Landet lär #42 Att skörda lika - Om jämställdhet i de gröna
näringarna
Hej och välkomna till landet där jag heter Sara Uddemaroch jobbar på
landslags nätverket kansli.
I dag ska det handla om jämställdhetinom de gröna näringarna och dagens
föreläsare ärRebecka Persson. Det här avsnittet spelas in och du kanse det igen
när du vill på vår webb. Adressen dit ärlandsbygd. Nätverket Punkt se
vidsträckt landet lagar.
Där kan du också läsa mer om våra kommande seminarier.Nästa gång är den
första december och då ska det handlaom rättigheter baserat ungdoms
perspektiv.Dessutom har vi en annan miniserie här under hösten somhandlar
om hållbart vatten bruk. Mer information om vinnarnahittar du också på vår
webb. För dig som sitter med läsplattaeller mobil är det bäst att använda
Adobe Connect en app för att följaseminariet. Om du sitter vid en dator så är
det bra om du harfast internetuppkoppling. Skulle något börja strulaunder
tiden så brukar det lösa sig och gå ur programmet och sedan komma tillbaka
inigen. Vi har en chat som ni ser härtill höger och där finns en chatt.
Moderator som samlarin alla era frågor under föreläsningen och så tar vi
domefteråt. Här kan ni också skriva om ni harnågra tekniska problem eller så.
Där ska vi försöka hjälpa er med dem så gottvi kan och vi kommer att hålla på
till klockan kvart i ett i dagungefär. Innan vi släpper in dagensföreläsare vill jag
veta lite mer om vad ni finns någonstansjust nu. Då ska ni alltså klicka i två
alternativoch välja mellan Stockholm, Göteborg, Malmö annan stad,tätort eller
landsbygd. Och så ska ni kryssa i om nifinns i Norrland, Svealand eller
Götaland.
Ska vi se var vi har någonstans. Götaland verkar ni vara många.I annan stad är
det många som harkryssat i också. Ganska bra spridning, annars skullejag säga.
Kul att ni är så många som har hittat hit. Jag tror det blirjättespännande det
här. Då går vi faktisktvidare i programmet och det har blivit dags att släppa in
våraföreläsare. Rebecka Persson är med oss.
Ut. Och där har vi bud på det också.Jättebra! Rebecka Hej! Hej!Du är ju
omvärldsanalytiker på Prime Machinesoch har på uppdrag av Jordbruksverket
vart med att ta framen rapport om jämställdhet i de gröna näringarna. Den
härrapporten är ju så pass färsk så den är inte publicera den. Men den
kommerut alldeles här i dagarna och då kommer du hittaden på våran webb

och den kommer också finnasi Jordbruksverkets webbutik.Den länken ska ni
hitta i chatten här alldeles strax så fårni hålla utkik där helt enkelt innan du
sätter igång det. Man ska ocksåsäga till er tittare att det går att ladda ner den här
presentationen.Längst ner till höger bild så finns det ett fält som heter ladda
nerfiler. Då markerade den filen och tryckerpå download fil. Rebecka Om du
känner dig redo så tyckerjag vi kör igång det.
Kapten M. Vad var kulatt få vara här och berätta om det här?
Bakgrunden till det här projektet och den härrapporten var ju att
Jordbruksverket ville titta lite närmarepå kopplingen mellan jämställt
företagandeoch lönsamhet och konkurrenskraftinom de gröna näringarna.
Och då fick vi i uppdrag att ta framen rapport om detta och det som vi gjorde
då vardels att vi samlade ihop och analyseradeden befintliga kunskapen som
finns. Vi tittade på massor,massa forskning och befintliga rapporter som
harpublicerats och även befintlig statistikinom området. Men vi gjorde också
en hel delintervjuer. Dels så passar det med väldigt mångaexperter, dels så
pratar vi med experterinom inom jämställdhet och jämställdhetmed fokus på
de gröna näringarna.Och sedan gjorde vi fem stycken djupintervjuermed
experter från framgångsrika branscherdär vi kunde se att man hade gjort
kanskeinte där man är helt jämställda idag, men där man liksom hade gjorten
resa och framgångsrikt arbetetmed jämställdhet inom bygg och skog.
Man kan väl säga att det var inte inräknati när vi jobbade med näringarna i
justprojektet. Sedan pratade vi med lite personerpå Jordbruksverket också för
att fådet perspektivet och fann en väldigt intressant del av det här varockså att
vi gjorde djupintervjuer med personer som arbetade i branschen.Då pratar vi
de elva personerna som.
En som jobbar inom olika delarav näringen, både män och kvinnori olika
storlekar, på gården, i olika delar av landetoch där för att få en bra spridning.
Och sedan baserat på detta så får vi tafram ett antal framgångsfaktoreroch från
de här intervjuerna vi gjordemed andra banker som jobbat
framgångsrikt och då det vi hade kunnat läsa på baksidan såkunde vi formulera
ett antal framgångsfaktoreroch sen kunde vi då om dem så att de passade för
de gröna näringarnaoch kunde landa i ett antal sådana önskvärdalägen var vad
ska vi vara? De gröna näringarnajämställda och sedan kundevi göra en analys
av nulägetför de gröna näringarna, som ju framförallt är baserade sig

på de här intervjuerna med personer som arbetarinom inom näringarna. Då
kunde vi se hurjämställdheten ut. En del står siffermässigtfrån olika rapporter
vi hade kunnat titta på, men ocksåfaktiskt inom branschen. Sen så
kunde vi göra en jämförelse av de här önskvärdalägena vi hade landat i. Och då
den häranalysen av läget hade vid antal identifieradegap och så baseratpå det så
tog vi framett antal kriterier insatser från Jordbruksverket och andra aktörerför
att vi ska kunna röra oss mot en mer jämställdnäring helt enkelt. Så det är en
väldigt gedigenrapport som dels tar avstamp i forskningenoch av den befintliga
kunskapen som finns, men som också den landari ett antal handfasta insatser
somsom jag skulle kunna göras för att flytta den grönanäringen framåt. Än
i dag kommer vi först fokusera lite kort på atttitta på. Vad är utgångspunkten
rentstatistiskt och varför ska vi göra det här? Vad är vinsternaav att få en mer
jämställd näring?Och därefter så kommer merparten av presentationen handla
om attkort gå igenom den här gap analysen helt enkelt. Än så länge.Hur ser nu
läget ut och hur ser de här gap ut?
Innan vi börjar med utgångspunktenoch det när vi tittade på hur statistiken
serut. Så om man tittar lite snabbt så kanman se att det är lite intressant.För om
man bara tittar på hur många som är sysselsatta inom jordbruket såså är det
ändå relativt jämnt mellan kvinnoroch män. Men om man tittar lite mer noga
så är det dem som
man tittar på heltidsanställning. Då kan man se att det bara ären tredjedel av
alla heltidsanställning
som kvinnor har. När man tittar lite djupare så kanvi se lite större
könsskillnader
och även gällande lust att medverka i attleda och sitta i styrelsen för
företag.Där kan vi också se könsskillnader där män gördet i högre utsträckning
och vi kan också se att mänäger mer mark än vad kvinnor gör och att
män också ofta äger mycket större jordbruk änkvinnorna gör. Så det finns en
hel delkönsskillnader som går att se
och utgångspunkten vi har med oss här är juatt det finns ett arbete att göra
inom den,
även gällande jämställdhet.Men varför? Varför ska vi göra det här då? Jo,
det finns väldigt många fördelar med att röra ossmot en mer jämställd
gruvnäring. Dels såfinns det ju de här politiska aspekterna attjämställdhet är en

fråga om demokrati och rättvisaoch en del i de politiska målen för den gröna
näringen.Så det är ju en väldigt viktig viktig grund att ha med oss.
Men vi kan också se att jämställdhet leder också till ökadlönsamhet. Det leder
också till ökad innovationsutveckling och att man liksom det blir högre upp
och det som ären mer diversifierad del skapar innovation.
Än sen så kan vi också se att det lederockså till en större attraktionav
kompetens och arbetskraft, vilket ju ärgynnsamt för de gröna näringarna som
ju behöver merarbetskraft. Och sen sist men inte minst kan vi också seatt
jämställdhet också ledertill ökad säkerhet på arbetsplatserna, vilket ju också
ärväldigt viktigt eftersom att det härär en av de mest riskfyllda branscherna i
Sverige.
Så det finns väldigt många fördelar med att röramot en mer jämställd. Men det
är en väldigt viktig grund att hamed oss nu. Nu ska vi titta lite närmare på den
här
analysen. Vi tittar på de här önskvärda lägenaoch på de nu lägena inom ett
antalområden och då så deladevi upp de här önskvärda lägena
inom tre olika delar där en del stårpå övergripande nivå. Det är den typen av
önskvärdalägen som kräver en samordning
mellan flera olika typer av aktörer och ofta att det är högreinstanser som också
är involverade.
Sen så var det en, en, en annan, ett annat område somkallas branschens
image.Och här är det då den typen av önskvärda lägensom grundar sig i hur
bilden ser ut, både från demsom arbetar i närheten men också dem som
stårutanför den. Och sedan den sista delen ärpå själva lantbruket. Och det är
den typen av önskade lägen somgrundar sig i hur arbetet ser utpå gårdarna. Så
nu kommer vi gå inett antal önskvärda lägen för de härolika delarna. Och om
vi börjarpå det här på övergripande plan såfinns just det här kopplattill målbild
och problemformulering där vi kanse att det finns ett behov av att haen enad
bild av vad målet är, det villsäga att man nått fram till när man rör sig
framåtinom jämställdhet. Och vad är faktiskt problemet?Och här är det viktigt
att hela branschenkan stå bakom det helt enkelt. Och det som vi kanse från
nuläget här är att det finns juen medvetenhet kring attdet finns ett problem
kopplat till jämställdhet.Men det saknasliksom en gemensam bildav vad är
problemet? Och vad ärvad är vägen framåt för näringen? Och hur ska vi ta oss
dit så attdet finns en bild av att det finns ett problem, men inte riktigtvad
målbilden är och vad det är,

hur vi ska ta oss dit helt enkelt. Tittar vi på nästa såär det kopplat till just det
här långsiktiga,att det finns liksom en viss bild av att det här
liksom att ojämställdheten nästan ska försvinna med demde kommande
generationerna. Och det.
Det behövs ett aktivt arbeteoch en bild av att man faktiskt ser det här som ett
långsiktigtarbete för att det som krävs för att förflytta en hel
bransch inom detta så är att det behövsverktyg för att säkerställa att det här
jämställdhetsarbetet faktisktföljs upp och utvecklas aktivt kontinuerligt.
På sikt, helt enkelt. Jag gårvidare till nästa. Inom den övergripande nivån
såhandlar det om ännu högre instanser
och här finns idag det som vi har kunnat se att det finnsett behov av att det
ärnågon eller några aktörer på högrenivå som driver frågan för att det har ett
väldigt viktigtsignalvärde. I dag så ser man inte att det finnsnågon eller några
högre instanser somaktivt driver frågan än.Ochdet är ju någonting som som
behövs.Helt enkelt är att det är en eller flera högre instansersom tydligt
ställning och aktivt arbetar framåt.Och här intervjuerna här, vad till exempel är
Jordbruksverketen trovärdig aktör att kunna gå före och visa vägen
kring det? Men givetvis att det också finns en massaandra aktörer som kan göra
det. Men det är också det här med att jobbatillsammans med ett flertal aktörer
som blir viktigt.
En guidar till nästa. Inom det här med högre instanserså kan vi se att det finns
ett behovav olika typer av nätverk, attman liksom från de som arbetar inom
branschen serett behov av att dela och sprida kunskapi ett forum som är mer
inkluderande. Man kan tycka idag attdet är lite svårt att dela med sig av
erfarenhet och kunskapi vissa typer av forum som ofta ärmansdominerade.
Och ett lägeframåt är just att det finns tillgångtill forum och nätverk där syftet
är att delakunskap och erfarenhet kring
företagande och att kvinnor använder sig av det.Och det behöver
nödvändigtvis inte vara
forum och nätverk som enbart är till för kvinnor. Men det måstevara det och
det måste vara inkluderande helt enkelt.Och tillåtande. Går vidare till nästa del
som handlarom det här med branschens image. Där är ett viktigt

önskat läge handlar om bildspråk och symbolerför det som vi har kunnat se är
att bildspråkoch symboler som får lov att representera de härnäringarna blir en
väldigt viktig signalför vilka värderingar som tillåts prägla branschen.
Och det hade jag kunnat se idag är att attdet finns en viss bild bland bland
kvinnor, att man tyckerdet är svårt att identifiera sig som lantbrukare
därför.Det vi kunde se är att det finns ett behov av att jobba litemer med den
här typen av bilder och symboleroch till exempel sätta upp olika typer av
riktlinjer kringhur man ska tänka kring
det. För att underlättaför fler att identifiera sig just med lantbrukare,håll
oberoende av vad man har för kön och bakgrundoch det. Guida till nästa inom
branschensnisch så handlar det om spridning av kunskapoch här kan vi se att
normer och även en väldigtviktig roll i detta som också upprätthållerdetta och
såklart är väldigt svåra att förändraoch bryta och därför blir det väldigt viktigt
attförmedla kunskap framåt.Och det önskvärda läget är ju att de som äraktiva
inom branschen faktiskt har kunskap om jämställdhet och förståsyftet. Varför?
Varför ska vi bli mer jämställda och attde vinsterna som vi pratar om i början
är att attdet sprids och att man får stora konsekvenserför dels hela branschen,
men också på individnivåhelt enkelt. Men det som det somockså är intressant
här är att det verkar finnas väldigt mycketkunskap inom branschen. Men det
blir svårt attkomma ur nästa avsnitt vi kommer in på som handlarom på själva
gården. Att man tycker det är litesvårt att sätta den här kunskapen i relation till
den egna gården så attdet faktiskt funkar i det dagliga arbetet.
Går vi vidare inom det här med branschens imageså handlar det väldigt mycket
om goda exempeloch det vi kunde se här är att kvinnor som ärlantbrukare och
företagare kanses som lite sällsynta och lyftsofta, kanske snarare som kvinnor
än somlantbrukarna och företagarna. Faktiskt ärdet så att det här är ett
önskvärt lägehär skulle vara att kvinnor som driverlantbruk är synlig i olika
typer av sammanhangoch i den allmänna debatten och omsorgensom företag
och lantbrukare snarare än somde kvinnor. Och det var den sistainom en
timme. Så om vi gårvidare från själva lantbruket så kanvi se här att. Det
finnsliksom en delvis positiv bild av landeteller av livsstilen med att jobba
somlantbrukare genom att man kanske ofta kan bo på landet och attman kan
bo nära sitt arbete. Men det finns också en hel delnegativa aspekter kopplat till
det här som framför allt handlarom bristen på trygghet och struktur somdet är.
Som vi kunde se i intervjuerna attman tycker att det blir svårt att kombinera
familjmed med arbete. Helt enkelt
därför. Ett önskat läge som vi kan se då äratt lantbruket faktiskt,

i alla fall till lite större mån kan erbjuda samma typav trygghet och skyddsnät
som ett vanligt yrkegör. För att underlätta för det här helt enkelt.
Och går vi vidare till nästa del så handlardet mycket om att vi var inne på att
normerna styr mycket mermed det här och det styr ävenvad vad man faktiskt
gör på själva lantbruketoch här. Det vi kunde se var att kvinnorna ofta
sköterdet mer obetalda arbetet som ofta har att göramed hushållsarbeteoch
administration och som man kanske tror. Även om man intedelar lantbruket
kanske man gör det utanför sitt sittandra arbete. Sen lyftes det också en heldel
risk för kvinnor som kanske gifter sigmed någon som har ett lantbruk
och då inte äger kanske sinbostad så att man då missar eventuellt en
bostadsprisutveckling och hela den aspekten.Och sen så finns det också.
Ytterligare en aspekt till detta är attdet finns vissa hinder i den fysiska miljönför
kvinnor idag som delvis
utgör ett hinder för kvinnorna. Det finns
en hel del att göra för att få en jämnare fördelningpå alla positioner och alla
typer av arbetenoch så där. Men i dag så tycker man att det ärliksom lite svårt
att få in det.Är det är jämställdhetsarbetet och seöver vem som gör vad då?
Hela den biten i löpandearbetet och att faktiskt utforma olika typer av initiativ
utan att det går in, till exempel lantbrukarnasäganderätt. Till exempel på det här
med att man gifter sigmed någon och så där så att det är det anses
liteproblematiskt att faktiskt förändra dessa normer.
Det har att göra med så mycket mer helt enkelt.
Och i bilar till nästa. Inom lantbruket så handlardet om arbetsgivaren och är en
väldigt viktig del här.
Lantbrukare är ju många lantbrukareoch arbetsgivare och har ju därför ett
stortansvar att skapa en arbetsplats som ärtillgänglig och accepterande för
alla.Och det vi kunde se i intervjuerna var attdet är få av de här lantbrukarna
som också vararbetsgivare som faktiskt såg sig som arbetsgivareoch
företagsledare. Och ävenom det ofta inte var något som var medveteteller
aktivt så blir det något som hämmarjämställdhetsarbetet helt enkelt.
Och det som vi också kunde se i intervjuerna var att man tyckte attden här
rollen som som arbetsgivareoch beslutsfattare ofta var ganska ensam, att man
inte hade någon att bollafrågor och strategier med.

Så här ser vi att det finns väldigt stora steg över att det finnsen stor potential i
att utbilda lantbrukareinom ledarskap och företagande därjämställdhet blir en
viktig del helt enkelt.
Och om vi går till den sista inpå bygget så handlar det om rekryteringdär vi
behöver jobba mer medvetet kringhur man formulerar arbetsannonser. Och
också därför att det som ärintressant är att intervjuerna kunde visa att man
tyckte att man oftarekryterar efter kompetens, men att kompetensen
kännsknådas så att man ser att det finns olika typerav B12 som passar bättre
för kvinnoroch vissa som bättre passar bättre för män där kvinnorna är
litebättre på mjuk administration och män är bättre på maskineroch logistik
helt enkelt. Och attdet finns olika status kopplat till det där ofta
männensarbetsuppgifter är högre eller säga.
En så att det här ska vara lägesom vi hade som nämns i rapporten.Jag kan bara
springa i väg, men jag kan bara säga litekort också, att vi efter att vi har landat i
dessa önskar ha lägenaså gjorde vi också en bedömning av dem när vi tittade
på.Men hur relevanta är de? Men hur relevanta ärde faktiskt för att driva
branschen framåt?Och här tittar vi inteenbart med ganska mycket från
Jordbruksverkets perspektivoch uppdrag helt enkelt. Sen tittar vi ocksåpå
genomförbara helt. Hur pass enkla eller svåra är de attgenomföra här? Om ni
ser den här gularutan som är mer utmanande här
samlar vi då de här önskvärda lägena som har att göramed att det behövs med
stor kraft. Ta tag kring attena flera aktörer för att komma framtill en målbild
och problemformulering som är gemensam för branschen.Någonting som som
är väldigt viktigt men som också kan varaväldigt svårt att ändra de
faktiska.Något som tog sig uttryck på gården är något som också är viktigt,
men ocksåväldigt svårt. Sedan ser vi den här gröna rutansom handlar då
framför allt de önskade lägena som medför atten som handlar om att sprida
kunskap och sprida godaexempel och bygga nätverk och stöttaarbetsgivare och
lyfta företag, aspektenav lantbruksskolan och så vidare. Där ser vi att det
ärväldigt viktigt och det finns en genomförbar så. Här servi väldigt stor
potential att jobbavidare och sedan den sista rödarutan som ni ser här nu ser
det ut som att den är väldigt,inte relevant och låg genomförbar helt.Men den är
liksom bara kanske lite mindre relevantjust just nu så att den inte är alls
relevant.
Där är det mer den typen av arbetensom vi kunde se från Jordbruksverkets
perspektiv att det varlite svårare för dem att faktiskt

jobba med det. Och det var mycket i att sätta upp långsiktiga mål som man
kanmäta och så där och också att jobbamed bildspråk och symboler. Och att
här är att det finns en potentialför enskilda företag och politiker och
branschorganisationer attjobba lite mer aktivt med den typen av av
önskvärdalägen. Så det var tur attjag stannade här. Sara.
Jättebra. Stort tack för detta Rebecka! Jättespännande attfå höra om det här.
Man har nu
en eftersläpning här. Vi ska se. Nu har vi bytttill det här läget. Jag ser att det har
kommit en del frågori chatten också. Jättekul. Fortsätt gärna med det här under
den härfrågestunden vi kan börja.Jag hade bara en liten fråga i början här.
Rebecka Vad vad tyckerdu var mest förvånande när du gjorde den här när du
tar framden här rapporten? Men jag tyckte
bara flagga. Jag tyckte attdet var väldigt intressant att
det vi kunde se var att. Genom att locka flerkvinnor så verkar också finnas
väldigt mycketpotential att locka fler unga genom att rikta sig mertill en kvinna
och få in fler kvinnor i näringarna.Så kan vi också om det skulle få
positivaaspekter på att locka fler unga människor också
om just vi med dagens generationer är uppvuxen med liteannan typ av
värderingar och skulle också lockas av att
av att liksom en annan bild av då
näringarna och lantbrukaren lyfts fram. Det tyckte jag var väldigt
intressant. Spännande. Vi gårvidare här med en fråga från Matilda. Hon
undrarom LRFs Jämställdhets akademi har deltagiti arbetet. Jag vet att vi fick
något svar i chatten, men vi kan väl reda ut hurdet har. Vilka har varit med och
inte är så där
än? De har varit med. Vi har intervjuat han somär ordförandeför det och sedan
har vi också så klartläst alla. En jämställdhets akademi
som är väldigt bra med kan tipsa om för er somkanske inte har läst dem. Vi får
inte jättemycket bra rapporter där. De harabsolut varit väldigt deltagande i
arbetet.
Jättebra. Tack för det svaret. Vi gårvidare med en fråga från Annie.Hur
definieras de gröna näringarna i rapporten?

Jag har inte den helt exakt framför mig,men skogen ingår intei definitionen i
den här rapporten.
Men den exakta eller exakt definitionen kommer man kunna läsa
i rapporten. Jag kan absolut ta fram den här och det är alldeles,alldeles om en
stund. Annie Jättebra. Vi ska se. Jag tror attvi kanske har lite andra folk bakom
kulisserna som kanske kan lämnaett svar i chatten om inte annat. Andra som
har varit med och jobbatmed rapporten. Precis där fick vi ett svar från
Frida.Jättebra. Vi går vidare med en frågafrån Matilda. Kan statistik ibland
blimissvisande, till exempel att kvinnor deltar i det obetaldaarbetet i företaget?
Men att till exempel mannen stårpå företaget. Hur ska man komma förbi detta?
Det är ju verkligen väldigt svårtoch det var ju verkligen någonting somvi
brottades mycket med och diskuterade mycket. Och det ärju därför väldigt
viktigt att få den här kombinationenav dels statistiken där vi kunde tittapå den
befintliga statistiken. Men det är ju mycket hur man ställer frågornaockså som
blir det viktiga och lite som vi var inne på i början.När man bara tittar väldigt
övergripande så kanvi kanske inte se så dåligt ut eller vad man ska säga.Men
om man tittar lite djupare och jag till exempel är ganska brapå den biten så
fårman en annan bild.Men också det är ju därför också viktigt att göraden här
typen av kvalitativa intervjuerockså för att få det perspektivetoch få den
kombinationen.
Men det är ju något som alltid brottasmed oss och som vi har försökt hantera
på det sättet.
Jättebra. Tack för svaret. Vi får se om det kommer några följdfrågor där.
Ni undrar, har ni inom ramen för detta arbete kikat på könsskillnaderinom
olika landslag, lantbruks relateradeutbildningar, till exempel antagning och
ansökning?
Ja, det gjorde vi. Vi tittadepå dem
inom gymnasieutbildningen, tittade och där kunde vi se ocksåintressant. Där
kunde vi se att kvinnorna i mycket högre utsträckning valdedjur inriktade på
djur, medans männen valdedet som var lite mer inriktat på det. Inte exaktvad
det hette, men lite mer på maskin och heladen biten. Det som kanske är lite
närmare matproduktionen.
Jättebra. Tack för svaret.
Du sa innan att ni hade både kvinnor och män.

Var det någon skillnad vad man sa och vad man tyckte om de här frågorna?
Nej, faktiskt inte. Det var hypotesenatt det nog skulle kunna finnas en viss
skillnad eftersomman som man kanske ofta inte har blivit utsattför den här
problematikenpå samma sätt eller att man kan bli utsattför olika sätt. Men det
som var intressant var attde män vi pratade med hade ofta en. Kanskenågon
dotter eller systereller frueller en kvinna i sin närhet som som kundedem som
de hade reflekteratöver och kopplat till jämställdhet. Det var väldigt likalikriktat
faktiskt, bara mellan männen och kvinnornaoch de skilde sig väldigt lite, vilket
jag tycker är väldigtintressant och spännande.Vi går vidare här i rask takt. Vi
har en frågafrån Kristin Varför äger så fåkvinnor jordbruksmark? Enligt SCB
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en miljon.
En miljon 227 tusen,162 hektar i manligtägande, men bara 70000900. En
hektar ägdes av kvinnor. Det betyder att 5,5 procentav den totala åkerarealen
återfinns i kvinnornas jordbruksföretagsedan 2007 och denna siffra bara stigit
med en änen halv procent. Frågan är vad det handlarom? Ja, det finns inteett
lätt svar och inte ett svar
på den frågan. Det är någonting som är väldigt komplextoch det är det som vi
diskuterade mycket i projektetoch kunde läsa om. Så var dels mycket att ha att
göramed att det har varit mycket, dels är det kopplattill abortfrågan. Det är ju
också kopplat till.
Det kanske traditionellt sett är att männen harhaft makten helt enkeltoch sedan
att de fortsatt, ävenom de hela hur man tänker kring arv harförändrats. Så
speglar det hänger jukvar. Men visst, visst, jag kanske har pratat om attdet finns
en bild av att den typiska mannen och attdet ofta är sonen som taröver
jordbruken helt enkelt.Så det var den frågan som vi såg mycket somviktig. Men
det är klart att det finns väldigt mångaandra aspekter också kopplat till det.
Jättebra. Tack för det svaret.
Det här med vad heter det? Att ni valde atttitta närmare på just byggoch
skogsbranschen? Varför valde ni att titta närmre på byggoch skogsbranschen
när ni skulle identifiera framgångsfaktorer?
Ja, men det var ju
faktiskt mycket för att vi dels liksom tittade vi.Om man tittar på byggbranschen
så var det mycketvi tittade på, till exempel Allbrightslista över de mest
jämställda företagen och där kundevi identifiera några bygg och industriföretag

som var i väldigt högt upp på listan. De är också jämställdai traditionellt
mansdominerade branscheroch därför tyckte vi att det var lite intressant att
titta närmare på just democh hur de hade jobbat med jämställdhet.
Och sen är skogsbranschen väldigt intressant ävenom de har en lång väg
kvaratt gå. Och Skogsstyrelsen har gjortjättemycket bra jobb. Då kunde vi se
attnär vi pratade med de här experterna inom jämställdhet så nämnde de
skogensom väldigt bra exempel på ämnen somde har. Men de är inte helt. De
haren lång väg att gå också. Så har de gjort väldigt mycketintressanta
satsningaroch jobbat aktivt med frågan på ett intressant sättoch där till exempel
Skogsstyrelsen jobbat väldigtaktivt med det och där vi även kunde prata med
personer somkunde ge oss lärdomar
som vi kunde ta med oss helt enkelt. I och med att de här
branscherna också ligger väldigt nära varandra så vardet oerhört värdefullt om
intervjuerna som vi kundegöra inom inom skogsbranschen. Spännande. Tack
för det.Vi hinner med lite frågor till här. Vi haren från Körslaget. Kristin.
Hur kommer det sig att Jordbruksverket bad dig att göra rapporten nu?
Ja, det är en bra fråga. Jag vet faktiskt inte varfördet blev just nu.
Jag vet faktiskt inte varför det var just nu. Om jag ska vara helt
ärlig. Istället för att vi ska se om vi kanskehar någon som kan svara. Jaeller nej
nu. Han gjordedet jättebra. Vi kan jobba lite parallelltmed frågorna. Men
Rebecka, jag tänker vad ärdet viktigaste? Vi behöver tänka på att jobba mer
framåt
framåt? Ja, jag troratt dels så är det ju alla de här
lägena som vi tar upp i rapporterna,men det är väldigt viktigt att vi kan sprida
kunskap och kännedom. Det trorjag är mycket av nyckeln nu i ett förstasteg.
Uppmuntra dem som gör bra sakeroch att fortsätta inspireras av andra
branscher och fortsättadå dra lärdom av till exempel skogs,
skogsbranschen,byggbranschen eller andra typer av branscher
och att sprida olika typer av rapporter och kanskegärna också göra det ännu
mer lättillgängligt så att det intebara blir en skrivbords produkt utan att de
också. Det ärju så klart jätteviktigt också, men det är att det ocksåomsätts till
saker som faktiskt tar siguttryck på tåg, på gårdarnaoch på it i själva praktiken.

Och att tänka mycket på det här symbolvärdet. Jag var inne på attalla alla ska.
Alla är vi ju del av den härbranschen tillsammans. Jag tänker på vilken
vilkasymboler, alla företag och alla organisationer och myndigheter och
såvidare faktiskt sänder ut. Och att attvi tillsammans kan kan förbättra det här.
Jättebra, mycket klokt som talas om här idag. Vi har fått inen fråga från Stefan.
Var det något under intervjuernamed lantbrukarna som förvånade dig? Någon
ny aspekt som inte har kommitfram i förarbetet? Det var ju lite därför jag var
innepå just det här med att man såg som
potential att locka de här unga då, att man lockar fler kvinnor men ocksåflera
unga.
Sen var det också lite förvånande.
Vi ansåg att det fanns juen. Det var väl inte förvånande,men det finns en
väldigt stark vilja att förändra.
Kunde vi se att han tyckte att det var svårt? Hur?
Så det är många som hade reflekterat över frågan ändå,men att det var mer att
man visste inte riktigt hur.Och att många var oroliga över det här med att de
hade svårt attrekrytera nya människor och så och att man.
Och att jämställdhet aspekten kunde vara en lösning på det.Det var det kanske
inte många som hade tänkt på,men det var intressant att många reflekteratöver
aspekten. Var beredda att förändra synen.
Det var lite svårt. Vad man skulle göra eller hurman skulle börja eller vad som
var viktigt.
Precis när jag tänker det här med normerom vilka som kan vara med och
påverka normer.Vad tror du om det där? Men det var väl egentligenär alla
tillsammans helt enkelt.Jordbruksverket där LRF, där enskilda företag
är en del, är alla lantbrukare.Själva är utbildningar, det är.Det känns som att det
är vi alla och det ärdärför också viktigt att alla också jobbar mot samma
sammabild och samma mål som vi pratar om i början. Men det ärockså så klart
väldigt svårt att ena alla
som har en inverkan i det. Vi hinner med. En sistafråga från Christian.
Hur viktigt är ägarförhållanden av åkermark urett jämställdhetsperspektiv? Det
finns säkert massa olika

olika svar på den frågan, men ur vårt perspektiv och det somvi kunde se var att
det är otroligt viktigt för attmed. Med ägande kommer också maktoch med
makt kommer också påverkan att påverka
och möjligheten att driva
marken hur man vill driva den och driva företaget, hur man villdriva det och
vilka återigen de här normerna och vilkavärderingar man ska stå för och hela
den biten. Så attvi enligt enligt oss och enligt det som vi kundese så är det
otroligt.
Men dom orden får vi faktiskt ta och börja runda av det härseminariet. Stort
tack för alla frågor som har kommit in här.
Om du som tittare känner att du inte har fått svar på en fråga eller om du
villställa en ny så går det såklart bra att höra av sig direkt till.Rebecka och
hennes mejladress kommer att komma upp här i bilden alldelesi slutet. Det
finns också i PDF som man kan ladda ner häri ladda ner filer i fönstret. Då
säger jag stort tack till digoch mycket för att du kom till oss i landet där.
Tack också till alla er tittare som har varit med i dag. Vill du se det härigen så
hittar du alltså det på våran webb. Adressen dit ärlandsbygdsbor, nätverket
Punkt, se, snedspark, landet lagar.Här hittar du också information om de
kommande seminarierna härunder. Under den här delen av året i alla fall.
Nästa år är den första december och då skadet handla om hur man får till en
rättighet baserat ungdomsperspektiv. Missa inte det. Då ska jag tacka för
mig.Men innan ni stänger av vill jag gärna att ni svara på några kortafrågor. Det
här är viktigt för att vi ska kunna utveckla de härseminarierna. Det var allt.
Tack så mycket.

