
kommer från
…när vi kom hit kände vi ingen annan än nån granne lite ytligt, så vi började socialt från scratch. Jäkligt nyttigt faktiskt att göra den resan att komma
till en plats och inte känna nån och dra igång i alla
fall. Du vet hur det är med landet, man känner ju
alltid nån. Nu har det gått några år och nu funkar
det bra.

Även frågan om generationsskifte kommer
upp. Den är ju aktuell eftersom de i en nära
framtid tänker ta över gården från Bertils sida.
På Birgittas sida närmar sig också generations
skiftet. Båda har syskon så de ser framför sig
ganska många tekniska frågor, som inte är lätta
…varje gång du gör ett generationsskifte tar du
pengar från gården, du utarmar den. Du kan aldrig
köpa en gård till marknadspris och det får väl de
här syskonen leva med att de inte blir utköpta till
marknadspris som de hade tänkt. Är det någon i familjen som skall klara av att driva det, då går det
helt enkelt inte, men det är en stötesten. Jag är faktiskt ganska glad för att det inte är någon i familjen
som bor här på fastigheten, det är så mycket sånt,
typexemplet hade varit om mina syskon hade bott
här hade de fått avstyckade tomter och så hade de
tyckt att jag fått gården för billigt och så hade det
varit en grogrund för att gå omkring och titta snett
på varandra hela livet. Där tycker jag att det ligger
ett ansvar för nästa generation, och mina föräldrar
har sagt att den här gården inte ska styckas av
utan det skall vara rent. Det är jag tacksam för.
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Även denna intervju kännetecknas av att paret
verkar delta på lika villkor. Det är Bertil som
talar mest eftersom Birgitta flera gånger läm
nar intervjun för att ta hand om deras späd
barn. Men när hon är närvarande är hon lika
aktiv. Liksom det äldre heltidsarbetande paret
har Birgitta och Bertil mycket gemensamt – ut
bildning, erfarenhet och bakgrund inom nä
ringen via familjerna. De har också en tydlig,
och mycket företagsliknande, syn på sin verk
samhet. Strategin är specialisering och till
växt, med samtidigt fokus på rationellt tänkan
de och konsolidering av ekonomin.

Ett äldre par där någon
arbetar vid sidan av jordbruket
Detta par, Curt och Cecilia, visade sig inte rik

tigt stämma med den kategori som de var ut
valda i. Cecilia arbetar fulltid i verksamheten.
Men jag kan förstå att de som valde ut denna
verksamhet fått en annan bild. Vid intervjun
var Cecilia inte närvarande och Curt är myck
et tydligt företagsledare – det är också så han
beskriver sig själv. Verksamheten sysselsätter
ett dussintal personer och omfattar flera går
dar och i det stora hela framstår Cecilia som
en anställd med stort ansvar – vilket i sig också
är vad Curt anger att man jobbar efter, att ge
självständigt ansvar åt de anställda. Av den
anledningen har jag låtit Cecilia och Curt stå
kvar i kategorin, även om det är något oegent
ligt eftersom hon arbetar inom företaget. Jäm
fört med de två par som nyss beskrivits är det
dock tydligt att hennes roll är annorlunda än
i de par som så att säga formar ett team. Curt
och Cecilia framstår som två individuella
personer som arbetar med var sina saker.
Paret, som är i 60-årsåldern, har båda bak
grund i familjer inom de gröna näringarna,
men bara Curt har utbildning och erfarenhet
inom fältet före de startade sin verksamhet.
Han har också arbetat inom finanssektorn
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innan han gick in i egen verksamhet, något
han haft stor nytta av. När Cecilia och Curt
startade i början av 1970-talet var de arren
datorer och bestämde sig tidigt för att satsa
fullt ut
...vi ville utveckla företaget och inte ta jobb utanför,
jag och min fru.

Och utvecklats har företaget. Från en gård på
arrende till flera gårdar (bland annat Cecilias
föräldragård) och en mångsidig verksamhet
med många anställda. Curt menar att man
måste ha en tydlig företagsinriktning, han ut
trycker det så att man ska producera livsmedel
på ett lönsamt sätt. Han återkommer gång på
gång till att en av avsikterna med att växa är
att han själv ska kunna avlastas och kunna
ägna sig åt mer strategiskt arbete. Att han ser
verksamheten som ett företag och sig själv som
företagsledare lyser igenom när han beskriver
sitt arbete och sin roll
…vi har kunnat ta ut bra löner och åka på semester
ganska länge, det har inte gått någon nöd på oss
annat än i början. Men så är det ju när man bygger
upp ett företag, vi har drivits av att bygga upp.
…bilden av bonden är inte längre en man med en
grep…idag handlar det om att vara lyhörd för vad
marknaden vill, kunna tänka några år framåt. Förr
var ju marknaden här runt om oss, idag är marknaden en världsmarknad vad gäller prissättningen.

När det gäller frågan hur Cecilia och Curt för
delar arbete och ekonomi – de har allting som
personlig egendom och äger privat tillsam
mans – svarar Curt
…jag och min fru har en viss arbetsfördelning. Hon
tar hand om administrationen, löner, men jobbar en
del med annat också…så hennes arbetsdagar är ju
varierande men hon trivs väldigt bra med det där.
Om jag är den som kläcker idéer är det hon som
fullföljer, ser till att det blir av och håller ordning på
papper och bokföring. Är man lite mer entreprenör
så tycker man inte att sånt där är så kul.

Han beskriver att hela familjen är informerad
om och delaktig i verksamheten. Intrycket är
att det är ganska konfliktfritt. Den enda kon
fliktorsak han nämner är följande
…det absolut värsta vi har är när vi ska lämna miljörapport (skratt). Vi lämnar den på internet, eller
min fru gör ju det, och man ringer supporten och
inte ens supporten kan svara. Allt sånt där är
stressande, det blir ju vitesföreläggande om man
lämnar in för sent. Vi brukar säga det, Cecilia och
jag, att är det någon gång äktenskapet är i fara så
är det när det ska lämnas miljörapport (skratt).

Curt har en ambivalent inställning till stöd,
från EU och annat, å ena sidan menar han att
det är nödvändigt – det är det som ger margi
naler – å andra sidan tycker han att det på
många sätt gör att marknaden sätts ur spel.
Men de har anpassat sig till systemet.
Om det kommande generationsskiftet säger
Curt att två av barnen är intresserade, ett har
redan en egen gård och ett annat har precis
avslutat sin jordbruksutbildning och ska kom
ma hem
...sen får vi se. Jag är 63 år och är inte lastgammal, men jag tänker inte lägga hinder i vägen för
barnen. Vi har ju olika verksamhetsgrenar så uppdelningen vid en generationsväxling är ju inte så
problematisk. Vi skall undvika delat ägande. Alla
barn är införstådda med de villkor som gäller för
egenföretagare och ett par av dem har ju valt andra
sätt att jobba än att driva företag.

Intrycket blir att Curt är en framgångsrik stor
företagare med ett tydligt företagsperspektiv.
Cecilia finns i bakgrunden men det är Curt
som är företagsledaren. Vi har ju inte Cecilias
röst och inte heller barnens men intrycket
även vid sökning i andra källor är tydligt. Eko
nomiskt så har Cecilia liksom Curt sin fulltids
ersättning från verksamheten och hushållet
som sådant har mycket stabil ekonomi. Frågor
om kön är inte intressanta för Curt, men av

det vill jag inte dra slutsatsen att han skulle
vara särskilt negativ – det som talar för att han
i praktiken accepterar jämställdhet är att han
talar om sin dotter som är i näringen på sam
ma sätt som om sin son samt att Cecilia har
fullt ansvar för sin del av verksamheten. Min
spontana tolkning är att Curt är en man som
tänker att man ska se till kompetens snarare
än till andra faktorer.

Ett yngre par där någon
arbetar vid sidan av jordbruket
David och Disa är ett par i 35-40 årsåldern.
David är den som driver lantbruk, Disa arbetar
utanför verksamheten, som personlig assistent
nästan fulltid. Intervjun är endast med David.
Gården drivs i fjärde generationen av David
och hans bror. Han har ingen formell utbild
ning utan har lärt sig genom att praktiskt ar
beta med jordbruket. Davids mor kommer
från ett lantbruk men har alltid arbetat utan
för verksamheten – en parentes är att Davids
föräldrar köpte hennes föräldrars lantbruk för
några decennier sedan. Såväl Davids föräldrar
som David och hans bror har ordnat det så att
det är männen som står som ägare till gården
…gården var ju pappas enskilda egendom enligt
lagfarten, det var ju hans. Samma sak nu, våra fruar har inget med gården och företaget att göra och
så kommer det inte att bli heller. Om man driver en
fastighet själv och har sin familj med, det är en
sak. Förr skilde sig inte folk, idag ser man nästan
alltid till att fastigheten blir enskild egendom i ett
generationsskifte…vi har varit väldigt noga med att
inte släppa in fruarna, det låter hemskt, men om
fruarna skulle vara med i vår drift så skulle det sluta med ”din j-a kärring” och ”va f-n”, det är dit man
kommer då.

David menar att detta är det bästa systemet ef
tersom skilsmässor äventyrar såväl gårdarna
som företagen. Å andra sidan ser han att det
finns problem för de kvinnor som inte står
som ägare
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…och Disa har ett tråkigt läge, vi har pratat om det
där, hon har ju ingenting, bara husvagnen som står
där borta, hon har ingen reträttväg om jag faller
ifrån eller vi skiljer oss. Så för hennes skull skulle
jag vilja bygga ett hus, men det är inget man bara
snyter fram, 1.5 miljoner, och bygger ett hus…vore
jag ensam i gården kunde jag ju ta in henne i driften – fastigheten är ju min men vi kunde ju ha ett
driftbolag ihop, då skulle hon ha kapital i driften,
men nu är det inte så.

Gården drivs med en handfull anställda och
verksamheten är ganska diversifierad med
lantbruk och åkeriverksamhet. David och hans
bror planerar att utveckla verksamheten hela
tiden. David talar mycket om behovet av att
inte göra allt själv utan leja in specialister för
reparationer, pappersarbete och annat. Man
arbetar ekologiskt, inte av ideologiska skäl
utan av rent ekonomiska. Stöden utgör unge
fär en femtedel av intäkterna. David och hans
bror har lån för maskiner och för markköpen.
Han menar att hela sektorn blir alltmer före
tagsorienterad och att denna förändring bör
jade redan med 40-talisterna men att den blir
allt mer tydlig. Att branschen är i förändring
är något som David återkommer mycket till,
han menar att de som driver lantbruk idag har
helt andra krav på ekonomisk avkastning och
inte vill arbeta så hårt. Han ser också att unga
kvinnor kommer in i näringen. Bilden av bon
den är också i förändring enligt David
…det har nog funnits lite att ”bonnj-ar de gör inget
och får bara EU-stöd” men man börjar nog se att
det inte bara går att gå hemma och sparka på logväggen och kvittera ut EU-stöd hur som helst.

Även David kommer in på generationsskiftes
problematiken och menar att det måste vara
föräldrarna som styr upp det hela
…generationsskiften är inte enkla. Det är svårt att
dela upp och göra rättvist, men det absolut största
felet man gör är att samäga fastigheten. Det gör vi
här jag och brorsan, och det är ett generalfel, det
är inte sant så fel det är. Men vad gör man när
båda vill hålla på, vi har efter nästan 20 år fortfarande inte försökt ha ihjäl varandra och man
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hoppas väl att det kan funka ett tag till...det största felet man gör när man generationsväxlar är att
man lämnar över allt till barnen och så blir de
osams och så blir de arga på föräldrarna och så
slutar det med att ingen pratar med någon och så
vet ingen plötsligt vad man ska göra med den där
j-a gården som alla är så osams om. Det borde
vara lagstiftat om att föräldrar skulle styra upp tillvaron, man får inte bara släppa ifrån sig till barnen.
Man förstör kapital, man förstör allt genom att inte
styra upp ett generationsskifte.

Den här intervjun visar en ganska traditionell
jordbrukare i en familj med ganska konventio
nella roller för kvinnor och män. David är inte
omedveten om att det finns saker att diskutera
i detta men håller ändå på en konventionell
syn. Han har diversifierat sin verksamhet och
är klar över att man idag måste vara beredd att
ändra på verksamheten efter omgivningens
krav. Disa arbetar utanför verksamheten efter
att ha varit hemma med barn, hon arbetar i
princip heltid men hennes ekonomiska bidrag
till familjen nämns överhuvudtaget inte.

En ensamstående man
Erik är i 30-årsåldern och ensamstående. Han
är utbildad inom lantbruk och hade många
års erfarenhet innan han gick in som egen.
Detsamma gäller brodern. Eriks flickvän Emilie
deltar under intervjun och det är tydligt att
hon, som har bakgrund i gröna näringarna
men jobbar med flera olika jobb just nu, är
mycket intresserad av Eriks verksamhet – även
om de fortfarande inte bor ihop eller har
någon ekonomi alls ihop. Erik har jordbruk
i familjen på mödernet men föräldrarna var
inte lantbrukare och de har ingen gård. För
några år sedan startade Erik och hans bror en
verksamhet som de genom LRF:s mentorsverk
samhet kom in i. Det var ett äldre par som hade
brodern i programmet och de bestämde sig för
att överlåta arrendet av sina gårdar och seder
mera sina arrenden till det yngre brödraparet.
Fortfarande hoppar dessa äldre in som extra
arbetskraft när det kör ihop sig för bröderna.

Erik ser en stor förändring inom näringen –
han menar att det är allt fler unga som inte vill
ta över och då får sådana som han en chans
…nu står vi inför en gigantisk ålderspuckel. Många
40-talister som ska ut. Och det är inte alls självklart att man har barn eller barnbarn som vill ta
över. Och det är ju stora värden i fastigheterna, så
där får man ju hoppas at det går att hålla isär fastighet och företag, annars kommer vi att tappa produktion. Det blir mer och mer arrenden eller skötselavtal. Man har inte råd att både äga fastigheten
och driva verksamheten. Det gäller att tänka lite
nytt och inte låsa fast sig vid gammal vana… men
det är inte många som kommer in utifrån, jag och
brorsan är rätt unika, annars är det arv eller ingifte.

Erik ser också att det är en stor generell för
ändring på gång där de yngre generationerna
faktiskt tänker ganska annorlunda
…lantbruk innebär ibland en särskild press. Man
bor ju i sitt företag och sin hembygd, man känner
att man ska ta över, man måste helt enkelt, det
ska gå vidare. Det manar inte alltid till kreativitet,
man kör på i gamla hjulspår. Det jag slås av är att
den nya generationen har en helt annan öppenhet
inför samarbete. Man delar maskiner med grannar
och hjälps åt, delar på avbytare och så. Historiskt
skulle man ha alla maskiner själv och göra allt
själv…

Erik och hans bror har drivit verksamheten
några år och det har varit ganska tufft. Erik
skulle gärna vilja gå in på andra verksamheter
också men satsningarna är stora – minst 10
miljoner – och i dagsläget ser han inte det som
möjligt. Tankarna på att anställa finns också
men det är även där en ekonomisk fråga och
Erik beskriver det som att de får ta ett steg i ta
get. Bröderna har enskilda firmor och ett en
kelt bolag tillsammans. Deras lån är relativt
små, de köpte det de behövde vid starten. Erik
nämner likviditetsproblemen som uppstår ef
tersom de måste betala innan de får intäkter
na. Sårbarheten är något han återkommer till,
det gäller att vissa år blir bra. Som det är nu är
EU-stöden det som gör att det blir något över.
Eriks bild av stöden är ganska cynisk

…vi betalar lite knappt EU-stödet i arrende, så om
man ska vara ärligt så hade våra företrädare tjänat
mer på att dra in arrendena och bara sitta och ta
in gårdsstödet själva, men de ville ju att det här
skulle leva vidare och utvecklas.

Men det räcker ännu bara till halvtidslöner för
bröderna – under lågintensiva perioder arbe
tar de för andra, som avbytare bland annat.
Det är inte det att deras arbete inte behövs i
verksamheten, det är ett rent ekonomiskt val.
Erik ser också att storleken på verksamheten
är viktig
…gårdarna har legat på 25-70ha, 50 i snitt, och
sedan har det inte räckt till försörjningen. Och då
har man sålt djuren och tagit jobb inne i stan och
kört gården på sidan om. De allra flesta häromkring har 50ha och närmar sig 60 år och är inte
särskilt expansiva, dom kör sin växtodling på sidan
om och tycker att det är roligt och har inga större
lönsamhetskrav. Jobbar 70-100%...

Det är en optimistisk ton i Eriks svar, han är
fullt övertygad om att det kommer att bli bätt
re framöver. Han tror också att bilden av de
gröna näringarna är i förändring
…bilden av bonden har ändrats. Det är mer inne
att vara bonde idag än för 10 år sedan. Om det beror på miljötänket i samhället eller om det är ”Bonde söker fru”, det vet jag inte (skratt) men det är
helt klart en högre status. Bonden har högt förtroende i alla mätningar…det känns bra, det är roligt
att folk har förtroende för våra produkter och vår
produktion.

Den här intervjun visar en mindre typisk verk
samhet i de gröna näringarna, en person med
viss – men inte stark – anknytning till näring
en som startar utan egna resurser eller spara
de medel. Erik visar att det finns andra sätt att
komma in i näringen. De första åren har inte
visat särskilt goda resultat och Erik kan inte
leva på inkomsten utan försörjer sig genom att
arbeta för andra i princip på halvtid. Verksam
heten kräver mer arbete och han har dessut
om mycket idéer men det är ekonomin som
sätter stopp för att göra detta, Eriks filosofi är
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att man får ta ett steg i taget. Det är för tidigt
att säga något om hur en eventuell fastare rela
tion med flickvännen skulle påverka verksam
heten men hennes bakgrund samt hennes en
gagemang under intervjun tyder på en stor
beredskap att vara medverkande i verksamheten.

En ensamstående kvinna
Frida är en kvinna i 45-årsåldern. Hon driver
en verksamhet som hon tagit över från fadern
och hans bror, det var farfadern som ur
sprungligen köpte gården. Hon hade ingen
ambition att ta över men var den enda i kusin
skaran som var villig att göra detta
…Det har aldrig varit så att jag känt mig tvungen
att ta över men de tycker att det är roligt att det
går vidare, men det har aldrig varit ett tvång…

Frida återvände till gården efter att ha arbetat
med andra saker. Det var för knappt 20 år
sedan. Hon tog över efter farbrodern tillsam
mans med sin far för ett decennium sedan och
för några år sedan tog hon över efter sin far.
Men fortfarande äger henne syskon en del av
fastigheten, vilket hon inte ser som ett pro
blem. Stora delar av familjen har boende –
permanent eller sommarhus – på ägorna.
Hon ser inga problem med denna lösning
…alla rådgivare säger att man inte ska gå in i sådana här konstellationer med många ägare men
här har det funkat bra. Men det blir ju en viss hänsyn att man måste fråga om saker och så.

Frida är den första kvinnan i sin familj som är
aktiv ägare, hennes mor och faster ryckte in
ibland men de hade inte någon speciellt stor
del i verksamheten.
Hon försörjer sig heltid på verksamheten, som
bedrivs som enskild firma, och det har varit
möjligt hela tiden. Däremot ser hon att det
finns problem att ordna de stora belopp som
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krävs för finansiering av investeringar. Det är
anledningen till att hon nyligen bestämt sig
att koncentrera verksamheten, som är ganska
diversifierad, och lägga ner en del som för att
vara lönsam skulle kräva ganska omfattande
nyinvesteringar. Frida har redan en hel del
lån. Hon säger att man antingen får satsa för
fullt eller avbryta och läget var sådant att det
inte gick att gå på expansionslinjen. Frida
menar att beroendet av EU-stöden kommer att
öka, de står nu för cirka 15 % av omsättning
en. Hon är därför just nu i en omorienterings
fas där hon inte riktigt bestämt sig för fram
tida inriktning. Dock verkar hon inte hysa
någon större oro för att det inte skulle gå runt,
hennes kalkyl är att hon kan försörja sig på
heltid – men hon ser ändå att marginalerna
blivit mindre över tid
…min pappa och min farbror kunde i princip livnära
två trebarnsfamiljer på gården. Mamma och faster
hade väl något litet på sidan om men inget att tala
om egentligen utan gården försörjde två familjer.
Det som hänt är att inkomsterna sjunkit och utgifterna ökat.

Hon har också en sidoverksamhet där hon hyr
ut rum, den genererar en del pengar och ett
alternativ Frida är inne på är att satsa mer på
den delen. Hon tycker det är roligt med män
niskor som kommer och är intresserade.
Även Frida betonar vikten av att flera lantbru
kare hjälper varandra
…Vi är ju några gårdar här som hjälps åt… just när
det gäller maskiner så har det ändrats mycket på
senare tid, min pappa hade alla maskiner och på
den tiden skulle man ha det. Så var det. De bytte
maskinerna vart femte år, alltid nya maskiner. De
maskinerna hade ju inte samma kapacitet som dagens maskiner och då kunde man ju inte samarbeta så mycket. Grannens maskin, det tar bara någon timme – pappas maskin tog tre gånger så lång
tid. Det är sådana aspekter i det. Så samarbetet är
nödvändigt, det finns inga alternativ nu när maskinerna är så dyra.

Naturligtvis kommer Frida också in på detta
med att vara kvinna och verksam i gröna nä
ringarna. Hon ser att det nog är mindre upp
märksammat idag, dels för att det är vanligare
men också för att bilden av bonden förändras
…det där att nån i familjen har ett jobb vid sidan
om, oftast frun, har alltid varit ganska vanligt. Jag
driver jordbruket själv som kvinna vilket inte är så
vanligt. Det som blir allt vanligare är att man driver
det gemensamt i familjen och båda är lika aktiva
och det är inte så ovanligt. Jag har inga siffror men
jag kan tänka mig att vi talar om 30 % kvinnliga
lantbrukare den vägen. Men att som kvinna driva
själv, jag vet ju att det inte är helt unikt men inte
heller så vanligt. Bonden är traditionellt en man,
absolut. Men när jag möter mina gäster så känns
det dock inte som att de kommer hit med en bild
av bonden som en man på en traktor. Jag upplever
det snarare som att man i städerna kommit så
långt från lantbruket att man inte har några bilder
av lantbrukaren över huvud taget längre. Det är
nästan så att bilden av lantbrukaren kommer från
typ Emil i Lönneberga…

Hon tar också upp att yngre har en annan syn
på arbete och att de som idag tar över jord
bruk vill ha större frihet. Däremot är hon tvek
sam till om det verkligen är en så stor förskjut
ning mot att lantbrukare tänker mer och mer
som företagare, hon tycker att traditionen är
stark men menar samtidigt att hon också ser
en förändring mot flera typer av ägare
…mycket nya sorters ägare. Det finns ju stora gamla herrgårdar som köps av företagsledare som vill
ha bra boende och jakt och inte ser jordbruket som
något som följer med. Priset på sådana har stigit
mycket och vanliga lantbrukare har ju ingen möjlighet att vara med i de diskussionerna… sen är det
mycket de där smågårdarna med mindre hus och
några hektar som också köps av stockholmare
som vill ha en annan livsmiljö och kanske några
hästar. Och det gör att mycket av det som var
driftsenheter inom lantbruket försvinner och så blir
det mer boende. Ibland arrenderar man ut, ibland
styckar man av och säljer. De som försöker driva
lantbruk kan då få mer mark, men markpriserna
har trissats upp till helt sjuka nivåer som inte avspeglar något som helst produktionsvärde.

Eftersom Frida är mitt i en omorientering så
är det svårt att säga vart hon är på väg – hon
säger själv att hon funderar över det. Hon är
medveten om att hon tillhör en minoritet –
kvinnor som på egen hand driver jordbruk –
men har inga problem med det. Hennes åsik
ter och sätt att fungera är inte annorlunda
– hon driver jordbruket i sin fars efterföljd och
hon kan leva på det. Det inslag som hon själv
valt att tillägga – boende på gården – trivs hon
med och det är ett av de alternativ hon funde
rar på att utveckla.

Ett par som driver jordbruk
och turismverksamhet
Göran och Gunnel är ett par i 60-årsåldern som

driver en gård tillsammans med Görans bror.
De har en mindre sportanläggning med café
vid sidan av jordbruket. Gunnel och Göran
träffades på lantbruksskolan. Varken Gunnel
eller brodern deltog i intervjun. Göran och
hans bror tog över efter föräldrarna för en ge
neration sedan. De hade då redan arbetat fle
ra år i verksamheten. Det fanns fler syskon
som löstes ut
…vi har systrar som vi löste ut och så fick vi resten
i gåva. Det var på den tiden då LRF Konsult tyckte
att alla syskon skulle äga gårdarna tillsammans, fy
f-n det var tur att det inte blev så. Man gjorde så i
några fall häromkring och alla de gårdarna är sålda
– det blev ju aldrig någon utveckling över huvud
taget. Vi investerade en hel del i början och det
hade ju aldrig blivit av om vi haft några syrror med
i bilden.

Direkt efter övertagandet började de expan
dera verksamheten som idag förutom lantbru
ket och sportanläggningen även omfattar viss
hästverksamhet, entreprenad och att sonen ar
betar en del externt på uppdrag. Både en son
och en dotter är intresserade av att ta över tror
Göran. Han har en hel del synpunkter på ban
kernas lånepolicy och menar att det är svårt
att låna till små verksamheter och att banken
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tittar för lite på själva verksamheten – Göran
menar att de istället borde titta på verksam
heten med ett ”djuröga”. Själv har Göran låga
lån och satsar mycket på att köpa begagnade
maskiner och satsar på att rusta upp och göra
själv istället. De har tagit ut löner ända från
starten och bröderna har en enskild firma som
äger gården och ett bolag som arrenderar och
har hand om driften. Även Göran är inne på
stödsystemet och hur olika stora bidrag man
får beroende på var man har verksamhet, han
säger att man kan få tio gånger mer i Norr
land. Han uppskattar att bidragsdelen ligger
på 17 % av verksamheten och att den som har
ekogårdar ligger på det dubbla.
Han beskriver också att det blir allt tuffare,
det är krig om marken i hela Mellansverige
hävdar han och kommer in på hur hela syn
sättet har ändrats
…vi blir mer och mer företagare i jordbruket. Vi
kombinerar olika verksamheter med våra maskiner.
En del har t o m lantbruket som bisyssla, men det
brukar sluta med att de arrenderar ut. Men det har
varit stora strukturförändringar och arrenderingar.
1960 klarade sig 15 bönder på den areal vi har
idag.

Han har många tankar om utvecklingen och
om hur lantbrukare påverkar och påverkas av
varandra
…lite kul med de som satsade på suggringarna på
90-talet, det var mycket fruarna som tröttnat på att
sitta och pendla in till stan, de var sjuksköterskor
eller liknande i kommunen, och då bestämde de
sig att ”nu ska vi satsa” och då var de ändå 50
och däröver. Nu har de flesta av dem 2-5 anställda
och har lånat upp 25-50 miljoner till investeringar.
De företagen expanderar hårdast i länet och nu är
det snart dags för generationsväxlingar… Folk tittar
ju på varandra och det smittar av sig…

Om sin fru Gunnel, som före den senaste om
läggningen av produktion arbetade med hans
bror i en del av verksamheten, säger Göran
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…så för att hon skall ha något att göra så har hon
lite annat tok för sig, säljer lite sylt och saft på
marknader och så har hon ju det där i sportanläggningen. Vi har ju grupper då hela vintern varje dag,
det är ju intressant…

Göran talar också en del om hästverksamhe
ten. Dottern går på Ultuna och Göran tror att
barnen tar över ihop och att hästar kommer
att finns med i bilden, det är mycket sådan
verksamhet i området. Göran beskriver dock
att han ser problem med delar av detta och
han tillskriver det till att det är kvinnor
…som jag brukar säga, det skall f-n vara en karl
där det var ju f-n nästan så att de slogs. De blir
osams om allting. Det finns tusentals viljor inom
hästsporten. Jag tror de blir avundsjuka på varandra hela tiden…

Göran ser också att det sker en utveckling men
att traditionerna är starka. Han är i grunden
optimistisk och tror att bygden kommer att ut
vecklas eftersom de nya generationerna kom
mer att expandera
…det finns ju ett släkttryck att hålla igång de här
gamla gårdarna med den traditionella verksamheten. Idag är vi inte lika låsta, man ser det på ungdomarna som börjar ta över och har nya idéer. När
vi skulle bygga sportanläggningen var det många
som inte trodde på det. Nu börjar man läsa om folk
som satsat på olika saker och närproducerat blir
allt mer inne.
…tror att den unga generationen är mer noga med
ekonomiutbildning, en del går ju naturvetenskap
och ekonomi i stället för lantbruksskola. Många gör
ett par års utlandspraktik. Och den som har en liten gård med närproducerat kanske har ett bättre
liv än en med flera gårdar och en sjuj-a omsättning.
Det handlar lite om vad för liv man vill ha. Många
vill inte växa, de är nöjda.

Trots att en del i Göstas uttalanden tyder på
att han ser skillnader mellan män och kvinnor
tror han starkt på att kvinnor kommer att
komma fram i näringen – det ska också näm

nas att han inte på något sätt gör skillnad mel
lan sonen och dottern under intervjun
…det blir fler tjejer i den nya generationen, och de
kommer att gå in på nischer som de brinner för.
Det ser man redan. De som är 35-50 och kommer
med braskande idéer, de är ofta tjejer. Sedan kanske gubben går kvar därhemma och jobbar, men
det är hon som driver. Det kan vara turistsidan eller
att förädla sina produkter vidare.

Paret Göran och Gunnel samt Görans bror
har fördelat arbetet mellan sig – Gunnel är
den som står för sportanläggningen och den
nya sidoverksamheten, Göran sköter det tradi
tionella. Görans uttalanden om kvinnor är
ganska drastiska men stämmer inte riktigt
med hans planering att dottern ska ta över och
inte heller med hans syn att kvinnorna kom
mer på bred front och att de står för utveck
lingen. Han är stolt över att sportanläggning
en går bra samtidigt som han delvis beskriver
den lite ironiskt. Under intervjun talar han
också med beundran om duktiga kvinnor, sin
fru och andra. Min tolkning är att Göran står
mitt emellan två traditioner – en där mannen
är central och en ny, som han med sitt analy
tiska sätt ser komma, där kvinnorna tar mer
plats.

Ett par som driver jordbruk och gårdshandel
Hugo och Helen är ett par i 60-65 årsåldern
som driver ett jordbruk ihop, de två döttrarna
är också engagerade. Helen avböjer vänligt
men bestämt att vara med på intervjun, däre
mot är en dotter närvarande – hon förhåller
sig dock passiv. Helens föräldrar var inte jord
brukare men längre tillbaka finns det i hennes
släkt. Hugo är tredje generationen på gården
och när han tog över för en generation sedan
var det ett konventionellt lantbruk. Han löste
ut sina syskon och driver verksamheten som
enskild firma. Tillsammans med Helen har
han själv byggt ut verksamheten till en diversi

fierad rörelse, han har också rent fysiskt byggt
mycket av anläggningarna över åren. De var
tidigt ute med ekologisk odling, redan för mer
än 20 år sedan. I dagsläget trappar paret ner
och ett generationsskifte är nära förestående.
Gården hade tidigare ett tiotal anställda men
idag är det paret och deras barn som arbetar
där. Förutom olika lantbruksdelar innefattar
verksamheten en butiksrörelse, den har fun
nits nästan tjugo år. Helen arbetar endast med
butiken som är öppen några timmar i veckan.
Arbetets fördelning mellan makarna har varit
ganska klart enligt Hugo
…jag och frun har hjälpts åt med detta i alla år
hemmavid…frun skötte om bageri och gårdsbutik
och jag hade ansvar för resten. Idag sköter ena
dottern mest om djuren, men båda döttrarna är
med i det här.

Hugo berättar om att de under åren har drivit
olika verksamheter, haft en butik i Stockholm
bland annat. Det är därför inget konstigt med
att de inför överlämningen ändrar inriktning
på verksamheten för att det ska passa barnen.
Filosofin är ganska tydlig
…man måste ju vara lite påhittig och komma på
verksamheter så att man kan stanna hemmavid,
att hålla på och jaga fram och tillbaka till jobb någon
annanstans är inte så vettigt. Man ska däremot inte
växa för snabbt, då blir det bara en massa skuldsättning och så blir det en press på en ekonomiskt.

Han säger stolt att han inte har behövt låna
så mycket och att han försöker köpa begagnat
eller göra själv. De äger nästan alla maskiner
själv. Samtidigt poängterar han att EU:s stöd
är viktiga (de står för 15-20% av omsättning
en)– även om Hugo tycker att det ibland känns
som att det tar mer tid att söka stöden än vad
man får ut av dem.
Samarbeten har ju blivit vanligt men Hugo är
inte helt positiv till det
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…vi har lite samarbete med en granne, men det är
nån maskin bara. Det blir mer och mer samarbeten, men det ska ju funka förstås…det är ju lite
som förr när man gick mellan gårdarna och hjälpte
varandra. Förr delade man på folk, nu delar man på
dyra maskiner. Det finns många sorters upplägg.

Inför generationsskiften har han en del tankar
om att det inte alltid är så lätt
…det kräver ju en del av en för att orka driva ett
sånt här ställe med flera verksamheter, det går ju
inte för vem som helst, man måste ha ganska
mycket erfarenhet och känsla för teknik och så där.
Man måste ju vara lite född till det, känna för det,
ha det i fingrarna, se saker och ting. Helst när man
kör ekologiskt, det finns inga genvägar…man kan ju
annars undra hur många som klarar av en generationsväxling. Det blir ju en växling förstås, men
många gånger blir det bara ett boende där man
arrenderar ut marken eller tar EU-stödet och lägger
det i träda. Man äger det men har ingen fart på
det. Gården utvecklas inte utan snarare avvecklas.
Är man med ska man vara delaktig på riktigt.

Hugo och Helen var tidiga med såväl ekolo
giskt som butik. De har haft en ganska konven
tionell uppdelning av sysslor och idag trappar
de ned. Deras tid som lantbrukare kan beskri
vas som en stadig tillväxt som senare vänts i en
neddragning för att nu vara i en omoriente
ringsfas inför generationsskiftet. Båda döttrar
na är aktiva men det är oklart hur generations
skiftet rent praktiskt kommer att ske. Ekonomiskt
har paret klarat sig bra, dock har de inte tagit
några större risker utan växt långsamt.

Va d s äg er m ä n o ch k v in n or ? – s a m m a n fat t nin g

Sammanfattning
Innan jag går vidare vill jag poängtera att
samtliga intervjuade par och individer är verk
samma i Mellansverige. Jag utgår från att del
vis andra aspekter hade kommit upp om inter
vjuerna hade gjorts i Skåne eller Norrbotten.
Dock är det mycket som förenar verksamheter
i de gröna näringarna och juridik och bestäm
melser ser likadana ut, dessutom är markna
den – som flera av de intervjuade påpekar –
global till sin natur.
Jag har i min analys utgått från en egen analys
av de utskrifter och preliminära analyser av in
tervjuerna som Packendorff gjort. Det är ett
antal förhållanden som är ganska iögonenfal
lande i materialet.
Det första tycker jag är den starka familjekopp
lingen. Som entreprenörskapsforskare vet jag
ju att arvet, åtminstone i tidigare generationer,
är mycket centralt för vem som blir företagare.
Här ser jag ett ännu starkare mönster – även
de som själva beskriver sig som nykomlingar
(som Erik) har faktiskt ganska nära koppling
ar. Många av paren kommer båda från familjer
som varit verksamma i de gröna näringarna i
flera generationer. Alla pratar också, om än i
varierande utsträckning, om sina familjer –
sina föräldrar, sina syskon, sina barn och så vi
dare. Att vara verksam i de gröna näringarna
verkar vara hårt kopplat till att arbeta nära
familjen.
Det andra är den starka kopplingen till jorden
och bygden, en koppling som förstärker famil
jekänslan. I en tidig studie av kvinnors företa
gande (Sundin & Holmquist, 1989) beskrev
jag kvinnornas känsla inför sina företag som
att de såg företaget som ”ett av barnen”. På
samma sätt får jag ett starkt intryck av att de
intervjuade nästan ser gården som en person
– Moder Jord som en del av familjen. Gården
är inte bara en tillgång, den är en levande del
av familjen. Samma gäller, om än i något min
dre tydliga termer, djurbesättningarna. Kopp
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lingen till bygden och de lokala normerna är
också tydlig – de äldre pratar mer om tradi
tion, de yngre talar om samarbete. Men alla
talar om att vara del av det lokala samhället –
på olika sätt.
Det tredje är de stora förändringar, den om
vandling, som skett och sker inom de gröna
näringarna. En omvandling där storskalighet
och/eller specialisering blir viktig. Marknaden
är idag global och EU-medlemsskapet har för
ändrat spelreglerna genom att stöden är så
pass stora att många ser sig tvungna att anpas
sa sig för att överleva. Hela den här omvand
lingen talar de intervjuade om som en slags
”företagisering” av de gröna näringarna. Flera
av de yngre menade att man som bonde idag
måste tänka i termer av lönsamhet, produk
tionseffektivitet, kostnadskontroll, bench
marking av leverantörer och kunder, kärn
kompetens etc. De förmedlade en bild av den
traditionella bonden som en ekonomiskt gan
ska omedveten odlare, helt i händerna på
Lantmännen och de andra stora kooperativen,
en bonde som ödmjukt tog emot det som blev
över när alla inkomster och utgifter kvittats
mot varandra. Denna bild som de yngre för
medlade stämmer inte riktigt med hur de äld
re beskrev situationen, men den säger ändå
något om hur man inom näringen ser på ut
vecklingen.
De nämnda tre förhållandena – den starka
kopplingen till familjen, den starka koppling
en till jorden och bygden samt den stora om
vandlingen – leder till att gamla värden bryts
mot nya och måste anpassas. Min bild är inte
att grundvärdena (familj och jord) har mins
kat i betydelse, snarare att de intervjuade för
söker hitta nya strategier att värna dessa bas
värden. Det här blir tydligt när det är frågan
om generationsskiften, det är då frågor om
vad som ska bevaras i en strategi och vad som
ska förändras kommer upp. Den/de som tar
över en gård är de som får göra en avvägning
mellan bevarande och förnyelse. Inte minst de

som har kvar föräldrar boende på gården
känner av förväntningar på att föra vidare en
tradition av t ex djurhållning. Ofta finns det
lokala kulturer i trakten som stipulerar att
jordmån och infrastruktur gör att gårdarna
är lämpliga för vissa verksamhetsinriktningar.
Mot detta står de ganska så varierande förut
sättningarna för olika verksamheter, vilka gör
att nya generationer försöker anpassa sig efter
både trender på världsmarknaden och efter
egna livsstilsval. Har två generationer varit
mjölkbönder är det inte helt lätt att ge upp
detta, trots att lönsamheten kan vara dålig,
bundenheten och arbetsintensiteten betung
ande, och investeringar i robotisering synner
ligen kostsamma. Och har man utrustat sitt
eget hem med en mångmiljonapparatur för
en viss typ av specialiserad matvaruproduk
tion är det inte något man frångår hur som
helst. Lantbruket som livsstilsval och lantbru
ket som professionellt företagande hamnar
här på kollisionskurs
I denna balansgång mellan tradition och för
nyelse har generationsskiftet en nyckelroll. Det
är ingen slump att de intervjuade har många
synpunkter och reflektioner kring detta. Gene
rationsskiftet är det som kan avgöra om
grundvärdena – familjen och jorden – kan
stärkas och behållas. Här har stora föränd
ringar skett på några få generationer. Tidigare
var det nästan automatiskt äldste sonen som
tog över, det fanns en slags mall som sade det
ta. Idag finns denna grundmodell kvar, om än
i modifierad form. Bondens företagarkarriär
börjar ofta med att man efter avslutat lant
bruksgymnasium (och/eller eftergymnasial
utbildning, i intervjuerna finns det flera kvin
nor i familjerna som t o m gått på SLU) arren
derar hela eller en del av föräldrarnas eller
någon annan nära släktings produktionskapa
citet. I arrendekontraktet ingår då också rät
ten till EU:s gårdsstöd vilken i de flesta fall
motsvarar 15-20% av omsättningen och där
med utgör hela vinsten. Oftast verkar det
handla om att sonen på detta sätt tar ett första
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steg mot att ta över föräldragården, i de fall
det är kvinnor som gör det förutsätter man
implicit att den ingifte mannen saknar egen
mark. När föräldrarna så närmar sig pension
är det dags för ägarskifte i fastigheten, och då
uppstår problematiken hur syskonen till den
som tar över skall kompenseras. Dagens fastig
hetspriser överstiger vida avkastningsvärdet på
lantbruksverksamheten, och inkomsten från
verksamheten gör det i de flesta fall nästan
omöjligt för ett syskon att köpa loss gården till
marknadsvärdet. Detta löser man antingen ge
nom att stycka av attraktiv gårdsmark åt sysko
nen som på så sätt får en bostad eller sommar
stuga, eller så bestämmer föräldrarna helt
sonika att lantbruket/familjeföretagets fort
levnad är så viktig att de övriga syskonen får
finna sig i att inte bli kompenserade fullt ut.
Man vill inte ha – och blir också av t ex LRF
Konsult avrådda ifrån – ett samägande. Den
som tar över behåller ofta dessutom gården
som enskild egendom, om det nu inte råkar
vara så att det par som tar över ser lantbruket
som ett gemensamt företagar/livsprojekt.
Detta kan skapa märkbara problem i de fall
ägandefrågorna inte reds ut tillräckligt. När
gården väl är generationsskiftad är det så
dags att börja tänka på nästa generation, nu
mera handlar det dessutom om att se om det
över huvud taget finns någon som är hågad
att ta över.
De ekonomiska strömmarna beskrivs av samt
liga ur ett hushållsperspektiv, i intervjuerna
talar man ofta om vilka delar av verksamheten
som genererar intäkter och överskott. Däremot
talar man inte om vem som drar in vilka peng
ar och nästan inte om vem som äger vad. Det
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finns en slags tystnad kring detta som kan
läsas på olika sätt – ett sätt att läsa den är att
ett ekonomiskt tänkande är något nytt och att
det traditionellt varit en livsstil att arbeta i de
gröna näringarna, ett annat sätt att läsa den är
att det är ett sätt att osynliggöra de bidrag som
kommer från arbete utanför näringen, Dessa
bidrag har blivit allt större och det är framfö
rallt kvinnorna som tar arbeten utanför den
egna verksamheten. Det kan finnas ett slags
stigma i att verksamheten behöver sådana
bidrag, att gården inte räcker till som den
gjorde förr i världen. Sedan är könsstämpling
en av lantbruket närmast övertydligt maskulin
i flera fall. Även om traditionen att gårdar ärvs
av äldste sonen är klart uppluckrad finns det
ändå en bild särskilt bland de äldre att gården
är familjens fokus och mannen är gårdens herre.
Oavsett om frun är delägare och medarbetare
eller helt satt vid sidan om ägarmässigt och
arbetsmässigt är de inte riktigt gårdsinneha
vare på samma sätt som mannen. Deras sysslor
är ofta typiskt kvinnliga och avfärdas av flera
män som pyssel i utkanten av verksamheten.
I de fall där de pendlar in till tätorterna är
det bara ett slags bisyssla – trots att (som flera
säger) löneinkomsten från kvinnans arbete
utanför jordbruket ofta är den som får familje
livet att gå runt och därmed är ett mycket cen
tralt tillskott till familjeföretaget på gården. I
intervjumaterialet finns dock exempel både på
kvinnor som blivit de som tagit över trots man
liga släktingar och på kvinnor som tar över då
det inte finns några bröder. De menar (föga
förvånande) att bilden av bonden som en man
successivt försvinner, bland annat för att allt
färre uppväxande människor i Sverige har en
aktiv lantbrukare i släkten.
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Hur k a n v i tol k a va d f o rsk nin g en, stat ist ik en o ch m ä n nisko r n a s äg er ?

Hur kan vi tolka vad forskningen,
statistiken och människorna säger?
Det har nu blivit dags att försöka binda ihop de trådar som jag lagt ut genom skriften.
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Jag är fullständigt medveten om att det är
brottstycken av kunskap jag haft tillgängligt
och som jag gör denna analys utifrån. Det
finns massor av trådar att nysta upp och jag
kommer inte att lyckas göra det fullständigt.
Men som sagt, det här är en förstudie så jag
inriktar mig på att peka på ett antal observa
tioner och föreslå hur vi kan gå vidare för att
förstå de ekonomiska strömmarna inom de
gröna näringarna ur ett genusperspektiv.

strömmar i gröna näringar ur ett genusper
spektiv – lyser med sin frånvaro. Man får ta det
som har bäring på någon del av det området,
ingenting passar helt in. Sedan kan man nog
krasst konstatera från litteraturen att det finns
skillnader mellan könen i löner och i upplevda
förhållanden – vad dessa skillnader beror på,
om det ”bara” är kön eller om det är andra
saker också är dock föremål för fortsatt forsk
ning och diskussion.

Den uppmärksamma läsaren har säkert redan
konstaterat att det är mycket olika slags infor
mation som de olika delarna av denna studie
ger. Efter varje studie har jag försökt samman
fatta och reflektera en del. Litteraturstudien
fick inriktas på att ta fram studier som hade
någon slags anknytning till ämnet – det blev
dels sådant som hade att göra med löneskillna
der och andra skillnader mellan könen, dels
sådant som handlade om kvinnor i de gröna
näringarna. Studierna hade mycket olika per
spektiv och utgångspunkter, allt från studier
som utgår från att könsskillnader beror på
andra faktorer till studier som utgår från att
allt är könsmärkt, allt från studier som kartläg
ger till studier som försöker förklara. Som jag
nämnde tycker jag att den litteratur som hand
lar om löneskillnader är ganska statisk och att
den lyfter fram enstaka faktorer, variabler,
snarare än samspelet mellan dem. Litteratu
ren om kvinnor i gröna näringar bygger mer
på ett helhetsperspektiv där sammanhanget
och hur processerna ser ut blir viktigare. Det
viktigaste att ta med sig från denna del är just
att det finns så många olika perspektiv – sen
vill jag fortsätta att tjata om att litteratur om
just den här skriftens tema – ekonomiska

Statistikstudien hade samma förutsättningar,
det vill säga det fanns ingen samlad statistik
att tillgå utan jag fick ta det som fanns. Jag
anlitade en nationalekonom som har tagit
fram en del siffror åt mig, resten har jag plock
at från olika skrifter och källor. Jag menar att
statistiken, trots alla fel och brister, visar en
del av vikt. Det som är gemensamt för de grö
na näringarna är den nära kopplingen till en
geografisk plats – i statistiken ser vi det på
skillnader mellan orter, i intervjuerna kommer
det fram när de talar om gården och jorden.
Det här är speciellt för de gröna näringarna,
just kopplingen till den fysiska platsen. Sedan
är familjens roll väldigt uppenbar i statistiken
– och även i intervjuerna. Detta vill jag poäng
tera gäller många småföretag i allmänhet där
familjens roll är väl belagd. Det handlar om
det Höjrup (1983) kallar livsform – i självstän
dighetslivsformen som han tillskriver jordbru
kare, företagare och liknande ligger att verk
samheten griper in i hela livet på ett helt annat
sätt än vad som till exempel kännetecknar
lönearbetarlivsformen, där arbetet särkopplas
från livet i övrigt. Statistiken såväl som inter
vjuerna visar också på det starka beroendet av
stöd och bidrag – de gröna näringarna är i stora
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delar ett system som inte fungerar som en reell
marknad. Det här är inget som de verksamma
jublar över, tvärtom uttrycker många i inter
vjuerna ett ganska starkt missnöje med syste
met och en oro för eventuella plötsliga föränd
ringar. En annan sak som är gemensam för de
gröna näringarna är att det genererar lägre
inkomster för individ och hushåll än många
andra sysselsättningar. Hela näringen är i
stark omvandling.
Det som skiljer inom de gröna näringarna är
att det är en så mångfacetterad verksamhet –
och också ofta blandad. Kunskapen om att det
är så varierat är viktig, eftersom variationen
gör det svårt att hitta generella formler eller
modeller som inte är ganska övergripande. En
varierad verklighet kräver varierade modeller
och studier där mångfalden kan komma fram
och inte amputeras. Förutom själva verksam
heten så skiljer sig storleken på företagen åt,
samma gäller de lokala och regionala förut
sättningarna. Till detta kommer att individer
är olika.
En observation från statistiken, och då framfö
rallt inkomst- och lönedelarna, är att de gröna
näringarnas ekonomi ser annorlunda ut än för
andra sektorer. Näringen är hårt reglerad, har
rationaliserats så att stora investeringar är nöd
vändiga för en stor del av produktionen och är
dessutom utsatt för en global marknad i priser
både på insatsvaror och på de produkter som
levereras. Visst finns det verksamheter som går
lysande men många av verksamheterna klarar
sig på marginalen – det ser man av de löner
som tas ut och av att så många har andra arbe
ten vid sidan om. Det vanligt förekommande
mångsyssleriet är ytterligare en indikation på
att marginalerna inte alltid är så goda.
Ur jämställdhetssynpunkt kan vi konstatera att
skillnaderna mellan män och kvinnor är något
mindre i de gröna näringarna, vi ser också en
ökning av kvinnor som är verksamma som fö
retagare i de yngre åldrarna. Men vi ser också

att kvinnor inte äger gårdar i samma utsträck
ning och, framförallt menar jag, att inkomster
na i de gröna näringarna är lägre än i andra
näringar. Vi vet från studier om inkomster att
kvinnor tenderar att finnas i låglönesektorer
– kanske är det så att den kraftiga omstruk
tureringen av de gröna näringarna och den
lägre inkomstnivån i jämförelse med andra
näringar hänger ihop med att kvinnoandelen
ökar? Sådana samband finns belagda även om
vad som är orsak och vad som är verkan inte är
klart – högre kvinnoandelar hänger ihop med
lägre inkomster.
Intervjustudien ger en helhetsrelief till den in
formation och de data som de andra studierna
genererat. Här ser man helheterna på ett helt
annat sätt. Att jag hade valt olika kategorier
gjorde nog att en viss variation uppstod. Även
utan en sådan kategorisering hade jag nog sett
en mängd olikheter – det är ju individuella par
och individer som ger sin bild och därmed
inte bara fakta utan också sina bilder av hur
saker och ting fungerar och hänger ihop.
Familjen, jorden och omstruktureringen av
näringen syntes också i de andra delstudierna
men dessa frågor belystes mer i sitt samman
hang i intervjuerna. De ekonomiska ström
marna är även för de intervjuade svåra att
fånga och beskriva men det framkommer hur
komplicerade de är – ett riktigt lapptäcke av
intäkter, stöd, inkomster och så vidare. En frå
ga som var ganska betonad i intervjuerna var
generationsskiftesfrågan – den verkar vara det
nav som verksamhetens framtid bygger på –
man betonar hur viktigt det är att det fungerar.
Ur ett genusperspektiv kan man läsa intervju
erna på flera sätt. Ett är att se på fakta – vem
äger, vem tar ut lön, vem jobbar utanför och
så vidare. Om vi tar på de glasögonen så är det
solklart att det är männen som drar det längs
ta strået i så gott som alla familjer. Nu är ju
strået för många ganska kort trots att det är
det längsta i familjen – det kan ses som en
annan fråga men jag tycker inte att det är det.

lrfs jä mstä ll d he ts a k a d emi

49

Hur k a n v i tol k a va d f o rsk nin g en, statistik en o ch m ä n nisko rn a s äg er ?

Omfördelning av en växande kaka är alltid
lättare än av en liten och kanske till och med
krympande, det ser vi inte minst i politiken.
Den genomsnittliga taxerade inkomsten,
inklusive räntor, ligger för män på knappt
230 000 och för kvinnor på lite drygt 190 000.
Det är en viktig skillnad som bör undersökas
närmare (min hypotes är att det finns en
grupp mycket välavlönade, framförallt män,
och en stor grupp med familjer där båda
tjänar en bra bit under genomsnittet för den
svenska arbetskraften).
Ett annat sätt att läsa intervjuerna är att se på
hela sammanhanget – det sättet gör, som en
del av litteraturen kring kvinnor i de gröna
näringarna är inne på, att vi utgår från att det
finns motiv för att det ser ut som det gör och
att kvinnor – och män – är aktörer som gör
sina egna medvetna val. Det betyder inte att
det alltid är det mest optimala valet, bara att
det är ett val. Jag noterade tidigt i skriften att
par i de gröna näringarna skiljer sig mindre
än andra par, en förklaring som förts fram är
att kvinnorna (som är de som oftast tar initia
tiv till skilsmässor) inte kan lämna eftersom de
är ekonomiskt beroende. Detta motsägs i viss
mån av att kvinnorna är de som har större in
komst av tjänst, de har ofta ett annat jobb ut
anför näringen. Om vi läser intervjuerna med
ett sådant perspektiv, alltså att det är fråga om
ganska medvetna val, så framstår för mig en
annan bild – en bild där individen är under
ordnad familjen och även gården. Männens
knytning är starkast till gården men även kvin
norna har en stark anknytning till den. Kvin
norna talar mer om familjen och gården är
där familjen är. Familjen och gården är kom
municerande kärl och ur ett modernistiskt in
dividualiserat perspektiv så underordnar sig
individerna denna kärna och finner en plats
bland andra i familjen. Jag noterade att även
de två ensamstående som intervjuades talade
i de här termerna – på ett helt annat sätt än
många småföretagare talar om sitt företag,
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Däremot påminner de intervjuades sätt att se
på verksamheten mycket om framgångsrika
familjeföretag som funnits i några generationer
– men där är det inte familjen och gården
utan familjen och företaget.
Till detta vill jag även lägga att det kompliceras
av att hela sektorn är i omvandling – när en fa
milj kunde livnära sig på en liten gård uppstod
andra frågor än idag när man ofta är beroende
av att någon arbetar vid sidan av, när mark var
billig såg generationsskiften annorlunda ut, när
arvslagarna var annorlunda likaså. Alla föränd
ringar i ekonomi, samhälle och kultur påverkar
naturligtvis grunderna för verksamheten – att
traditionen är så stark till exempel i genera
tionsskiften har troligen att göra med att de
flesta verksamma kommer från familjer som
varit i de gröna näringarna i generationer.
Vad drar jag då för slutsats? Generellt sett
menar jag att båda sätten att tolka har giltig
het, det beror på vad vi vill. Min övertygelse
är att om vi på allvar vill förstå de ekonomiska
strömmarna inom de gröna näringarna ur ett
genusperspektiv så måste vi förstå hur kvinnor
och män väljer och tänker. Det utesluter natur
ligtvis inte att verka för att löner och annat för
delas rättvist, min poäng är bara att individ
perspektivet som för oss utomstående – och
ofta lönearbetande – synes naturligt, kanske
inte är det på samma sätt för familjer som har
en självständighetslivsform.

Sammanfattningsvis ser jag att de ekonomiska
strömmarna ur ett genusperspektiv kan ses
som ett resultat av en traditionell koppling till
familjen-gården navet. Detta nav, och hela
verksamheten inom de gröna näringarna, är
under ett starkt omvandlingstryck som inte är
färdigt ännu. De gröna näringarnas effektivi
tet har ökat men det har också trycket på de
enskilda gårdarna, familjerna och individer
na. En hypotes är att vi kan ana en långsam
feminisering av näringen – i flera av intervju
erna och i data ser vi att kvinnors andel ökar
och vi ser också att kvinnor har många idéer
om hur näringen kan utvecklas och omvand
las. En starkt konserverande faktor är, tror jag
efter att ha gått igenom allt material, den hår
da regelstyrningen och systemet som gynnar
stora och svårrörliga enheter samt stödsyste
met som inte alltid är funktionellt sett ur ett
utvecklingsperspektiv.
När jag har funderat på hur jag ser på de eko
nomiska strömmarna i de gröna näringarna
med genusperspektiv skulle jag vilja använda
en metafor. Jag tycker att det är som att öppna
en matrjosjka-docka, de där ryska trädockorna
där man tror att man har en docka och öpp
nar den, bara för att finna ytterligare en
docka, som man öppnar och finner en till och
så vidare. Den yttersta dockan är här att se om
det finns skillnader mellan kvinnor och män,
och mellan gröna näringarna och andra näring
ar. Det gör det, men när man öppnat den

dockan ser man en annan docka som är att det
finns så otroligt stor variation i dessa genom
snitt, att kvinnor och män i de gröna näring
arna inte låter sig fångas i enkla genomsnitt.
Vid öppnandet ser man ytterligare en docka
som är att individerna, kvinnor och män, är
extremt kraftigt förbundna med familjen som
till och med börjar framstå som den viktigaste
analysenheten. Men även när denna docka
öppnas finns det en till som är gården, mar
ken, som också är en grundbult i förståelsen
av de ekonomiska strömmarna. Och när man
öppnar så är det en liten docka där som är
omvandlingstrycket i näringen.
Så ser jag det – det är omvandlingen – ekono
miskt, samhälleligt och kulturellt som påver
kar familjen-gården navet och skapar behov av
nya strategier. Dessa strategier ser olika ut för
olika delar av de gröna näringarna, och för
olika familjer och individer. Allt detta resulte
rar i likheter och skillnader mellan kvinnor
och män i de gröna näringarna, men jag vill
återigen betona att jag genom denna studie
blivit ganska övertygad om att utan att se till
familjen och familjen-gården navet så kan vi
inte hitta vägar till att göra de gröna näring
arna mer jämställda. Jag är övertygad om att
det är möjligt, jag tror att det skulle gå att ut
forma lösningar för generationsskiftesproble
men, jag tror att attityder kan påverkas och så
vidare. Men jag tror att det handlar om mycket
mer än ekonomi.

Mitt huvudintryck är att kvinnor såväl som
män deltar i ett ”spel” där de för att inte även
tyra gården eller familjen tar vissa roller –
kvinnorna håller sig och hålls tillbaka från
den ”ekonomiska ytan” – en del har funnit
strategier att ta plats i alla fall. Män tvingar sig
och tvingas vara förgrund – även här har en
del hittat fungerande strategier att fungera
mer jämställt i vardagen. Traditionen och det
lokala samhället är en starkt dämpande faktor
för förändringar.
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Hur fångar vi då
de ekonomiska strömmarna?
När man vill få grepp om något som är i rörel
se, som ekonomiska strömmar, kan man göra
på många sätt. Som företagsekonom tänker jag
nog mer redovisning än nationalekonomi. Vi
kan gå in och se vid en viss tidpunkt och mäta
till exempel förmögenhet, vi kan också mäta
hur stort själva flödet är över en period. Jag
tycker att det finns två studier bland dem jag
läst som skulle kunna användas som en slags
bas för att konstruera en generell modell – den
ena är Anita Nybergs kapitel i SOU 2005:66,
den andra är Frida Widmalms bilaga till SOU
2004:70. De talar båda, mer eller mindre tyd
ligt, om att mäta inkomstströmmar på årsbasis.
Båda utgår från ett individperspektiv, Nyberg

Inkomstbildningsprocessen
Marknaden

+
+
+
+

löne- och näringsinkomst
ränta
utdelning
kapitalvinst

Välfärdsstaten

Lönerelaterade ersättningar (skattepliktiga)
+ sjukersättning
+ föräldrapenning
+ arbetsmarknadsstöd
Pensioner
+pensioner
Försörjningsrelaterade bidrag (skattefria)
+ barnbidrag
+ underhållsbidrag
Behovsprövade bidrag (skattefria)
+ bostadsbidrag
+ ekonomiskt bistånd
Övriga
+ skattepliktigt och skattefritt studiestöd
+ övriga skattepliktiga och skattefria bidrag
Negativa transfereringar

– skatt
– återbetalt studielån
– givet underhållsbidrag
= Individuell disponibel inkomst
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mycket tydligt. Jag tycker att hennes grundsche
ma här till vänster för vilka inkomster en indi
vid kan ha är en utmärkt startpunkt.
I den här skriften har jag visat skillnader i
marknadsinkomster mellan kvinnor och män i
gröna näringar, dessa var belagda tidigare och
jag har utgått från sådant material. Vi har sett
att kvinnor i gröna näringarna verkar flytta
fram sina positioner i detta avseende men också
att den starka konkurrensen i näringen gör att
utrymmet för ekonomisk förbättring är litet.
Eftersom familjen-gården verkar vara så central
så är det min övertygelse att vi måste arbeta
med modeller som även inkluderar den nivån
– min grundhållning är att varje individ ska
klara sig själv och ses som en enhet. Men inter
vjustudien har som sagt övertygat mig om att
familjen-gården är nyckeln till att förstå dyna
miken i de ekonomiska strömmarna. Därför
vill jag lägga till såväl familjen som gården
som enheter. Den här förstudien har ju haft
att brottas med en mängd svårigheter av data
karaktär – definitionen av gröna näringar är
inte helt synkron med SNI, många beräkning
ar finns inte gjorda för detta ändamål, gröna
näringarna är oerhört olikartade och så vida
re. Jag har valt att redovisa dessa problem och
tillkortakommanden eftersom de visar kun
skapsläget. Genom att lägga till enheterna
familj och gård komplicerar jag frågan ytterli
gare – men eftersom verkligheten ser ut så blir
det nödvändigt.

Mitt förslag till grundmodell för en forskningsstudie av de ekonomiska
strömmarna inom de gröna näringarna ur ett genusperspektiv är följande:

Flöden in

Interna
flöden
mellan individer,
familj och gård

Individer
• Löner från andra
• Kapitalinkomster
• Pensioner
• Sjukersättning
• Annat

Familjen
• Föräldrapenning
• Barnbidrag
• Annat

Gården/
verksamheten
• Rörelseinkomst
• Offentligt stöd
• Bidrag
• Lånekapital
• Annat

Interna flöden
Till individer/familj
FAMILJ MED
INDIVIDER

• Löner
• Naturaförmåner
• Vinst/utdelning
• Annat

GÅRDEN/
VERKSAMHETEN

Från individer/familj
• Oavlönat arbete
• Kapitalinsatser
• Annat

Flöden ut

IndivideN
• Skatt
• Personliga utgifter
• Personligt sparande
• Annat

Familjen
• Hushållsutgifter
• Utgifter för barn
• Gemensamma
aktiviteter
• Gemensamt
sparande
• Annat

Gården/
verksamheten
• Insatsvaror
• Räntor och
amorteringar
• Investeringar
• Skatter/avgifter
• Annat

När vi talar om strömmar är det inte bara in
komster, framförallt när vi talar om verksamhet
av företagsart så är det lika viktigt vart pengar
na går. Det är inte oväsentligt om den disponi
bla inkomsten sparas eller används till konsum
tion, det påverkar de framtida strömmarna.
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Modellen är ju mycket enkel i princip men det
betyder inte att det är enkelt att ta fram data.
Delarna i flödena ska ses som exempel, det
finns säkert fler in- och utflöden eller interna
flöden. Eftersom data är svårtillgänglig blir
det sannolikt fråga om att beställa specialsta
tistik där individ, familj, företag och ägor kan
kopplas ihop och anonymiseras. Data bör om
fatta 5-10 år för att fånga hur strömmarna ut
vecklas. Fördelen med det här sättet att beskri
va flödena är att det avspeglar familjen-gården
navet och de interna flödena. Till exempel är
det skillnad på löner från den egna verksam
heten och utifrån – att höja sin lön från sitt
eget företag kan betyda att företaget går om
kull – detta får helt andra effekter än om en
extern lön höjs då man kan byta jobb om ar
betsgivaren går i konkurs. Jag anser också att
det är väsentligt att ta med vart pengarna går.
Min misstanke efter denna förstudie är att
många i gröna näringarna använder stora de
lar av sina flöden till att stärka gården.
Den här förstudien gäller en mycket stor och
komplex fråga och det krävs mer kunskap för
att egentligen kunna säga något om vad som
kan göras för att öka jämställdheten. Men jag
tillåter mig ändå att ge några personliga reflek
tioner baserade på denna förstudie och på
min erfarenhet av forskning om företagande.
Min första reflektion är att det ur ett genus
perspektiv (men även ur andra) vore bra med
åtgärder som stärkte de gröna näringarna och
deras position i svenskt näringsliv. Jag inser att
det finns mycket som hindrar att stötta näring
arna, till exempel EU-regler, men en strategisk
satsning på näringarna skulle kunna höja
marginalerna.
Mycket handlar också om attityder, i intervju
erna talar flera om att bankerna är ganska
ovilliga att låna ut annat än till dem som har
mycket säkerheter. Låneformer speciellt anpas
sade för små och nya verksamheter skulle också
kunna bidra till utvecklingen.
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Kvinnorna verkar stå för en hel del av nytän
kandet i näringarna, detta kan och bör upp
muntras, liksom att få in personer utan bak
grund i näringen i utbildningar och verksamheten. Det skulle påskynda att traditionella
lösningar omvandlas.
Intervjuerna fick mig också att fundera över
varför så många familjeföretag klarar att hålla
företagen intakta över flera generationer med
an varje generationsskifte i gröna näringarna
potentiellt är traumatiskt. Min hypotes är att
det har att göra med den extremt starka kopp
lingen familjen-gården – i alla avseenden. Var
för inte hitta former där familjen som sådan
kan äga gården via en stiftelse och att denna
familjegård sedan leds av den i familjen som
är lämpligast – och som också får betalt för
det? Många familjeföretag som överlever skil
jer mellan funktionerna familj, företagsled
ning och ägande – och sätter upp regler för
vem som tillhör familjen, hur ledningen ska
tillsättas och hur ägandet ska förvaltas. En del
talar indirekt om sådana uppdelningar i inter
vjuerna men ingen har strukturerat det så – en
uppdelning i familj, gård och verksamhetsled
ning. Att sätta upp en sådan struktur gör att
man identifierar roller, för kvinnor såväl som
för män, vilket är positivt ur genusperspektiv
eftersom det synliggör obetalt men viktigt
arbete, som att hålla ihop familjen.
Dessa reflektioner visar att det finns mycket
att fördjupa sig i när det gäller de gröna
näringarna och ekonomiska strömmar, och
då i synnerhet ur ett genusperspektiv. Med
bakgrund av mina tidigare studier av småföre
tag och kvinnor som företagare kan jag kon
statera att de gröna näringarna (som vi entre
prenörskapsforskare oftast undantar från våra
studier) är det mest komplexa verksamhets
område jag stött på. Samtidigt är det, som
företagande sett, det mest jordnära och prak
tiska man kan tänka sig.
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• Helena Jonsson, förbundsordförande LRF
• Anna Laestadius Larsson, journalist, skribent och kolumnist i Svenska Dagbladet
• Carina Lundberg Markow, chef för ägarfrågor Folksam
• Pontus Schultz, publisher Veckans Affärer
• Lisa Sennerby Forsse, rektor SLU
• Malin Svensson, politiskt sakkunnig Näringsdepartementet
• Gertrud Åström, ordförande Sveriges kvinnolobby och driver Hela HUT AB

Producer ad av LRF juni 2011.
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