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Bakgrund
En kvalitativ undersökning baserad på djupintervjuer med yngre lantbrukare

Syfte

Som en del i LRFs arbete med ”God myndighetsutövning” har Ipsos genomfört en kvalitativ studie för att få fördjupad
förståelse för yngre lantbrukares erfarenhet av myndighetskontakter och hur de upplever myndighetsutövningen.

18 individuella djupintervjuer med lantbruksföretagare i åldern 24 – 39 år.

Urval

• 13 män och 5 kvinnor, verksamma inom de gröna näringarna som egenföretagare mellan 1 och 5 år.
– 6 intervjuer med tyngdpunkt på djurhållning
– 6 intervjuer med tyngdpunkt på växtodling
– 6 intervjuer med tyngdpunkt på entreprenad och turism
• Verksamma i Skåne, Östergötland, Västra Götaland, Småland, Öland, Gotland, Mälardalen, Halland, Dalarna och Västerbotten,
där 14 är heltidslantbrukare och 4 är deltidslantbrukare.
• Majoriteten (16 av 18) är medlemmar i LRF.

Rekryteringen har utgått från ett urval från Jordbruksverket baserat på lantbrukare som uppbär jordbruksstöd för unga.

Metod

Telefon/webbintervjuer, cirka 1 timme per intervju, med möjlighet att visa stimulimaterial under intervjuns gång.
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Företagaren och företagandet
Den unga lantbrukaren och synen på företagandet
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Företagaren och företagandet
Den unga lantbrukaren är en visionär entreprenör
”Jag värdesätter att vara min egen chef och kunna
bestämma själv. Även om det är mycket jobb och
mycket måsten så är det en tillfredställelse att
kunna förvalta och förfina det man har. Dessutom
är den en bra livsmiljö både för oss och för barnen.
(Man 32 år)

Oberoende
• Uppskattar friheten och självbestämmandet
• Boende och företagande i ett ger flexibilitet
• En livsstil på egna och familjens villkor

”Jag driver lantbruket tillsammans med min far. Det
är en släktgård där jag är femte generationen och
när min far blev sjuk fick jag gå in och ta över. Jag
har gått lantbruksskola och jobbat på
maskinstation och grundtanken har väl alltid varit
att jag skulle ta över, men det blev kanske lite
tidigare än jag trott på grund av min fars sjukdom.
(Man 24 år)

Välutbildad
Arvtagare
• Gymnasium, yrkeshögskola, universitetsutbildning med lantbruksinriktning
• Utbildad lantmästare, skogsmästare,
gårdsmästare, agronom el likn.

• Har tagit över föräldragården
• Uppvuxen på lantbruk/landsbygd
• Successivt vuxit in i företagandet,
ofta med gradvis övertagande

Nytänkande
”Jag tog över föräldragården och köpte även till en
del i fjol när min pappa la av. Även om det inte var
helt självklart har jag alltid varit aktiv på gården
och läste till lantmästare på Alnarp så i och med
att min man också är lantmästare var det något vi
bestämde att vi ville göra tillsammans.
(Kvinna 27 år)

• Entreprenöriell inställning med fokus
på att utveckla företagandet
• Influeras av ny kunskap och innovation
för ett smart och hållbart lantbruk

”Det är roligare än ett åtta till fem jobb och man är friare
att disponera sin tid. Vår stora grej är att tänka nytt och ha
idéer kring hur vi ska utveckla företaget. Vi tittar mycket på
vad man gör internationellt och har även gått utbildning i
nya metoder när det gäller t ex regenerativt jordbruk.
(Man 28 år)
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Företagaren och företagandet
Företagandet som lantbrukare är ett tudelat mynt – friheten och skapandet vs lönsamheten och riskerna

”Det är en livsstil, att leva med naturen
och djuren, och bästa stället för barnen
att växa upp. Men det är också bundet,
mycket jobb och svårt att tjäna pengar.
Målet är att det ska gå plus/minus noll,
men ska man kunna leva på sitt jordbruk
idag måste det vara storskaligt.
(Kvinna 35 år)

Drivkrafter
• Tjäna pengar på sitt intresse och bygga upp
något för sig själv och kommande generation

• Leva och bo i samklang med djur och natur
• Se saker växa, skörda och få lön för mödan

”Man tjänar inte så pass mycket på
produkterna att det ska vara rimligt att
belåna sig på 30 år för att investera när
jag inte ens vet om jag vill hålla på
nästa år. Man blundar för utgifterna
och mycket gör man utan att få betalt.
Det kostar på med alla timmars arbete
7 dagar i veckan, men tjusningen är
ändå att kunna se om sitt eget hus och
skapa något tillsammans med familjen.
(Man 34 år)

Utmaningar
• Dålig lönsamhet i förhållande till arbetsinsats
• Långa tidshorisonter för avkastning
• Risker med stora investeringar och oberäkneliga
väderförhållanden
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Myndighetskontakten
Synen på myndigheter och myndighetskontakter
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Myndighetskontakten
Inställningen till myndigheter är i grunden positiv
• Myndigheterna ses som en garant för ordning och kvalitet när det gäller
svenskt lantbruk och svensk livsmedelsproduktion.
– Myndigheterna ser till att det är ordning och reda och att de regel som
finns efterlevs.
– God myndighetskontroll ses som en viktig förutsättning för produktionen
av säkra livsmedel och för att skapa förtroende för svenska råvaror.
• Myndigheterna borgar för rättvis konkurrens och företagande på lika villkor.
– Generellt finns en inställning att det gynnar de företagare som sköter sig
och vill göra rätt att det finns myndigheter som kan verka för att reglerna
följs och att eventuella avarter inte förekommer.
– Sverige ses som ett föredöme när det gäller exempelvis djurskydd och
miljö och myndigheterna anses spela en viktig roll för att främja och värna
om detta som ett led i att skapa ett konkurrenskraftigt lantbruk. I detta
sammanhang står det också klart att man även tänker på företagandet och
myndigheterna ur ett EU-perspektiv.
• Myndigheterna kan fungera som stöd och hjälp när det gäller utveckling och
drift av verksamheten.
– Myndigheterna besitter kunskap och information som företagarna har
stort behov av och som inte alltid är lätt att sätta sig in i på egen hand.
– Myndigheterna ansvarar för ekonomiskt stöd som är avgörande för att
företagarna ska våga satsa och utveckla sin verksamhet.

”Myndighetsutövandet är som bäst när det gynnar
verksamhetens lönsamhet och samhället i stort.
Myndigheternas främsta uppgift är att driva det svenska
lantbruket framåt tillsammans med oss lantbrukare och
jag tycker i allmänhet att svenska myndigheter är bra på
det, t ex genom att ge stöd till mer miljövänlig hantering
och se till att de höga kraven på djurhållning efterlevs.
(Man 35 år)

”Vi måste sköta vårt arbete som lantbrukare och det är
viktigt med kontroll om vi ska ha ett bra skydd för djuren.
Det kan försämra vår konkurrenskraft och ryktet för Sverige
och oss lantbrukare om det inte sköts.
(Man 37 år)

”Som egenföretagare tycker jag inte om att någon talar
om för mig vad jag ska göra. Samtidigt är det viktigt att
det finns regler för att det ska funka. Justa villkor och lagar
kring djurskydd där myndigheterna ser till att alla sköter
sig är viktigt för förtroendet hos konsumenter och för
branschen som helhet.
(Man 26 år)

”Jag tycker det är helt ok att de checkar av att jag har koll
på läget och att de får fatt på oegentligheter. Det är bra att
det finns lagar som efterföljs och framförallt är det viktigt
att djur hålls på ett bra sätt. Myndighetskontrollen skapar
stabilitet och har stort värde för att skapa förtroende hos
konsumenterna.
(Kvinna 38 år)
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Myndighetskontakten
Myndighetskontakt ger merarbete och kan vara tungrott
• Kontakten med myndigheter innebär en hel del administration och pappersarbete som tar tid, samt extra kostnader för kontroller och konsulthjälp som
kan behövas.

– Ansökningar av stöd och för-och efterarbete i samband med kontroll ger
merarbete i form av frågor och kompletteringar, samt uppfattas ofta som
krångligt och tidsödande.
– Många föredrar att sköta allt själva och vill ogärna lägga pengar på dyra
konsulttjänster, men i vissa fall kan det vara nödvändigt att få hjälp med
vissa tjänster inom exempelvis ekonomi eller juridik.

”Det är väldigt mycket arbete med papper som jag inte var
beredd på. Det kan handla om frågor och kompletteringar om hur
mycket tid jag har lagt på olika grödor och att jag ska förklara
varför det har ändrats. Dessutom sökte jag startstöd som det var
mycket jobb med och först nu efter flera år har jag fått en första
utbetalning.
(Kvinna 27 år)

”Det knottrar sig lite när man tänker på myndigheter. Det är en
otrolig byråkrati med en massa papper som ska fyllas i och konstiga
regler som man inte har överblick över. Jag förstår inte varför det
ska vara så krångligt.
(Man 39 år)

– Då viss kontroll som myndigheterna utför är avgiftsbelagd kan det kännas
extra betungande med den tid och det arbete det medför.
• Långa handläggningstider skapar ovisshet och gör det svårt att planera.
– Det finns en stor och allmänt utbredd frustration kring den tid det tar för
myndigheterna att fatta beslut och att återkomma med besked.
– Framförallt gäller det vid ansökan av startstöd där företagarna uppger att de
får vänta i flera år på såväl beslut som utbetalning av stödet.

– Långa svarstider och osäkerhet kan även gälla beslut och motiveringar i
samband med kontroller där företagarna upplever att det brister.
– Sammantaget leder det inte bara till att det blir svårt att driva företaget
framåt, utan innebär även en oro och stress som i värsta fall kan innebära
att man ger upp och inte tycker det är mödan värt.

”Handläggningen är inte alltid effektiv och mycket tar väldigt lång
tid. Ofta behöver man ett snabbt svar att förhålla sig till och det
kan fördröja verksamheten om man inte kan utföra saker för att
man inte har fått besked.
(Kvinna 38 år)

”Myndigheterna är tunga långsamma maskiner som snurrar sakta.
Det handlar om riktigt tunga bitar med start- och investeringsstöd
som inte är klart än. Beslutet är klart, men nu har det gått 2 år och
knappt hälften är utbetalt. Det är pengar som man måste få in
innan man får avkastning på köttet och det är märkligt att det ska
ta sån tid att trycka på utbetalningsknappen.
(Man 32 år)
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Myndighetskontakten
Relationen upplevs ofta som ojämlik och oförutsägbar
• Kontakten upplevs i många fall som ensidig och att den uteslutande sker på
myndigheternas villkor.
– Som företagare är det många krav och regler att leva upp till och samtidigt
har företagarna små möjligheter att ställa krav på myndigheterna.
– Fokus ligger på kontroll och krav snarare än rådgivning och information,
vilket kan upplevas frustrerande och gör att man lätt känner sig utsatt.
• Kontakten är i hög grad personberoende och en allmänt utbredd erfarenhet
är att enskilda myndighetspersoner agerar och bedömer saker olika.
– Tillämpningen av regelverk kan se olika ut och förtagarna upplever att det
är lite av ett lotteri beroende på vem som handlägger ens ärende. Vissa
myndighetspersoner uppfattas som orimligt regelstyrda medan andra är
mer flexibla och kan se till realiteten och helheten i det enskilda fallet.
– Ibland finns det dessutom en känsla av att det inte bara handlar om att
tolka regler bokstavligt, utan att det även kan finnas en personlig agenda
hos myndighetspersonen i fråga som påverkar hanteringen. I synnerhet
kring djurskyddsfrågor och djurhållning kan det uppstå tveksamhet kring
handläggarnas insikt och acceptans för de praktiska förutsättningarna.
– Många erfar också att beslut sällan verifieras av flera och att enskilda
handläggare därmed har stor makt att enväldigt fatta beslut som kan få
omfattande konsekvenser för företagen. Även om det finns möjlighet att
överklaga uppfattas det inte alltid tiden och mödan värt, samt att det finns
en allmän känsla av att det är svårt att få rätt gentemot myndigheterna.

”Det känns alltid lite nervöst med myndigheter. Själv har jag i stort
sett bara haft positiv erfarenhet, men jag har hört om andra som
har stött på personer som inte varit resonabla. Jag har också hört
ryktesvägen att myndighetspersoner försökt hitta på egna regler
så det gäller att vara påläst själv. Det är alltid lättare att bemöta
om man själv har koll.”
(Man 28 år)
”Det är tungt med myndigheter. De har en annan tidshorisont. Söker
man stöd som jordbrukare tar det 2 – 3 år för Jordbruksverket att
betala ut pengarna och de skyller på problem med datasystemet.
Men vill myndigheterna ha en komplettering ska de ha den inom en
vecka och är jag två dagar sen till Skatteverket är jag illa ute. Det är
helt sjukt att myndigheter kan agera på det sättet.
(Man 28 år)
”Förutom att det är omständligt och kostar mycket tid med all
pappersexercis kan det skapa stora bekymmer med handläggare som
är paragrafryttare och som inte har förståelse för verkligheten. Ibland
kan man knappt tro att det går att hitta så mycket fel. I vissa fall kan
det också handla om att de personligen inte tycker att djur ska hållas i
besättningar till exempel och att det färgar deras agerande.
(Man 24 år)
”Jag tycker att det är ett problem att tjänstemännen inte ställs till svars
för sina beslut. Om de vill hitta fel så går det alltid. Till exempel är man
skyldig att ha brickor i varje öra på djuren, men kvaliteten på dessa är si
och så och det finns en regel som säger att max 3 % får vara utan, men
är det en kontrollant som gett sig den på att följa reglerna så kan man
åka dit på det. Jag ser hellre den typen av tjänstemän som ser till
helheten, att djuren är friska, det finns foder, är ordning och reda osv.
(Kvinna 29 år)
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Myndighetskontakten
Jordbruksverket förknippas främst med digital kontakt för stödansökan, information och djurregistret
• Inställningen till Jordbruksverket är överlag positiv när det gäller bemötande, service och kompetens.
– Kontakten med Jordbruksverket sker i huvudsak digitalt via webbplatsen och via mejl. Generellt uppfattar företagarna att
Jordbruksverket är tillmötesgående och hjälpsamma, samt kunniga och kan ge svar på frågor. Många lyfter också särskilt fram
Jordbruksverkets webbplats som en värdefull och innehållsrik källa till information och fakta.

• Genomgående får Jordbruksverket också klä skott för de långa handläggningstiderna i samband med ansökan om stöd.
”Jordbruksverket är oftast lätta att ha
att göra med. De är oftast snabba att
svara om något strular och det mesta
går att hitta på hemsidan. Det som
drar ner intrycket är att de ligger så
mycket efter med utbetalning av stöd.
(Kvinna 35 år)

– Handläggningstider på flera år för utbetalning av stöd är något som samtliga har erfarenhet av och som anses oacceptabelt.
Enligt företagarna hänvisar Jordbruksverket till att det beror på brister i deras IT-system, vilket varken anses som en rimlig
eller tillfredställande förklaring. I slutändan leder detta till att förtroendet för myndigheterna överlag blir naggat i kanten.
– I detta sammanhang står det även klart att företagarna inte alltid är fullt medvetna om hur gränsdragningen mellan
Länsstyrelsen och Jordbruksverket ser ut och vilken myndighet som ansvarar för vad. Detta är inte heller något som
företagarna fäster så stor vikt vid, utan man ser att det är Jordbruksverket som ytterst är ansvarig för att stödet betalas ut.

Länsstyrelsen förknippas främst med personlig kontakt vid kontroller för djurskydd och jordbrukarstöd
• Kontakterna med Länsstyrelsen kopplas i hög grad till personliga möten i samband med kontroller. I detta sammanhang är det
påtagligt att erfarenheterna av myndighetshandläggningen varierar beroende på myndighetsperson och län.
”Kontakterna med Länsstyrelsen är
delvis personberoende. De nya är
ofta nybörjare och har inte sett hur
ett lantbruk fungerar. De tittar bara i
sina teoriböcker och fokuserar på
detaljer istället för att se till helheten.
(Man 24 år)

– Vissa har huvudsakligen goda erfarenheter och uppfattar att de mötts av en välvillig inställning och professionell hantering
från Länsstyrelsens sida. Samtidigt upplever flertalet att kompetensen varierar hos de man möter, i synnerhet när det gäller
den praktiska kunskapen kring lantbruk och lantbrukets förutsättningar. Den teoretiska kunskapen finns ofta, men inte sällan
saknas förtroende för den verksamhetsmässiga insikten och lantbrukskompetensen, framförallt hos mer juniora handläggare.
– Rykten sprids dessutom fort så även om företagarna själva inte har någon negativ erfarenhet finns det alltid andra som kan
vittna om bristerna hos enskilda handläggare. Det är också allmänt känt att det skiljer sig mellan länen och att det i vissa län
uppfattas finnas en mentalitet av att vilja leta fel snarare än att främja och stödja lantbruket och lantbruksföretagarna.
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Myndighetskontakten
Kommunerna förknippas främst med personlig kontakt vid tillsyn och frågor kring miljö och hälsa
Kommunen
”De kan komma både från kommunen
och Länsstyrelsen och göra i stort sett
samma kontroll. Till exempel kom de
från Länsstyrelsen och klagade på att
det var igenväxt och att ingen buske
fick vara större än 10x10 meter så då
klippte jag ner dem. Sen kom biologen
från kommunen och undrade varför
jag hade skövlat buskarna.
(Man 39 år)

• Generellt upplever många att det finns en tillit och öppenhet i dialog med kommunen.
– Bland de intervjuade lantbrukarna är erfarenheterna av kontakten med kommunen överlag goda. Ofta finns det också en
större närhet och känsla av samhörighet med tjänstemännen på kommunen jämfört med Länsstyrelsen och Jordbruksverket.
– Upplevelsen är att kontakterna med kommunen vanligtvis präglas av ett hjälpsamt och ömsesidigt förhållningssätt där man
som företagare känner sig lyssnad på och respekterad.
• Förhållandet mellan kommunens respektive Länsstyrelsens ansvar och kompetens är inte helt tydligt.
– Kompetensen hos kommunen anses i allmänhet vara lägre jämfört med Länsstyrelsen när det gäller lantbruksfrågor. I vissa
fall kan det innebära att tilltron till de beslut som fattas inom ramen för kommunens ansvar blir lägre och även att det kan
vara svårare att acceptera ett negativt beslut.
– En del upplever också att intressen kan krocka där kommunens miljömål inte alltid är i linje med de krav som Länsstyrelsen
ställer, samt att den tillsyn som kommunen utför inte alltid är synkroniserad med Länsstyrelsens kontroller.

Skogsstyrelsen förknippas främst med utbildning och kunskap kring skogsrelaterade frågor
• Den kontakt de intervjuade lantbrukarna har med Skogsstyrelsen består främst av utbildningsinsatser man deltagit i, samt
rådgivning och information kring skogsbruk.
”Skogsstyrelsen är nog den myndighet
som fungerar bäst. Det är snabbare
till beslut och inte lika trögt som med
de andra. De höll en dagskurs om
skogsbruk och klimatförändringar och
det gör inte de andra på samma vis.
(Man 28 år)
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– Överlag uppfattas kontakten med Skogsstyrelsen som smidig och enkel med god tillgänglighet när det gäller att få svar på
frågor, samt lätt att hantera och hitta information på webbplatsen. Det lyfts också fram att tjänsten med ”Mina sidor” är
lättarbetad och även fungerar bra mobilt.
– Skogsstyrelsen beskrivs snarare som en intresseorganisation än en regelrätt myndighet. Som sådan uppfattas Skogsstyrelsen
vara mer snabbfotad och framåtriktad jämfört med övriga myndigheter. De utbildningar och tjänster som Skogsstyrelsen
erbjuder uppfattas syfta till att främja och underlätta för lantbruksföretagarna att förvalta och utveckla sin verksamhet.
*Notera att de intervjuade inte hade tillräcklig erfarenhet för att uttala sig om kontakten med Livsmedelsverket.
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Myndighetsutövning
Synen på myndigheternas bemötande och agerande
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Myndighetsutövning
Synen på den ideala myndighetsutövningen
Spontana tankar kring den ideala myndighetsutövningen präglas av:
• Tydlighet och transparens
Transparens

Tidseffektivitet

– Kunna motivera och ta ansvar för beslut genom tydlig information och
väl underbyggda argument.

• Tidseffektivitet
Kompetens

Objektivitet

– Kunna ge återkoppling och svar på frågor, samt handlägga ärenden och
fatta beslut inom rimlig tid.
• Service och lyhördhet
– Kunna ge stöd och vägledning genom råd och information, samt visa
förståelse för företagarnas verksamhet och utmaningar.

Lyhördhet

Service

• Kompetens och objektivitet
– Kunna agera oberoende och opartiskt, samt ha kunskap om såväl lagar
och regler som lantbruksspecifika frågor och förutsättningar.
• Helhetsperspektiv

Helhetsperspektiv

Framsynthet

– Kunna se till helheten och göra korrekta, rättvisande bedömningar
utifrån sammanhanget och omständigheterna i det individuella fallet.
• Framsynthet

– Kunna blicka framåt och agera för att stärka och utveckla företagen
och företagarna.
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Myndighetsutövning
Synen på god myndighetsutövning med utgångspunkt från LRFs rekommendationer
• Gott bemötande har stor betydelse för tilliten och förtroendet för myndigheter.
”Det måste vara mänskligt och de måste kunna ta
hänsyn till situationen och ge oss som företagare
utrymme att rätta till saker innan man dömer. Vill
man främja lantbruket är det viktigt att man som
myndighet förstår att man är en del av det. Det
handlar om att lyssna på företagarens syn och att
bjuda in till dialog.
(Man 28 år)

”Jag skulle bygga ett stall och länsstyrelsen var här för
en förprövning. Tydligen var inte ventilationen tillräcklig,
och när jag frågade om hur vi skulle göra var det
uppenbart att de inte fick ge råd. Det blir löjligt, jag vill
göra rätt – inte installera en ventilation som är fel som
de sedan upptäcker när de gör en slutinspektion. Jag
förstår problematiken – att de inte kan ge råd om något
som de sedan är ansvariga för att godkänna. Men nåt
borde de ändå kunna säga. Det enda hon kunde lyfta
fram nu var att jag skulle titta i en rapport på 700 sidor
om hur man bygger stall. Det hade underlättat om det
funnits något som var mer lättillgängligt.
(Kvinna 39 år)

– I gott bemötande ingår att visa intresse och förståelse för företagarens situation,
samt att vara tillmötesgående och hjälpsam vid frågor och behov information.
– I de allra flesta fall anses myndigheterna leva upp till detta och företagarna
upplever generellt att de blir bemötta med hänsyn och respekt.

– Här ser man också att det handlar om ett ömsesidigt ansvar och att det är viktigt
att som företagare behandla myndigheterna på det sätt man själv vill bli bemött.
• God service handlar till stor del om att som myndighet vara proaktiv och att kunna ge
råd och förbättringsförslag som gynnar verksamheten.
– Här finns det en viss frustration bland företagarna kring att myndigheterna inte i
högre utsträckning kan ge råd.

– Även om det finns en förståelse för att det kan vara svårt att ge råd om något man
som myndighet är ansvarig för att godkänna skulle man gärna se att det fanns en
större öppenhet och flexibilitet.
– I vissa fall finns det en känsla av att myndigheterna snarare gömmer sig bakom
detta för att undvika att ta ställning eller för att de helt enkelt saknar kompetensen.
– God service handlar också om basala saker som att kunna komma i kontakt med
myndigheterna på ett enkelt sätt och att snabbt få svar på frågor. Som regel anses
myndigheterna leva upp till detta på ett tillfredställande sätt.
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Myndighetsutövning
Synen på god myndighetsutövning med utgångspunkt från LRFs rekommendationer

”Att det är rättssäkert och rättvist känns viktigt,
framförallt vid kontroller. Man kan undra varför
vissa får avdrag och inte andra. Det känns lite
nervöst att det kan slå så olika.
(Man 32 år)

”Jag vill gärna tro att de som kommer hit och ska
kontrollerar är kompetenta. Tyvärr är min fördom
att kontrollanterna är biologer som inte varit så
mycket på gårdar och inte vet vad det egentligen
handlar om. De kommer med en pärm och ska
diktera villkoren, det har jag svårt för.
(Man 39 år)

”Effektivitet är en punkt man knappt vill prata om.
Allting tar sån tid! Vad är felet egentligen? Och så
skyller de på datasystemet! Jag kan inte säga till
Skatteverket att jag har problem med min dator så
jag kan inte lämna in momsdeklarationen i tid…
(Man 35 år)

• Rättssäker myndighetsutövning anses vara en av de viktigaste och mest centrala
delarna.
– Samtidigt som det kan tyckas självklart att myndighetsutövningen är rättssäker och
att alla är lika inför lagen är erfarenheten delvis en annan. Det finns alltför många
exempel på att bedömningar och krav skiljer sig åt mellan myndigheter, enskilda
handläggare och i olika delar av landet.
– Förutom den egna erfarenheten finns det också rykten som florerar där det sägs
att det är lättare att få investeringsstöd i ett län, att ett annat län är hårdast när
det gäller djurskydd osv, samt att liknande fall kan bedömas olika beroende på vem
som gör bedömningen.
• Kompetent myndighetsutövning är en annan av de mest centrala delarna och där de
intervjuade upplever att det finns brister.
– Med hänsyn till den makt myndigheterna har och vilka konsekvenser beslut och
bedömningar kan få är det rimligt att förvänta sig att de som gör bedömningen har
den kompetens som krävs. Här upplever företagarna att det ofta brister när det
gäller den branschspecifika kunskapen. Resultatet blir att man som företagare kan
ha svårare att acceptera beslut och lita på att det har gjorts en rättvis bedömning.
• Effektiv hantering associeras i första hand till att handläggningen sker på ett tids- och
kostnadseffektivt sätt, vilket den i många fall inte uppfattas göra i dagsläget.
– Dessutom handlar effektivitet om att göra det så smidigt och enkelt som möjligt
för företagen genom att erbjuda enkla kontaktvägar, samt användarvänliga och
lättillgängliga digitala lösningar för självservice och snabb tillgång till information.
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Myndighetsutövning
Synen på skillnader i myndighetsutövningen utifrån lantbrukarnas erfarenhet – från det onda till det goda exemplet

Det goda exemplet

Det avskräckande exemplet
• En myndighet som följer reglerna till punkt och pricka

• En mänsklig myndighet som lyssnar och för dialog

• En myndighet som enbart fokuserar på fel och brister

• En kompetent myndighet som har erfarenhet och
förståelse för lantbrukarens villkor

• En myndighet som saknar verklighetsinsikt och praktisk
erfarenhet
• En myndighet som utnyttjar sin maktposition och låter
egna åsikter styra

”Förra gången jag hade miljötillsyn var det en handläggare
som i princip inte kunde något om jordbruk. Jag fick gå
runt och förklara allt under 3-4 timmar och sen kom det
ändå ett efterföljande mejl med ytterligare ett tiotal frågor
som jag skulle svara på…

• En öppen och flexibel myndighet utan prestige
• En konstruktiv myndighet som visar intresse och
kommer med lösningar och förbättringsförslag

…senaste gången var det en ny ung handläggare som var
jättesmidig och som hade ett helt annat förhållningssätt.
Han konstaterade att det var ordning och reda och att jag
hade koll på mina papper, det tog 30 minuter och sen sa
han att jag kunde ringa honom vid behov…

…det är ett sånt förtroende jag vill ha, ett bollplank som
jag kan fråga om jag har några funderingar och där man
inte känner sig anklagad eller utsatt för förhör…”
(Man 34 år)
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Prioriteringsområden
Synen på LRF och det fortsatta myndighetsarbetet
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Prioriteringsområden
LRF kan göra skillnad genom att tydligare lyfta fram och verka för god myndighetsutövning
Kännedomen om LRFs arbete kring god myndighetsutövning är i allmänhet låg
”Jag känner inte till så mycket vad LRF
gör, men känslan är att de har en lite
väl mjäkig inställning. De skulle
behöva ta i med hårdhandskarna och
stå upp för oss lantbrukare lite mer,
till exempel genom att visa på
svårigheter och trycka på hårdare.
Lantbruket är en viktig del av Sverige
som inte syns och hörs tillräckligt och
där tror jag LRF kan spela en viktig
roll. Man vill ju att svenskt lantbruk
ska vara en framtidsbransch.
(Kvinna 27 år)

• De intervjuade lantbrukarna har ingen tydlig bild av vad LRF gör när det gäller myndighetsutövning och kontakter mellan
företagare och myndigheter.

– Generellt finns en osäkerhet kring hur hårdföra LRF är när det gäller att påverka och mångas uppfattning är att det görs
alldeles för lite.

LRF förväntas aktivt kunna bidra till att förbättra och stärka myndighetsutövningen
• I kraft av sin storlek och bredd med ett stort antal medlemmar förväntas LRF kunna spela en betydande roll för att utveckla
myndighetsutövningen och myndighetskontakterna i positiv riktning.
– LRF kan genom aktivt påverkansarbete och lobbying på övergripande nivå, samt insatser och stöd på individnivå bidra till att
stärka såväl branschen som de enskilda företagarna.
– Myndigheterna har en viktig funktion att fylla och genom att påverka myndighetsutövningen i rätt riktning kan myndigheterna
på ett bättre sätt än idag bidra positivt till att stödja och underlätta för lantbrukarna i deras vardag.

”Det är lätt att få en skev bild om
man lyssnar på rykten och läser
jordbrukspressen. Det man får höra
om är ju det dåliga och när det har
blivit fel så där finns det säkert en
förbättringspotential när det gäller
att motverka de fördomar som finns.
(Man 37 år)

LRF kan bidra till att motverka myter och nidbilder av myndighetsutövningen
• LRF förväntas kunna bidra till att motverka den negativa bilden av myndigheter som tröga och stelbenta genom att lyfta fram och
verka för de goda exemplen.

– Det negativa är annars något som lätt får fäste som en sanning och som förstärks genom att man delar erfarenheter med
andra. Tyvärr är det sällan de positiva erfarenheterna man delar, utan det är när man är missnöjd som man gör sin röst hörd.
– Den negativa uppfattningen är dessutom något som går i arv och som fortplantar sig till den yngre generationen lantbrukare
genom att äldre lantbrukare fortsätter att sprida sina negativa upplevelser.
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Prioriteringsområden
Prioriteringar handlar främst om likabedömning, rådgivning och ökad kompetens
Rättssäkerheten i bedömningar och beslut behöver förstärkas
”Tre tjejer från mark-och miljödomstolen
kom hit, jättefint klädda och med
gummistövlar man såg att de inte hade
använt. En var rädd för hästar och det
var så tydligt att de inte kände till denna
typ av miljö eller verksamhet. Det känns
som att besluten tas av personer som
inte är insatta i hur det faktiskt är att bo
och verka på landet.
(Kvinna 39 år)

• Ett av de viktigaste priortieringsområdena anses vara att verka för likabehandling och enhetlighet i bedömningar och beslut.
– Regler och lagar som alla följer är en viktig förutsättning för förtroendet för branschen som helhet, för produktionen och för
miljön. Myndigheterna spelar stor roll för att upprätthålla en hög standard och kvalitet i det svenska lantbruket, men det
förutsätter också att det finns en samstämmighet och säkerhet i den tillsyn som görs och den information som förmedlas.

Kompetensnivåer och kompetensförsörjning behöver säkerställas
• För att uppnå ökad trygghet och tilltro till myndighetsutövningen krävs god kompetens hos de som ska göra bedömningar och
fatta beslut om åtgärder.
– Här ser man att det framförallt finns behov av att öka den branschspecifika kompetensen och förmågan att tillämpa lagar och
regler på ett relevant och konstruktivt sätt. Inte minst gäller detta inom djurhållning där många upplever att det saknas insikt.

”Det är tydligt att kunskapen skiljer sig
stort mellan olika handläggare. Vissa
kan detta mycket bra medan andra inte
vet vad de pratar om och dessutom har
förutfattade meningar. LRF borde
jobba för att det är kompetent folk som
arbetar på myndigheterna, men då
måste man nog också ändra på bilden
att det är stelbent och tråkigt att jobba
på myndighet.
(Kvinna 34 år)

– Ytterligare en viktig aspekt när det gäller kompetens är behovet av kontinuitet och erfarenhet hos myndigheterna, vilket delvis
uppfattas saknas idag. En prioritering är därför att verka för att stärka attraktiviteten hos myndigheterna som arbetsgivare och
myndighetsutövningen som yrkesområde.

Den stödjande och rådgivande funktionen behöver förhöjas
• Myndigheterna fyller en viktig funktion som informationskälla och som stöd till företagare kring regler och lagstiftning.

– Generellt anses det vara alltför stort fokus på kontroll och restriktioner. Lantbrukarna skulle gärna se att myndighetsutövningen
var mer inriktad på att utveckla och stötta lantbruket genom att i högre utsträckning kunna vägleda och komma med förslag till
förbättringar.
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Prioriteringsområden
Den yngre generationens lantbrukare efterlyser en mer hjälpsam och progressiv myndighetsutövning

Motivering och återkoppling

Förståelse och respekt

• Tydliga motiv och förklaringar till beslut är
viktigt för förståelse och acceptans, samt för
tilltron till myndigheternas förmåga att göra
kompetenta och rättvisa bedömningar.

• Myndighetsutövningen måste ske med
hänsyn till företagarnas individuella behov
och förutsättningar, samt med förståelse för
de praktiska, yrkesmässiga, ekonomiska
konsekvenser myndigheternas agerande får.

Transparens
Kompetens

Lyhördhet

Öppenhet och dialog
• Myndigheterna måste vinna företagarnas
förtroende genom ett öppet och tillmötesgående förhållningssätt som bygger på vikänsla och strävan mot ett gemensamt mål.

Helhetsperspektiv

Tidseffektivitet
Objektivitet

Service

Framsynthet

Stöd och samverkan
• Ett framgångsrikt företagande kräver
myndigheter som fokuserar på hur de kan
underlätta, uppmuntra och stödja – inte
på att döma, tillrättavisa eller begränsa.
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Sammanfattning
Huvudsakliga insikter från djupintervjuerna
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Sammanfattning av insikter från djupintervjuer med yngre lantbrukare
Myndigheterna fyller en viktig funktion som garant för svenskt lantbruk
• Det finns en grundläggande förståelse och respekt för myndigheterna och myndigheternas uppdrag.
– Välfungerande myndigheter och myndighetsutövning gagnar såväl den egna verksamheten som det svenska lantbruket i stort genom
att säkerställa god ordning och kvalitet enligt högt ställda krav. Detta ses som avgörande för att skapa konkurrenskraft och förtroende
hos konsumenterna såväl i ett nationellt som internationellt perspektiv och myndigheterna spelar här en stor och viktig roll.

Ökad balans mellan stöd och krav efterfrågas
• Det finns en utbredd frustration över bristen på ömsesidighet i relationen till myndigheter där myndighetsutövningen sker på
myndigheternas villkor och där man som lantbrukare upplever att man får relativt lite tillbaka.
– Detta tar sig bland annat uttryck i ett missnöje med de långa handläggningstiderna, samt bristen på tydlighet, transparens och
likvärdighet i bedömningar och beslut. Samtidigt förväntas man som lantbruksföretagare leva upp till de krav som myndigheterna
ställer (exempelvis ha koll på regler och inkomma med underlag i tid) och konsekvenserna om man inte gör det kan bli allvarliga.
– Ytterligare uttryck för det, enligt förtagarnas mening, ojämlika förhållandet är den brist på dialog och förståelse som kan upplevas från
myndigheternas sida. Orsaken till detta antas många gånger vara brist på kompetens när det gäller den praktiska verkligheten, men
även att myndigheterna ofta är alltför regelstyrda och detaljfokuserade snarare än att kunna se till helheten och det enskilda fallet.

Myndigheten som medpart – inte motpart
• Det önskvärda är myndigheter som genom sitt agerande bidrar till att utveckla lantbruket och att värna om lantbrukarnas intressen.
– Den bild som målas upp är en kompetent och modig myndighet som vågar ifrågasätta etablerade sanningar och som är öppen för nya
och flexibla lösningar. En myndighet som inte enbart ser till regelboken och som är inriktad på att erbjuda service och stöd snarare än
att fokusera på kontroll och brister.
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