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Förord
Den här rapporten är till för alla som vill arbeta i och för ett jäm
ställt grönt näringsliv. För alla er som ska producera maten, bruka de
svenska skogarna och driva lönsamma verksamheter på landsbygden.
Självklart är inte jämställdhet den enda fråga som spelar roll för
om unga och branschbytare väljer de gröna näringarna, men vi tror
att frågan spelar stor roll. Påståenden som: »Är ägaren hemma?« och
»Kan du verkligen köra med släp?« har mött många unga, men också
äldre, kvinnor när någon besöker gården.
Jag tror varken att unga tjejer, killar eller andra personer som är
framåtsyftande kommer acceptera att arbeta i en bransch där män är
nummer ett och kvinnor får en andraplats. Förlegade attityder och
gamla normer i hemmet, på lantbruksgymnasier, på universitet och
i yrkeslivet måste vi tillsammans arbeta för att få bukt med. Vi måste
våga ifrågasätta invanda beteenden och ta diskussionen.
Så vad innebär jämställdhet? Att vi ska dela lika och göra precis
samma saker? Nej, det innebär att vi ska ha samma möjligheter och
inte förväntas göra en viss arbetsuppgift eller ha en viss kompetens
på grund av kön. Jämställdhet är en mänsklig rättighet, ett politiskt
mål och en fråga om attraktionskraft för de gröna näringarna.
Palle Borgström, förbundsordförande i LRF och ordförande i LRFs
Jämställdhetsakademi
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Om rapporten
rapporten har sin bas i en enkät som skickats ut till företags
medlemmar i Lantbrukarnas Riksförbund i åldrarna 18–35 år.
Enkäten genomfördes under oktober 2020 och totalt inkom 274 svar,
varav 205 män, 68 kvinnor och 1 »annat«.
Enkäten innehöll tio frågor utöver den om kön. I rapporten valde
vi att djupdyka i några av de frågor som hade intressanta, tydliga
eller överraskande svar eller gick att jämföra med andra studier och
resultat. Därtill vigdes ett kapitel till ägande för att det är ett så pass
viktigt ämne inom lantbruksföretagande och för att skillnaderna är
stora mellan kvinnors och mäns ägande. I det kapitlet kommer
underlaget från officiell statistik.
För att göra jämförelser har vi i rapporten använt statistik och
forskning från andra källor och studier som rör jämställdhet och
ungdomar i det gröna näringslivet. Vi noterar att det finns slående
lite uppgifter att ta del av – de flesta studier och den mesta statistiken
fokuserar antingen på jämställdhet eller på unga. Få analyserar både
ålder och könsfördelning samtidigt.
I rapporten använder vi genomgående begreppet lantbruksföre
tagare. Med detta menar vi företagare i hela det gröna näringslivet,
det vill säga inom både jord- och skogsbruk, hästföretagande, små
skalig livsmedelsproduktion, entreprenad och så vidare.
Unga personer definieras i rapporten som 18–35 år för att det är
åldersspannet som LRF Ungdomen använder. Det är också ett ålders
spann som används i statistiken hos både Jordbruksverket, SCB och
LRF i övrigt.
Mer tillväxt, nya affärsmöjligheter och fler företagare i det gröna
näringslivet bygger också på att unga personer – både unga kvinnor
och unga män – attraheras till vår bransch. Hur ser det ut med jäm
ställdhet i det gröna näringslivet utifrån ungas perspektiv? Det var en
fråga som ingen har undersökt hittills – och Jämställdhetsakademin
såg därför ett behov av att ta fram denna rapport.
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LRFs Jämställdhetsakademi
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Män och kvinnor ska ha samma möjligheter i det gröna
näringslivet. Så är det inte. Därför grundade LRF 2009 en
jämställdhetsakademi för de gröna näringarna. Jämställd
hetsakademin är en tankesmedja som genom idéutveckling,
forskning och opinionsbildning ger ökad kunskap om kvin
nors och mäns möjligheter att starta och driva företag, äga
jord och skog, arbeta eller på andra sätt engagera sig i de
gröna näringarna. Jämställdhetsakademin menar att det
gröna näringslivet har goda tillväxtmöjligheter och en viktig
roll i ett hållbart samhälle. Vi behöver alltså nya affärsmöjlig
heter, mer tillväxt och fler företagare i det gröna näringslivet.
För att lyckas med det måste kvinnor och män ha likvärdiga
möjligheter – och detta jobbar vi för!
>>> Läs mer på lrf.se/jamstalldhetsakademin
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Kort om jämställdhet*
• Jämställdhet innebär att kvinnor och män har
samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom
alla områden i livet.
• Att arbeta för ökad jämställdhet är att verka för att alla
människor ska kunna forma sina liv som individer, utan att
föreställningar om kön begränsar oss.
• Jämställdhet handlar inte bara om jämn könsfördelning
utan också om att uppmärksamma attityder, normer,
värderingar och ideal som påverkar livsvillkoren för
kvinnor och män inom samhällets olika områden.
* jamstalldhetsmyndigheten.se/om-jamstalldhet/vad-ar-jamstalldhet
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Är det viktigt
med jämställdhet?
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Hur viktigt är det att lantbruket blir mer jämställt?
1 = Inte alls viktigt, 6 = Mycket viktigt
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Frågan som ställdes:
Hur viktigt är det att lantbruket blir mer
jämställt?
en dubbelt så stor andel kvinnor som män har svarat
att jämställdhet är en mycket viktig fråga för lantbruket. Om vi däremot summerar alla som svarat i det
övre spannet av svarsalternativen (4–6) så är skillnaden mellan könen inte lika stor. Lite mer än hälften av
kvinnorna och lite mindre än hälften av männen har
lagt sina svar där.
Studier bland unga i samhället i stort visar att
generellt tycker tjejer och unga kvinnor att jämställdhet är viktigare än vad killar och unga män gör. En
undersökning1 från 2019 bland unga mellan 16 och

29 år visade att lite mer än var fjärde tjej tycker att
jämställdhetsfrågan är en av de viktigaste samhällsfrågorna, medan endast var tionde kille tycker
detsamma. Samma undersökning pekade också på
att skillnaderna mellan killars och tjejers attityder till
jämställdhet inte visar några tecken på att minska
över tid.
En annan undersökning2 visar också att kvinnor
och män i millenniegenerationen skiljer sig åt i hur
de ser på om den svenska arbetsmarknaden i stort
är jämställd eller inte. Männen anser i mycket högre
utsträckning att kvinnor och män har samma möjligheter i samhället. 65 procent av männen, jämfört med
endast 35 procent av kvinnorna, anser att vi redan
idag har jämställda villkor i samhället för kvinnor och
män.

9

»

1
2

Unga med attityd, samhällsfrågor och demokrati. 2019, MUCF
Tiden går attityder består. Ledarnas jämställdhetsrapport 2017. 2017, Ledarna

… var fjärde tjej tycker
att jämställdhetsfrågan
är en av de viktigaste
samhällsfrågorna,
medan endast var
tionde kille tycker
detsamma.«
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Inte bara kvinnor
tjänar på jämställdhet
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Det är relativt många, både unga kvinnor och män, som svarat att
det inte är så viktigt att lantbruket blir mer jämställt. Det förvånar oss
lite. En anledning kan vara att de svarande uppfattar att det redan är
jämställt. En annan att det inte är en avgörande fråga för just deras
verksamhet. Eller att vi är på rätt väg! Trots allt har ungefär hälften
av både männen och kvinnorna svarat i det övre registret vilket vi
tolkar som att det finns ett gemensamt intresse för jämställdhets
frågan, och det känns hoppfullt.
Hur som helst kan vi inte nog trycka på hur viktigt det är att både
kvinnor och män fortsätter arbeta för ökad jämställdhet. Mätandet av
kvinnor och män kan röra upp känslor men det är det bästa verktyget
vi har för att följa utvecklingen av vem som har och inte har, vem som
får och inte får.
Det kan ibland låta som att jämställdhet är en fråga enbart för
kvinnor, och att bara kvinnor tjänar på det. Det stämmer inte. Mer
jämställdhet är positivt för alla. Det handlar om att ha frihet att vara
den man vill och att inte stängas in i trånga normer om hur män och
kvinnor förväntas vara och göra. Normen för män i dagens Sverige
är trång – för kvinnor finns det på många sätt större möjligheter att
gå utanför normen. Det gäller både i samhället i stort och i det gröna
näringslivet.
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Olika förväntningar på pojkar
och flickor ställer till det
jämställdhet kan betyda så mycket. Samtidigt kan det tolkas
så olika från person till person, och även om vi män är på samma
plan som kvinnor ideologiskt sett så kan det vara svårt att prata om
det. För mig handlar jämställdhet mycket om sunt bondförnuft. Allt
från att till exempel hjälpas åt med vardagliga rutiner och utmaning
ar i hemmet till att aldrig tillåta sexistiska kommentarer eller beteen
den på jobb eller fritid.
Hur jämställdhet påverkar oss beror mycket på det samhälle vi lever
i, var i landet vi bor, ålder, sexuell läggning, miljö, arv och annat som
kan vara en orsak till att bli diskriminerad. Hur kan vi då öka för
ståelsen, kunskapen och betydelsen av att ha ett jämställt samhälle?
Till att börja med kan vi titta på hur det ser ut på våra lantbruks
gymnasier. En jämställdhetsutmaning där är att skillnaderna mellan
könen ökar. Flickor når i högre grad examen än pojkar och har även
högre betyg. Samtidigt mår flickor sämre i skolan och upplever mer
stress. Dessa skillnader hänger samman med de olika förväntningar
som finns på pojkar och flickor, i vardagen och senare i arbetslivet.
Oftast när män ska prata jämställdhet så brukar vi komma in på
saker som är bra för oss, branschen och våra företag. Istället måste vi
våga prata om att målet med jämställdhet är jämställdhet! Att kvin
nor och män ska ha samma makt att forma sina egna liv och sam
hället vi lever i. När vi arbetar för en ökad jämställdhet i den gröna
näringen hjälper vi individer att nå sina mål och forma sina liv utan
att begränsas av sitt kön. Att lantbruket blir mer jämställt är helt av
görande för vår närings framtid.
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Erik Johansson är 34 år
och lantbruksföretagare
på Skatauddens Lantgård
i Älvsbyn. Driver mjölk- och
köttproduktion, bo på lantgård och säljer foder till
hästägare och renskötare.
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Att vara ung och äga
Vem äger skogen, jordbruksmarken och företagen och finns det skillnader mellan unga
mäns och kvinnors ägande? Inom lantbruksföretagande är ägandet centralt. Därför
har vi analyserat officiell statistik för att få fram hur det ser ut för de unga lantbruksföretagarna. Det här kapitlet utgår därmed inte ifrån en enkätfråga.
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Jordbruksmark
I Sverige äger 16 751 personer mellan 20 och 35 år
jordbruksmark3. Av dessa utgör kvinnor 44 procent
och män 56 procent. Alltså en relativt jämn fördelning.
Vid en närmare undersökning, där vi också tittar
på storleken på marken som de äger, visar det sig att
det finns stora skillnader mellan kvinnors och mäns
markägande. Unga män äger i större utsträckning de
stora markenheterna.

Diagrammet ovan visar tydligt att ju större markenhet desto större andel män som äger. I den minsta
storleksgruppen, 2 hektar jordbruksmark eller mindre,
är det en jämn könsfördelning. Däremot i den största
storleksgruppen, 30 hektar jordbruksmark eller mer,
är det nästan bara män som äger.

Mäns och kvinnors ägande av jordbruksmark. Storlek på marken i förhållande till andel.
Kvinnor
Areal:
30,1– Ha

Män

2%

Areal:
20,1–30 Ha
24%

Areal:
10,1–20 Ha

Areal:
2 Ha

Areal:
2,1–5
Ha

Areal:
5,1–10 Ha

30%

44%

36%
64%

70%

48%
52% 56%
3

Statistikrapport 2015:03, Jordbruksverket

24%
76%

98%
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Skogsmark
Samma mönster som finns för ägande av jordbruks
mark syns i statistiken för vem som äger skogsmark.4
Tittar vi på helheten för unga skogsägare5 är det
ganska jämnt, 40 procent av ägarna är kvinnor och 60

procent är män. Men vid en närmare titt på fördelningen och skogsarealerna är det inte så jämnt längre.
Även när det gäller ungas ägande av skogsmark äger
kvinnorna mindre arealer än männen.

Mäns och kvinnors ägande av skogsmark. Storlek på marken i förhållande till andel.
Kvinnor
Män

20%

Areal:
51–100 Ha
Areal:
21–50 Ha

Areal:
1–5 Ha

45%
55%

Areal:
201–1 000 Ha

Areal:
101–200 Ha

Areal:
5–20 Ha

30%

27%

32%

39%
61%

68%

80%

73%

70%
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Företag
De allra flesta företag inom jordbruket drivs som
enskilt företag. I Sverige finns det 2 875 enskilda före
tag inom jordbruket som ägs av unga under 35 år.6
Av dessa ägs 20 procent av kvinnor och 80 procent
av män. Det är samma fördelning som finns om man
tittar på alla åldersgrupper.
För båda unga och äldre är det värt att notera att
statistiken över enskilda företagare ofta osynliggör
kvinnor som företagare. Anledningen är att det för ett
enskilt företag bara kan utses en ägare och det har
ofta varit mannen. Så trots att många företag i det
gröna näringslivet i praktiken drivs av kvinnor och män
tillsammans som familjeföretag syns kvinnorna inte i
statistiken.

4

Statistik om skogsägande 2017, Rapport 2018/12, Strukturstatistik,
Skogsstyrelsen

5

Upp till 29 år, då Skogsstyrelsen använder detta åldersintervall

6

Jordbruksföretag och företagare 2016, JO 34 SM 1701, SCB

Kvinnor
Män

80 %

20 %

2 875
enskilda
företag
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Ägandet i hög grad
kopplat till arv
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Det spelar roll vem som äger – både marken och företagen. Det
spelar roll för finansiering och kapital, det spelar roll för investe
ringar, det spelar roll för arv, vid skilsmässor och för vem som har
makten. Och det spelar roll för den egna känslan – det här är mitt.
Det är därför viktigt att borra i hur ägandet ser ut. Vår analys visar att
männen äger betydligt mer än kvinnorna. Och detta mönster verkar
alltså inte alls vara annorlunda för de unga företagarna jämfört med
äldre, så det är inte en fråga som är på väg att lösas automatiskt och
över tid.
Kvinnor i Sverige äger generellt hälften så mycket som män.7
Problemet finns alltså i hela samhället och inte bara i det gröna
näringslivet. Men, det är en än viktigare fråga i det gröna näringslivet
– där så mycket handlar om jord och skog och själva marken som kan
ägas och brukas. Ägandet handlar också om möjligheterna att
expandera eftersom den som äger mark sitter på en säkerhet som
kan vara avgörande för att alls få finansiering.
Inom det gröna näringslivet är ägandet i hög grad kopplat till arv.
Vem som ärver och tar över marken är därför av stor betydelse – och
här ligger det ett stort ansvar på den äldre generationen som styr
detta vid generationsskiften och företagsväxlingar. Fortfarande lever
det kvar en norm – ibland uttalad men oftast outtalad – om att det
är söner som ska ta över. Detta måste ändras om det ska bli någon
förändring av den ojämna könsfördelningen av markägandet.
7

Vem äger Sverige? En nollmätning av ägandet i Sverige. Ownershift, 2019
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Att äga är makt
få ämnen har samma känslighetsgrad och öppnar dörrar för
olika konflikter och diskussioner såsom frågan om ägande. Även om
ägandet i sig kan vara aktuellt för individer inom alla samhällsskikt
och branscher, märker den gröna näringen ut sig både när det gäller
omfattning och ansvar – därför tål det att diskuteras.
Jag förstod själv inte hur komplicerat mitt eget förhållningssätt till
ägande var innan vi för sex år sedan inledde ett generationsskifte
inom familjen. Att identifiera vilka barn som var intresserade att
driva vidare mjölkproduktionen var en process som tog väldigt lång
tid, även om det för en utomstående kunde te sig lätt att urskilja
intresse. Att sedan gemensamt göra en rättvis bedömning av vem
som ska äga vad kommer dröja ännu längre.
Där spelar ekonomiska och geografiska parametrar in samtidigt
som det gäller att värna relationerna.
Själv har jag aldrig sett ägande som en födelserätt, men för att ana
lysera de stora skillnaderna vi ser mellan mäns och kvinnors ägande
av större arealer är det kanske där vi ska börja. Lantbrukarsonen som
rättmätig övertagare är en uråldrig, traditionellt bunden mönsterbild
som år 2020 ännu inte är helt bortsuddad, och trots att vi kan se en
stor mängd dolda kvinnor som sitter i skuggan av ägarpositionerna
ska vi inte glömma bort vad faktiskt ägande innebär – makt, finan
siell säkerhet, trygghet och kontroll. Dessa faktorer bör fördelas lika
mellan bägge könen.
För att ta oss framåt i frågan krävs flera förändringar. Ett större
ansvar hos överlåtare i ett ägarskifte om vem eller vilka som ges de
bästa förutsättningarna för framtida ägande och en omfattande
attitydförändring inom branschen gentemot kvinnor i maktpositio
ner tror jag är två viktiga förutsättningar för ett trendbrott. Lyckas
vi inom näringen locka till oss fler framtidslystna företagare lyckas
vi också behålla dem genom att bevisa att ett jämställt ägande är av
riktig betydelse.

Katarina Wolf är 26 år,
studerar sista året till
lantmästare på SLU och
är blivande delägare i lantbruksföretag i Hägerstad,
Rimforsa.
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Follow the money
kr
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Hur upplever du dina möjligheter till finansiering av ditt företagande? (Med hjälp av till exempel bank,
annat finansinstitut eller företagsstöd)
1 = Mycket dåliga, 6 = Mycket goda
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Frågan som ställdes:
Hur upplever du dina möjligheter till finansiering av ditt företagande?
mycket åt mellan kvinnor och män
på den här frågan. Betydligt fler av de unga kvinnorna
svarade att möjligheterna är mycket dåliga. Och i den
andra änden av skalan ser vi att det är betydligt fler
unga män som svarat att de upplever möjligheterna
att få finansiering som mycket goda.
För de unga lantbruksföretagarna är kanske frågan
om finansiering ännu viktigare än för äldre kollegor i
branschen. Lantbruk är en kapitalintensiv bransch,
vilket syns väldigt tydligt i en undersökning bland
unga LRF-medlemmar 20188. De unga fick där svara
på hur mycket kapital de anser att det krävs för att
starta ett bärkraftigt lantbruk. Var tredje svarade att
det krävs 2–5 miljoner kronor för att ta över gården
och var fjärde bedömde att det krävs 5 miljoner eller
mer.
Flera studier om finansiering och tillgång till kapital
bekräftar också bilden av att det faktiskt är svårare
för kvinnor att få finansiering. En studie, från forskare
på Luleå tekniska universitet9, har undersökt hur kvinnor och män som driver företag inom hela näringslivet

svaren skil jde sig

2

Medan männen beskrevs som »unga och
lovande« bedömdes
unga kvinnor i stället
som »oerfarna«.

får tillgång till offentliga stöd och kapital. Kvinnor som
är entreprenörer fick i snitt en fjärdedel av sitt efterfrågade kapital, medan männen fick över hälften. Och
betydligt fler kvinnor än män fick avslag och nekades
helt kapital.
Forskarna upptäckte att finansiärerna hade fyra
framträdande stereotypa fördomar om hur kvinnor och
män driver företag som påverkade hur de bedömde
deras ansökningar om finansiering. Finansiärerna
trodde bland annat att män, men inte kvinnor, vill
satsa på tillväxt och att mäns företag presterar väl
medan kvinnors underpresterar. Efter att forskarna
kontrollerat olika nyckeltal från de bolag som ingick i
studien så var resultatet att inte ett enda av måtten
kunde visa någon statistisk skillnad på hur kvinnor
och män driver företag.
Forskarna analyserade också hur beslutsfattarna
refererade till dem som sökte kapital och kunde se
hur de beskrev män och kvinnor olika. Medan männen
beskrevs som »unga och lovande« bedömdes unga
kvinnor i stället som »oerfarna«.

8

Unga bönder måste mångmiljoninvestera för att förverkliga gröna drömmar. Pressmeddelande 21 juni 2018. LRF

9

VC stereotypes about men and women aren’t supported by performance, Malin Malmström, Aija Voitkane, Jeaneth Johansson och
Joakim Wincent, Harvard Business Review, 15 mars 2018
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De stora skillnaderna är oroande

18

Den som mot förmodan tyckt att vi nått ända fram i jämställdhetsfrå
gan får ta sig en fundering. Nu är vi inne och borrar i själva kärnan i
att driva företag och vi ser att skillnaderna mellan kvinnor och män
är stora. Lantbruket kräver rejäla kapitalinsatser. Det är höga fastig
hetspriser och höga investeringsnivåer på mark och nybyggnation.
Tidvis är det också i lantbruket svag lönsamhet som ger små över
skott. Sammantaget är tillgången till finansiering viktig, framförallt
för unga som vill ta över eller starta upp ett företag.
Det är därför särskilt oroande att så många av de unga kvinnorna
upplever möjligheterna till finansiering som väldigt dåliga. Självklart
ska både kvinnor och män ha lika möjlighet att bygga upp och ex
pandera företaget som man vill.
Baserat på den forskning som finns om finansiering och kapital
kan vi också konstatera att kvinnornas upplevelse av att de har svåra
re att få finansiering antagligen stämmer. Fördomar om kvinnor och
män, som oerfarna respektive lovande, hindrar unga kvinnor i vår
bransch – det är helt oacceptabelt!
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Bra kemi med vår bankkontakt
gjorde upplevelsen »att gå till
banken« positiv
I sverige som anses vara ett av världens mest jämställda länder10
äger kvinnor ungefär hälften så mycket skog, mark och fastigheter
som männen. Det skapar inte lika stora rubriker som om det hade
handlat om att kvinnorna tjänade hälften så mycket i lön. Men det är
anmärkningsvärt. Och förmodligen en mycket större ojämlikhetsfak
tor än att män tjänar mer än 5 000 kr mer i månaden.11
För – här kommer en spännande hemlis – det är genom att äga
man blir rik.
Det är genom innehav av till exempel skog och mark som du
bygger kapital och skapar en stabil plattform, som går att realisera i
pengar oavsett hur pensionssystemet ser ut när du är 65 (70?), som
finns som en trygghet om sjukdom eller annat skulle förstöra din
arbetsförmåga. Att vara företagare är att satsa på sina drömmar. Att
äga din gård är att fullt ut kunna förverkliga dina drömmar. Om du
inte äger är det stor risk att du aldrig riktigt når fram.
I techbranschen, en annan mansdominerad bransch, går 99
procent av riskkapitalet till män. 99 procent är inte en bra siffra i
jämställdhetssammanhang. Kvinnorna är färre, har mindre företag,
begär mindre pengar. Dessutom är det mycket få kvinnor i ledande
positioner i de olika riskkapitalbolagen, de som satsar pengarna. Det
säger något om hur det är ställt, inte så konstigt att kvinnor oftare
upplever svårigheter när de ska skaffa finansiering.
Jag gjorde min första stora investering – ett gårdsköp – 2015.
Tillsammans med min sambo och företagspartner. Vi la ner riktigt
mycket jobb på att göra affärsplan och ekonomiska kalkyler på all
verksamhet. I gengäld blev vi bra bemötta och fick bra villkor. Bra
kemi med vår bankkontakt gjorde upplevelsen »att gå till banken«
positiv och det har rotat sig hos oss. Jag blev insläppt i ägandet av
min sambo trots att jag inte hade någon säkerhet att pantsätta då.
I efterhand har vi reflekterat många gånger över vilket bra beslut det
var. Känslan av delaktighet finns där fullt ut, för oss båda.
Till dig som tycker att det känns svårt och kanske läskigt att gå till
banken, gör det ändå. Förbered dig väl, ha koll på dina siffror om
du har ett företag, räds inte att göra affärsplan och åtminstone lite
enklare ekonomiska beräkningar. Det kommer att gagna dig i ditt
företagande oavsett.
10

https://data.em2030.org/wp-content/uploads/2019/05/EM2030_2019_Global_Report_
ENG.pdf

11

https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2020/kvinnors-inkomst-narmar-sig-mans--menlangsamt/

Sara Wallemyr är 37 år
och lantbruksföretagare
på Mularp Skattegården i
Falköping. Har växtodling,
integrerad köttdjursproduktion, skog och skogliga
entreprenadgrenar, främst
askåterföring, och sist
men inte minst jordgubbs
odling.
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Tar du
städningen,
älskling?
20

Hur stor del av det vardagliga hemarbetet skulle du uppskatta att du utför i förhållande till din partner?
Ungefär hur många procent av hemarbetet står du för?
Jag står för allt hemarbete (100%)

Jag står för det mesta hemarbetet (50–99%)

Kvinnor 3%

Kvinnor 73%

Män 2%

Män 16%

Jag står för en mindre del av hemarbetet (20–50%)

Jag står för en liten del hemarbetet (mindre än 20%)

Kvinnor 21%

Kvinnor 3%

Män 61%

Män 19%
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Frågan som ställdes:
Hur stor del av det vardagliga hemarbetet
skulle du uppskatta att du utför i förhållande till din partner? Ungefär hur många
procent av hemarbetet står du för?
att de unga kvinnorna utför en betydligt
större andel av hemarbetet än vad de unga männen
gör. 73 procent av kvinnorna svarar att de gör mer än
hälften av hemarbetet, vilket ska jämföras med 16
procent av männen.
Resultaten visar samma mönster som studier i hela
samhället av hur män och kvinnor fördelar det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Män står för en mindre
del av detta arbete.12 Studier visar också att kvinnors
tid är mer fragmenterad än mäns, de gör ofta flera
saker samtidigt – ofta i närvaro av barn – och såväl
arbete som fritid avbryts ofta av hushållsarbete.13
Studier på samhället i stort visar också att pappor
de t är t ydligt

ägnar mindre tid åt barnen än mammor. På vardagar
tillbringar papporna 2 timmar mindre tid med barnen
än mammorna. Detta kan delvis förklaras som en
konsekvens av att pappor förvärvsarbetar mer - men
det förklarar inte att det finns en skillnad också under
helgerna.14
LRFs Jämställdhetsakademi ställde samma fråga i
en tidigare undersökning, då bland lantbruksföretagare i alla åldrar.15 Vi kan därför jämföra svaren från de
unga kvinnorna och männen med kvinnor och män i
alla åldrar och det ser ut som nedan.
Resultatet visar att det finns en stor generationsskillnad i denna fråga. I den tidigare undersökningen
bland lantbruksföretagare i alla åldrar var det till
exempel 19 procent av kvinnorna som gjorde allt
hemarbete – bland de unga lantbruksföretagarna i
vår studie är det 3 procent av kvinnorna som gör allt
hemarbete. Det verkar alltså som att unga lantbruksföretagare har en klart mer jämn fördelning av hem
arbetet än den äldre generationen.

Unga kvinnor och kvinnor i alla åldrar
Unga
kvinnor
Kvinnor
alla åldrar

3%

Allt

19%

21

73%

50–99

65%
21%

20–50

16%
3%

Mindre än 20
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Unga män och män i alla åldrar
Unga
män

2%

Allt

Män
alla åldrar

0%
16%
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2%
61%
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Män och jämställdhet. SOU 2014:6

13

Vad gör folk hela dagarna? Tidsanvändning och jämställdhet bland svenska kvinnor och män. Maria Stanfors. 2018

14

Män och jämställdhet. SOU 2014:6

15

Trygghet ger balans. LRFs Jämställdhetsakademi 2010
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Unga delar mer jämnt
än äldre generationer
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Det är väldigt glädjande att det verkar gå åt rätt håll när det gäller
ansvaret för hemarbetet – unga lantbruksföretagare har en jämnare
fördelning än vad äldre har enligt våra undersökningar. Det bådar
gott för framtiden, både för dessa unga företagare och för branschen
som helhet!
De unga delar alltså mer lika på hemarbetet – men det är
fortfarande långtifrån en jämn fördelning. Unga kvinnor utför
en betydligt större andel av hemarbetet än vad de unga männen
gör – och då är det viktigt att komma ihåg att både kvinnorna och
männen i vår undersökning är företagare.
Det kan tyckas som en privatsak hur familjer väljer att fördela det
obetalda hemarbetet men det påverkar yrkeslivet i allra högsta grad.
Den som drar det tyngsta lasset hemma kommer ha svårt att satsa
stort på eget företagande, ta styrelseuppdrag eller skissa på nya idéer
som kräver egen tid och koncentration.
Det finns fortfarande de som tycker att kvinnan ska stå redo med
maten när mannen kommer in från fältet. Detta synsätt och den
skeva arbetsfördelningen kring hemarbetet behöver ändras för att
det gröna näringslivet ska bli mer attraktivt för unga män och
kvinnor idag.
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Sen möts vi upp och är föräldrar
åt ett barn
hur får man vardagen att gå ihop när två viljor möts med olika
prioriteringar och livssituationer? Finns det några knep? Jodå, men
låt oss ta det från början.
För snart två och ett halvt år sedan träffades jag och min sambo.
Vi lever idag med en 10 månaders baby på min hemgård i Hälsing
lands mindre täta urskogar. Vi är två helt skilda individer som under
en grå dag i Åre hittade solen i varandra. Inte långt senare säger hon
upp sig och flyttar ner. Hon, en kulla på villovägar, undersköterska
och hemmets beskyddare. Jag, en skitig bonde som har svårt att
tänka i andra banor än kossor och arbete. Redan här kanske ni
förstår vart vi är på väg?
Förra året tog jag steget och köpte en gård till med mjölkproduk
tion. Något jag drömt om sedan fyra års ålder. Samtidigt som arbets
bördan ökar slår babylyckan till. Vi blir föräldrar! Något hon drömt
om länge. Vi står nu på toppen av lyckoberget, men en helt ny vardag
lurar runt hörnet.
Utöver vardagens normala prövningar som att åka och handla,
laga mat, tvätta och städa ska vi nu ta hand om ett barn med allt
vad det innebär också. Samt att jag ska mjölka kossor och driva två
gårdar. Glada i hågen och höga på lyckorus antar vi utmaningen. Det
går jättebra! Ett tag…
Snart har vi båda slitit vårat hår och insett att dom ynka 24 timmar
per dygn vi blivit tilldelade var den snåles drag. Kan man få några
timmar till? Går den här situationen att lösa?
Det är här vår gemensamma gåva kommer till nytta. Den stavas
konversation. Vi gick igenom allt som sker i vår vardag, för henne
som arbetslös och mammaledig och för mig med djuren och gårdar
na. Resultatet blev en öppen och helig blandning mellan det gamla
och förgångna 1800-talet där kvinnan sköter hemmet och mannen
är ute och arbetar för försörjningen. Men också det nya mer jämlika
samhället. Framförallt lovade vi att ha en konstant öppen dialog.
Detta kan avspegla sig på så vis att när jag åker till ladugården så
tar man med sig sopor till återvinningen och handlingslistan till affä
ren. Hon städar, tvättar och lagar mat när jag är i ladugården. Sedan
möts vi upp och är föräldrar åt ett barn.
Så, finns det några rätt eller fel? Nej, jag tror inte det. Vi lever
alla i olika konstellationer och med olika förutsättningar att tackla
vardagen. Vad jag dock vet är just det att med en bra dialog där man
talar öppet och ärligt mot varandra, där båda lyssnar och respekterar
varandras visioner och önskemål. Det är där man vinner, det är där
man tar sig framåt!

Erik Ohlsson är 25 år och
lantbruksföretagare på
Ämnebo Lantbruk, Edsbyn.
Är mjölkbonde och har
kvighotell.
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Två timmar till
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Om du fick två timmar till på dygnet, vad skulle du lägga dem på i första hand?

Kvinnor
Män

Arbete 24%
Arbete 30%

Nätverkande i arbetet 6%
Vänner 1%

Vänner 3%

Familj 22%
Sömn 6%
Egentid (t.ex. motion, läsning eller hobby) 37%
Tveksam, vet ej 4%

Familj 38%
Sömn 6%
Egentid (t.ex. motion, läsning eller hobby) 20%
Tveksam, vet ej 3%
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Frågan som ställdes:

Kvinnors önskan om mer egen tid är ett mönster
som bekräftas i SCB:s tidsanvändningsstudier genom
åren, där det konstateras att kvinnors fria tid är kortare än mäns och den är också mer uppdelad.16 Även
andra undersökningar bland ungdomar visar samma
mönster. I en undersökning från Ungdomsstyrelsen
bland ungdomar i åldern 16–25 år uppgav 42 procent
av tjejerna att de hade för lite fritid, jämfört med 28
procent av killarna.17
Denna fråga, om de två extra timmarna på dygnet,
ställdes också i en tidigare undersökning av LRFs
Jämställdhetsakademi.18 Den undersökningen genomfördes bland lantbruksföretagare i alla åldrar, och
resultatet kan därför vara intressant att jämföra med.
Vi ser här att det är samma könsmönster vad gäller
»Egen tid« och »Familj« även bland äldre lantbruksföretagare. Männen vill i första hand ha mer tid till
familjen, och kvinnorna mer tid för sig själva. En stor
skillnad mellan äldre och unga lantbruksföretagare är
dock att de unga – både kvinnor och män – i betydligt
högre andel skulle lägga de extra två timmarna på
arbete och mindre på egen tid.

Om du fick två timmar till på dygnet, vad
av följande skulle du lägga dem på i första
hand?
frågan försökte vi ringa in hur tidsanvändningen ser ut. Vad är det man inte hinner med
på dygnets befintliga 24 timmar och som man skulle
lägga två extra hypotetiska timmar på?
Den stora skillnaden mellan hur unga kvinnor och
män svarat syns när det gäller »Egen tid« respektive
»Familj«. »Egen tid« är det svarsalternativ som störst
andel av kvinnorna valt. Männens vanligaste svarsalternativ är istället »Familj«.
En möjlig tolkning av detta är att kvinnor i större
utsträckning än män redan har tillgång till sin familj.
Män vill tillbringa mer tid med barn och familj, medan
kvinnorna som redan gör detta istället behöver mer
tid för sig själva.
Svaren visar annars en hel del likheter mellan kvinnor och män, exempelvis skulle väldigt få lägga den
extra tiden på vänner eller sömn.
med den här

Om du fick två timmar till på dygnet, vad skulle du lägga dem på i första hand?
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37%

20%

51%

Egen tid
37%
6%
11%

Sömn

6%
10%
22%
26%

Familj

38%
36%
1%
5%

Vänner

3%
3%
6%

1%
Nätverkande 0%
0%
24%
4%

Arbete

Unga
kvinnor
Kvinnor
alla åldrar
Unga
män
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alla åldrar

30%
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Ungas syn på jämställdhet, Ungdomsstyrelsen, 2013
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Trygghet ger balans. Gertrud Åström, LRFs Jämställdhetsakademi, 2010
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Låt inte gamla normer
styra er vardag
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Vi ser i svaren från vår undersökning att de unga männen verkar
längta efter mer tid med familjen, och kvinnorna efter mer egen tid.
Det är också intressant att både kvinnorna och männen vill lägga
mer tid på sitt arbete. Det syns inte i motsvarande undersökning hos
en äldre målgrupp. Har vi att göra med ambitiösa arbetsmyror eller
är lönsamheten för dålig?
För att allas önskningar ska kunna förverkligas i ett hem och i ett
företag är vårt främsta tips att planera. Sitt ned och bestäm hur just
ni vill ha det, låt inte gamla normer styra er vardag.
Många studier av den unga generationen idag visar att både män
och kvinnor prioriterar tid för familjen, och att de inte kommer att
acceptera att jobba som generationen före dem. För lantbruks
företagare kan det betyda att man vill kunna ta semester eller åka
på utflykter med familjen, något som inte varit en självklarhet för
tidigare generationer.
Lantbruksföretagare har ofta sin arbetsplats hemmavid, och det
ger möjligheten att som förälder vara fysiskt närvarande på ett helt
annat sätt än inom många andra yrken. Egenföretagande på lands
bygden skulle därför kunna förenkla kombinationen arbete och
familj på ett flexibelt sätt för fler unga.
Unga par utan barn lever ofta ganska jämställt – men vid familje
bildning är det vanligt att hamna i ojämställda mönster. Det krävs att
man tänker igenom hur man vill ha sitt företagande och familjeliv
och gör en plan tillsammans. I vår rapport om föräldraledighet från
2014 stod det klart att planering var den avgörande faktorn för att
föräldrarna skulle lyckas dela på ledigheten.
Vi tror på gemensamma målsättningar och planering för familje
företagandet – och den privata delen är där lika viktig som den
affärsmässiga delen.
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Vi lagar mat varannan dag,
vi nattar dottern varannan dag
de här extra timmarna, de får mig att tänka på en intervju med
Sveriges smartaste person Andreas Hurtig med IQ 178. Erkända
smtartskaft som Stephen Hawking, Einstein och Cindy Crawford har
alla runt IQ 150–160.
Andreas är alltså bevisat jättesmart. Detta snille har kommit
fram till en sak som han låter styra hela hans liv. Det här: Det enda
du inte kan skaffa mer av är tid.
Därför jobbar Andreas bara två timmar i veckan. Resten av tiden
gör han det som gör honom glad eller skänker honom mening. Han
har möjlighet att tjäna miljoner, men väljer att vara ledig och göra nå
got kul istället. Jobba mindre och leva mer. Han spenderar mycket tid
med familjen och så verkar han tränar en hel del för den där bringan
får man inte av enbart högt IQ.
Nu förtäljer inte intervjun med Andreas något om familjens jäm
ställdhet. I mina ögon är det dock rätt enkelt, min fru och jag har
lika stor rätt att använda vår tid i livet till det som skänker oss glädje
och mening. Därför försöker vi vara jämställda och dela allt på hälf
ten, det roliga och det tråkiga.
Det saknas tyvärr en hel del kapital och möjligen även en del IQ att
göra det i samma stil som Andreas Hurtig. Men jag är stolt över att vi
har följt samma princip i livet. Vi hade tjänat mer pengar om vi haft
ett annat arbete, men min familj hade knappast haft samma livs
kvalitet. Till det behövs inte mer jobb eller pengar utan mer tid och
samarbete. Vi lagar mat varannan dag, vi nattar dottern varannan
dag. Vi försöker ge varandra tid i livet och möjligheter till annat än
måsten och jobb för pengarnas skull. Jobba mindre och leva mer.
Millimeterrättvisa finns inte, men vi är överens om målet och
måste hjälpas åt. I grunden vill vi båda njuta av vår tid i livet, det vill
såklart alla. Det syns tydligt i undersökningen, ser du att 70 procent
av deltagarna i undersökningen vill ha mer livskvalité och inte lägga
mer tid på jobb? Jag tror att jämställdhet handlar om allas lika behov
och rätt. Inte om skillnaderna mellan könen, utan likheten och
strävan efter att ha det lika bra. Men för att vi ska få det lika bra båda
två måste vi se på skillnaderna och ha tid och energi att göra något åt
dem.

Magnus Alskog är 28 år
och lantbruksföretagare
på Gårdtjärns Gård utanför
Sundsvall. Har ekologisk
grönsaksodling och swishbod.
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Fler resultat från
undersökningen
Enkäten som skickades ut till unga företagsmedlemmar i LRF innehöll tio frågor.
Svaren på de övriga frågorna i enkäten, som inte har tagits upp i rapporten, finns
här i diagramform för den som vill fördjupa sig på egen hand.
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Vilken roll har du i företaget?
Delägare 37%

Delägare 17%

Kvinnor

Män

Ägare 63%

Ägare 83%

Vilken företagsform har företaget?
Kooperativt företag 2% Annat 1%

Annat 2% Handelsbolag 1%

Aktiebolag 12%

Aktiebolag 12%

Kvinnor

Enskild firma 85%

Män

Enskild firma 84%
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Har du anställning utanför ditt företag?
Nej 34%

Nej 54%

Kvinnor

Män

Ja 66%

Ja 46%

Vilken är företagets huvudsakliga verksamhetsinriktning?
Annat 3%

Växtodling 7%
Trädgård 3%

Skog 21%

Annat 7%

Kvinnor

Växtodling 21%

Skog 21%

Män
Trädgård 1%

Småskalig
livsmedelsproduktion 12%

Animalier 38%

Häst 13%

Småskalig
livsmedelsproduktion 9%
Häst 2%

Animalier 28%
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Entreprenad 11%

Entreprenad 3%

Har du sammanboende partner?
Nej 9%
Nej 28%

Kvinnor

Män

Ja 91%

Ja 72%

Har du inom lantbruket upplevt jargonger eller trakasserier kopplat till sexism?

Ja 49%

Ja 22%

Kvinnor

Nej 51%

Män

Nej 78%
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