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case 9:
Förutsättningarna för
kvinnors företagande på
landsbygden har stärkts
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levande
behandlingsbritsar

Efter att ha rattat fel trots GPS och
bokstavligen kört in i ett grustag vid ena
utförslöpan av Söderåsen så blir det ett
telefonsamtal till Ulrika Stengard-Olsson
på Söderåsens Forsgård:
– Ett grustag säger du? Det finns några
stycken här omkring, men jag tror att jag
vet var du är. Vänd. Kör ett par hundra
meter, ta till vänster och sedan till vänster
igen vid en stor bok. Sedan fortsätter du
uppför den vägen i cirka två kilometer och
så sätter jag på kaffe.
Beskrivningen efterföljs och efter fem
minuter parkeras bilen på gårdsplanen till
Söderåsens Forsgård. Sveriges enda center
för ridsjukgymnastik. En fastighet på 25
ha, varav hälften är skog.
Vägs ände har fram till denna stund varit
bildspråk. Det här är en värld bortom
världen. Gården mot en fond av lövträd,
bostaden ett rött, rymligt trähus,
konferensanläggningen vitrappad med blå
dörrar, stallet för hästarna ligger närmast
hagarna som sträcker sig ner mot blänkande vattendammar och något som på håll
liknar wig-wams.
– Nej, nej, det är våra grillkåtor, de är
mycket populära och till vänster om dem
ser du den vedeldade bastun som ligger
på en flotte.
Vi går in i konferensanläggningen och
bort till ett stort rum där en glasad
fondvägg ramar in idyllen utanför. Ulrika
plockar fram kaffe, te och kanelbullar
bakade på plats.
Verksamheten har hon beskrivit på
hemsidan med orden: ”Hästen är en
levande behandlingsbrits som kan föra
Dig ut i naturen dit ingen rullstol kan nå”
– Jag behandlar patienter på hästryggen
genom ridsjukgymnastik. Allt från stroke,
Parkinsons och MS till utbrändhet och
autism och personer med CP-skador.
Ulrika skjuter fram kaffetermosen.
– Jag var tidigt hästintresserad. Ridsjukgymnastik har jag hållit på med sedan

1991, när jag blev legitimerad sjukgymnast.
Hon läste i Linköping, berättar hon
vidare, bodde då utanför Katrineholm. Vid
sin första jobbintervju pratade chefen om
att man kunde behandla patienter på
hästryggen
– Det var så det började. Sedan har jag
även utbildat mig utomlands. Idag
utbildar jag svenska sjukgymnaster i
ridsjukgymnastik och jag har även utbildat
sjukgymnaster utomlands bl.a. varit i
Reykjavik.

Naturen gav idén
Ridsjukgymnastiken har sin upprinnelse i
när danskan Lis Hartel vann en silvermedalj i OS på hästryggen. Hartel var
polioskadad och hade ingen känsel
nedanför knäna.
– Hon deltog alltså inte i någon form av
paralympics utan i det vanliga OS- Då såg
man vilka effekter det hade och vad
faktiskt en ryttare med funktionsnedsättning kunde göra på hästryggen.
Efter det började ridsjukgymnastiken
utvecklas i framförallt Väst-Tyskland och i
England
– Nu är det jättestort och växer hela
tiden.
Företaget startades 2000 på gården
som hon då övertagit efter sina föräldrar.
Parallellt har hon länge varit anställd som
sjukgymnast inom barn- och ungdomshabiliteringen i Region Skåne.
Idén växte när Ulrika var mammaledig
med yngsta dottern. Kände hur mycket
djur och natur betydde. Hon började
snegla på det gamla boningshuset där
hon hade planerat att det skulle bli en
vävstuga.
– Istället presenterade jag intensiva
ridsjukgymnastikläger med boende för
Region Skåne. De gillade idén och jag

Foto: Görgen Persson

Söderåsens Forsgård är Sveriges enda
center för ridsjukgymnastik. Det startades
2000 av Ulrika Stengard-Olsson. Hon har
genom sitt stora intresse skapat stärkta
förutsättningar för en fortsatt utveckling
av sin verksamhet.

genomförde ett provläger här, vilket föll
väl ut och efter det har de varit en trogen
kund och arbetsgivare. Sedan har detta
byggts upp kontinuerligt, bl a med stöd
genom Landsbygdsprogrammet, och jag
vill verkligen nämna i sammanhanget att
kontakten med Länsstyrelsen också har
varit både inspirerande och kompetensutvecklande.
– Man har gjort opartiska mätningar på
barn med rehabiliteringsbehov som har
varit i den här miljön ett tag och fått sin
sjukgymnastiskträning via hästryggen.
Man kunde då se kvarstående positiva
effekter i vardagen sex månader senare,
vilket är väldigt bra. Min mamma som är
utbildad sjukgymnast och allmänläkare
har stöttat mig och alltid väglett mig inom
det medicinska området.

Sju dagar i veckan
Idag erbjuder man upp till trettiosex
bäddar för övernattning i den stora
byggnaden och åtta till i Backahuset
nerför vägen. Verksamheten är också i
hög grad differentierad.
– Jag kan köra behandlingsläger som
sjukgymnast, jag kan ha konferenser,
turridningar, utbildningar. Jag har en
svensexa på gång in här nu.
– Vi erbjuder också hemlagad mat. Allt
lagas här, det är närproducerat, svenska
råvaror. Vi har grävt fyra dammar och
underifrån kommer källvatten så det
cirkulerar hela tiden. Där kan man bada,
man kan fiska, vi har kräftor och
regnbågslax. Vedeldad bastu och tunna,
och så grillkåtorna.
Utöver det erbjuder Ulrika naturguidning och berättar då om Söderåsen och
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omgivningarna, varvat med sägner från
trakten.
– Det senaste projektet är att göra i
ordning rehabträdgården, den ska ha
upphöjda jordbäddar så att du kan nå
dem från rullstol. Där ska man också
kunna vara när man har konferens, tänk
att sitta där en vårdag i lä och känna
doften av våra odlade citroner, det
kommer att bli fint.
Under högsäsongen som sträcker sig
från tidig vår till sen höst jobbar Ulrika
sju dagar i veckan och en arbetsdag
varar från morgon till kväll.
– Igår började jag klockan sju, hade tio
minuters lunch, och så körde jag till åtta
på kvällen. Så ibland är det väldigt långa
dagar, men det har också att göra med
att jag tycker det är fantastiskt roligt.
Att jag har naturen nära mig ger mig
oerhört mycket kraft. Oxytocin är ett
lugnande stresshormon som produceras
när man är ute i det gröna och med djur.
Så om jag kramar en häst så lugnar jag
mig lite, ha-ha.

– Samtidig så måste växandet kännas
naturligt. Jag vill att det ska kännas
hemtrevligt, inte bli för stort. Naturen får
man inte greja för mycket med.
Ulrika framhäver också sin familj som en
viktig förklaring till framgångarna:
– I sommar kommer alla mina tre
tonåriga döttrar att hjälpa till, min man
under delar av sin semester och min
pappa, som är lantmästare, har genom
hela livet varit en fantastisk inspirationskälla.
Ulrika har även timanställda som hjälper
henne.
– Bland annat två kvinnor i min ålder.
Den ena är specialpedagog och den andra
är chef på ett företag i Helsingborg och är
jättebra på hästar samt att ta hand om
värdinneuppgifter. Sedan har jag
Britt-Marie som jobbar här i köket.
Fantastisk kvinna, hon är otrolig. Jag
ringer och hon kommer direkt. Hon tycker
det är fantastiskt kul att vara här. Jag har
också några tjejer som jag ringer in när
det är stora arrangemang.

Timanställda hjälper till

Raka rör med kommunen

Förutom den uppenbara energi som hon
besitter så tycker hon att idé- och
fantasirikedomen är viktiga framgångsfaktorer.
– Idéerna tar aldrig slut. Vi kommer
aldrig att bli klara här därför att jag ser
hela tiden nya saker som jag vill göra.
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Så vad säger hon då om utgångspunkten för vårt samtal: Förutsättningen för
kvinnors företagande på landsbygden
har stärkts?
– Ja, för mig är det så, inte minst
genom mitt eget arbete här. För drygt

ett år sedan så kände jag att jag var
mogen att säga upp mig från min
halvtidstjänst på Region Skåne. Jag kan
ju verkligen bo och leva på gården och
på vad den drar in.
– Jag kan inte heller säga att det varit
speciellt tufft för att jag är kvinna. I vissa
kontakter har jag märkt att de haft
inställningen att jag inte förstår mig på
vissa saker av den anledningen, fast det
har varit sällsynt. De som kommer hit
visar respekt.
– I början så var det ju såklart väldigt
trevande. Allt från vad det gällde
räddningstjänsten, brandbesiktningar
och inställningar av larm med mera. Då
är man ju ganska liten. Men jag har kört
raka rör med kommunen ”Ni får säga
vad som krävs och så gör jag det”.
Ulrika menar att eftersom verksamheten handlar mycket om vård så blir det
något av ett ”kvinnligt företag”.
– Det kommer också en hel del
kvinnliga nätverk hit, om ett par veckor
ett gäng på fyrtio stycken uppe från
Bjärehalvön.
– Jag är mycket tacksam för det stöd
som Länsstyrelsen har visat mig och
dessutom på ett personligt sätt givit
mig möjlighet att som kvinna och
företagare tro på mig själv och företaget.

Lever sin dröm
Vi går ut för att Ulrika ska visa runt. Det
är en dag med milt väder, ingen vind
och en nästan overklig tystnad insveper
hästarna i hagarna, trädkronorna
orörliga.
– Sedan har Skogsstyrelsen varit
fantastiskt bra att samarbeta med. Det
är en kvinna där som hjälpt mig mycket.
Hon säger det är så roligt att komma ut
här för att jag också ser till rehabiliteringsvärdet i träd och skog.
– T ex har jag planterat en hörna med
gran därför att det är en upplevelse att
komma in i en tät granskog.
Ulrika pekar på ett litet inhägnat
område framför oss.
– Det här är ett annat roligt projekt
som precis är färdigt. Det var en granne,
som är väldigt duktig på skog som gick
runt här och sa sedan: ”Du har massor
med blåbärsris här men hjortarna äter ju
ner det”. Då föddes idén. Det ska bli en
liten en blåbärsskog här, där man kan gå
in och plocka och äta.
Ulrika fortfarande ivrig med orden
trots ett långt samtal:
– Jag hade ett besök av en kvinnlig
sjukgymnastkollega från Norrland som
reflekterade: ”Ulrika, du lever verkligen
din dröm”. Vet du vad, hon har helt
rätt. ■
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5 reflektioner angående att
förutsättningarna för kvinnors
företagande på landsbygden
har stärkts
Eva Rolander – Landsbygdsavdelningen
Sara Lhådö – Samhällsbyggnadsavdelningen
på Länsstyrelsen

1.

En levande och dynamisk landsbygd
kräver både kvinnor och män

3.

Utbildning och nätverk

En levande och dynamisk landsbygd kräver både män och kvinnor som
arbetar och verkar för att bidra till landsbygdens tillväxt. Därför är det
oerhört viktigt att kvinnors företagande stärks. Jämställdhet bidrar till
tillväxt och ökar den regionala attraktiviteten samt den regionala
innovationsförmågan. OECD:s kartläggning av Skåne pekar ut tjänsteinnovationer som ett outnyttjat område i regionen. Idag flyttar många
kvinnor från landsbygden för att kunna arbeta med det de är utbildade
till. Landsbygdsprogrammet ökar möjligheterna för kvinnor att bo kvar
på landsbygden samt för yngre att flytta dit. Både genom att starta
företag eller bli anställd i ett. Det är också viktigt att komma ihåg att
jämställdhet är ett eget mål i landsbygdsprogrammet, lika viktig för
landsbygdsutvecklingen som ökad sysselsättning.

Landsbygdsprogrammet har bidragit med pengar till flera projekt
som arbetat med kvinnor i deras roll som företagare. Det kan röra
sig om att få stöd av en utvecklingspartner när en ny verksamhet
utvecklas, men också utbildning inom ett sakområde t ex naturen
som hälsokälla. Därutöver har många kvinnor, särskilt inom den del
av programmet som vänder sig till företag utanför den ordinarie
lantbrukssektorn, utnyttjat möjligheten till fortbildning via de
”öppna” aktiviteter som erbjudits. Till exempel har många gått kurser
och fått rådgivning för att bättre kunna marknadsföra sina produkter
och tjänster. Tillgången till sociala stöd genom nätverk är viktiga,
bland annat för att ge tillgång till kapital, affärspartners och kunder.
Här har lokala resurscentrum spelat en stor roll i att stödja kvinnors
företagande på landsbygden.

4.

Bredda stödet

Länsstyrelsen kan fortsätta att främja utvecklingen av
kvinnors företagande genom att ge stöd till de sektorer
på landsbygden som människor arbetar eller vill arbeta
inom. Alla lantbrukare bor på landet men de flesta som
bor på landet är inte lantbrukare. Det finns utrymme i
landsbygdsprogrammet till att få stöd för att satsa på
andra branscher än det ordinarie lantbruket och denna del
bidrar till att skapa ytterligare arbetstillfällen på landsbygden och underlag till service.

5.

Kvinnor får fortfa2. ran
de mindre pengar

Andelen företag som startas av kvinnor
har
legat på en jämn nivå under de senaste
tio
åren. I Skåne är andelen kvinnor som
driver
enskild firma inom lantbruk ca 15 %.
Av
varje hundralapp i företagsstödet i Skån
e
får kvinnorna 9 kronor, männen 62 kron
or
och resterande 29 kronor går till föret
ag
som inte drivs som enskild firma. Skån
e har
näst högst andel ansökningar från kvin
nor i
landet men näst lägst beviljandegrad.
En
förklaring är att kvinnor och män söke
r
stöd inom olika områden. Kvinnor söke
r
framförallt stöd inom tjänstesektor, turis
m
och förädling av agrara produkter. Bran
scher som i lägre utsträckning får sina
ansökningar beviljade än jordbruk inom
landsbygdsprogrammet. I Skåne har
vi
dessutom satt en lägstanivå för beviljat
belopp som många av de verk samhete
r
som kvinnor söker stöd för inte uppn
år.
Detta eftersom investeringar i realkapita
l
ofta är låga inom dessa branscher. Det
kan
vara en av anledningarna till att dessa
typer av verk samhet får avslag i störr
e
utsträckning i Skåne än i resten av land
et.

Ett program för en levande
landsbygd måste inkludera
ett jämställdhetsperspektiv

Därför är det viktigt att vid framtagandet av kommande
handlingsplaner för landsbygdsprogrammet göra en
könskonsekvensanalys och bland annat titta på hur
beloppsbegränsning påverkar stödmöjligheter för
kvinnor respektive män, liksom hur val av prioriterade
sektorer påverkar stödmöjligheter för kvinnor respektive
män osv. Handlingsplanen ska vara jämställdhetsintegrerad och det måste finnas uppföljningsbara mål inom
jämställdhet så att landsbygdsprogrammet kommer
kvinnor och män till godo på lika villkor.
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väx med cecilia

Cecilia Granquist Dahmén förkroppsligar i
hög grad tankesättet: ”att ta tillvara på
möjligheterna”.
– Min uppfattning är också att kvinnor
många gånger är bättre än män på att ta
till sig nya saker. De är inte lika fast i sina
föreställningar om att de redan vet det
mesta. Det kan män tendera att tro.
– Landsbygdsprogrammet är en gåva på
så vis att de kompetenshöjande åtgärderna underlättar för människor, inte
minst kvinnor, att utveckla sin potential
och sina idéer.
Vi träffas på ett café i Simrishamn, fem
kilometer från Baskemölla där Cecilia har
sin bas för sitt hem och sin verksamhet.
Hon driver ett utbildningsföretag inom
marknadsföring, kommunikation och
försäljning.
– För mig har landsbygdsprogrammet
varit otroligt positivt, ur två aspekter. Dels
har det varit lättare för mig att bo på
landsbygden eftersom jag har kunnat
förlägga kurser till min närmiljö. Dels har
kurserna varit subventionerade genom
landsbygdsprogrammet. Det har gjort att
många fler har anmält sig. Småföretagare,
som det många gånger rör sig om i det
här sammanhanget, har inte råd att gå på
kurs i vanliga fall.

Stöden ger spinoff
Hon har arbetat med kommunikation
och att utveckla människor i över tjugo
år. Hennes verktyg är ”humor, mänsklighet och engagemang”. Under hennes
föreläsningar och kurser arbetar hon
med frågor som: Vad är kommunikation?
Vad händer i mötet mellan människor?
Hur kan man påverka andra?
– Många tjejer har fortfarande svårt
att sälja jämfört med män. Här kan man
fortfarande göra mycket. Vi jobbar med
att sänka trösklarna för att starta och
driva företag. Det måste också inbegripa

att vi hjälper människor så att de lättare
kan tala för sig och sin verksamhet.
Hon betonar återigen vikten av
landsbygdsprogrammets stöd. Cecilia
tar ett par exempel:
– Här i Simrishamn har två tjejer som
gått en kurs hos mig startat en plantskola med butik. De är verkligen duktiga
och det går väldigt bra för dem. Även
Helena Olofsson i Önneköp har gjort ett
fantastiskt arbete med sina kulturvandringar. Hon har också fullt ut bejakat
landsbygdsprogrammet som en
möjlighet till utveckling och kompetenshöjning, inte bara genom mina kurser
utan också genom många andra.
Vidare menar Cecilia att stöden skapar
en dynamik som ger spin-off-effekter:
–När jag t ex hyr in mig för kurser på
Tågarpsgården så leder det till att de
som driver den får uppdrag, samt
självklart till en ökad kunskapsnivå, ofta
i närområdet.

Göra det mödan värt
För Cecilias del har den växande bärkraften för hennes företag inneburit att hon
nu ser möjligheter att utöka sitt
erbjudande. Ett frö till detta har kommit
genom alla de kurser som hon hållit. Där
har hon mött en mängd entreprenörer
och egna företagare som hon lärt känna.
– När jag och min man var ute och
körde vid ett tillfälle på Österlen för ett
tag sedan så passerade vi skyltar för en
mängd olika verksamheter. Vi kunde
snabbt konstatera att jag kände eller
hade träffat de flesta bakom skylten. Jag
hade aldrig lärt känna alla dessa
människor om jag inte hållit mina kurser.
– Utifrån den iakttagelsen och de
faktiska förutsättningarna har jag satt
igång Väx på Österlen, vilket är ett
helhetskoncept för personalutveckling i
företag. Jag har kontrakterat tolv
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Landsbygdsprogrammet är en ”gåva” enligt utbildningscoachen Cecilia Granquist Dahmén. Med det
menar hon inte att saker och ting kommer gratis,
men att stöden och de kompetenshöjande åtgärderna
underlättar för människor, inte minst kvinnor, att utveckla sin potential och sina idéer.

företagare. Vissa arbetar med personlig
utveckling, vissa driver Bed&Breakfast.
Tillsammans erbjuder vi fantastiska
platser, som vi fyller med innehåll och
skapar därmed en upplevelse utöver det
vanliga.
– Det är långt till Österlen så man
måste göra det mödan värt för de stora
företagen att komma hit. Genom Tetra
Pak fick jag ett pilotprojekt vilket
fungerade ytterst bra.

Nätverksbaserat
Väx på Österlen är i första hand Cecilias
verksamhet och de andra deltagarna
fungerar som underleverantörer, ett sätt
som passar dem alla.
– Knutarna är lite lösare på landsbygden, att arbeta i nätverk är betydligt
mer vanligt än att etablera och utveckla
företag. Man jobbar tillsammans sida
vid sida, köper tjänster av varandra och
går även ihop och levererar till en tredje
part.
– Anställning och att anställa är inget
tecken på framgång och det är ett stort
ansvar att ha anställda. Man ska t ex ha
ett jämnt kassaflöde, vilket många
gånger inte går på landsbygden där så
mycket är säsongsbundet.
Klockan har tickat iväg och Cecilia är
på väg till ett kundmöte. En sista
reflektion, hur ska landsbygdsprogrammet kunna bli ännu bättre?
– Oavsett om det gäller mäns eller
kvinnors företagande så tycker jag att
man borde ha en betydligt friare och
snabbare stödformer. Kanske en slags
företagscheck skulle kunna vara något.
Hur den skulle utformas är dock en
uppgift för någon annan än
mig, ha-ha. ■
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”frågan som jag
möts av är: när
är vi jämställda?”

Caroline Wigren-Kristoferson är docent vid
företagsekonomiska institutionen vid Lunds
Universitet. Hon har på uppdrag av Jordbruksverket gjort en studie för att undersöka företagsstöden inom landsbygdsprogrammet från
ett jämställdhetsperspektiv. Dels genom en
enkät med handläggare av företagsstöd,
dels genom djupintervjuer. Anledningen till
uppdraget var att det är en bit kvar innan det
horisontella målet angående jämställdhet inom
ramen för landsbygdsprogrammet är uppfyllt.
Förutsättningarna för
kvinnors företagande på
landsbygden har stärkts?
– Nej. Tittar man på de stöd som sökts
och beviljats i Skåne mellan 2007 och
2012 så ser det inte så ljust ut, då
missgynnades kvinnor i Skåne. Jag tror
däremot att framåt så kan man ta med sig
massor av reflektioner och lärdomar från
det praktiska arbetet med företagsstöd
under den här perioden. På det viset har
förutsättningarna har stärkts.

– I studien har det framkommit att man
som tjänsteman på länsstyrelser i Sverige
upplever de horisontella målen som
påklistrade och att man från Jordbruksverket inte har efterfrågat information om
dem. Vilket har gjort att de inte uppfattats
som lika viktiga som målen omsättning
och sysselsättning. Vidare finns det ingen
tydlighet i vad målen syftar till och när de
skulle vara nådda. Men enkäten visar
också att på de Länsstyrelser där man har
en koppling mellan arbetet med företagsstöd och Länsstyrelsens jämställdhetsarbete, där ser det bättre ut.

Vad tror du kan vara orsakerna?

Hur har ditt uppdrag sett
ut?

– Anledningen till studien var att förstå
varför kvinnor missgynnas när det gäller
företagsstöd, och då gäller detta speciellt
vissa län, varav Skåne är ett. I mitt huvud
blir det konstigt, för jag tänker att t ex på
Gotland och i Skåne så borde det finnas
möjlighet för kvinnors företagande. De
här länen är t ex turistmagneter, så det
borde funka. En förklaring att det ser ut
som det gör är överordnade strukturer
och i hög grad gäller det lantbruket med
dess storskalighet. En annan viktig
förklaring är att det kom in många
ansökningar i Skåne inom Axel 1 och
många av dessa var framskrivna av
konsulter som tidigt kände till landsbygdsprogrammet och eftersom man
handlägger i kronologisk ordning så blev
det ju dessa som fick medel. När man
spred information om företagsstöden
inom landsbygdsprogrammet så använde
man sig av upparbetade kanaler vilket
innebar att det gick ut information till
lantbrukare.

– Syftet med projektet var att göra en
kvalitativ uppföljning av utfallet av
företagsstöd inom landsbygdsprogrammet och dess mål att öka kvinnors andel
av företagandet på landsbygden.
Jag har gjort en enkätstudie och åtta
djupintervjuer med personer som jobbar
med företagsstöd. Resultatet presenterades den 20 maj och i början av juni är
rapporten klar. Enkäten har gått ut till alla
tjänstemän på länsstyrelserna i Sverige
som jobbar med företagsstöd. Det har
varit intressant att göra en studie av strukturen som stödjer företagare, och där vi
utgår ifrån att de involverade kan
entreprenörskap och företagande.

Hur ser du rent allmänt på
det horisontella målet
jämställdhet?
– Frågan som jag möts av är: när är vi
jämställda? Alltså hur stödjer vi kvinnors
företagande på landsbygden? Då måste

man fråga sig vad vi eftersträvar. Ska vi ha
ansökningar från femtio procent kvinnor?
Ska vi bevilja stöd till femtio procent
kvinnor? Vilket inte är i proportion till hur
det ser ut mellan manligt och kvinnligt
entreprenörskap i samhället, cirka trettio
procent av företagen drivs av kvinnor, och
sjuttio av männen. Här har man inte varit
så tydlig från Jordbruksverkets sida, d v s
hur når vi de horisontella målen och vilka
är de?

Kan du ge ett exempel på
län där man kommit längre?
– I Norrbotten exempelvis har man
jättebra siffror när det gäller kvinnor som
söker, och de förklarar det delvis med att
de har en aktiv dialog mellan olika
avdelningar, olika typer av stöd. Så man
alltid ser till så att entreprenören kommer
rätt. Samt att kvinnor ofta driver lantbruken i länet, många män arbetar i gruvan. I
Skåne är det annorlunda, här arbetar
många män på lantbruken medan
kvinnorna har anställningar på heltid eller
deltid.

Vad ser du som tänkbara
insatser för förändringar?
– I bästa fall så kan ju ett sådant här
samtal, med flera, generera någon form av
analys. Sedan finns det svårigheter att
överbrygga, till exempel att man har satt
ett tröskelbelopp vad gäller investeringar
på hundra tusen kronor för att kunna söka
stöd. Om man nu vill starta en liten
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Foto: Conny Fridh/Johnér

verksamhet så kan hundra tusen vara
väldigt mycket. Eftersom man vet att
kvinnor tenderar att vara försiktigare än
män i de här frågorna kan ju en sådan hög
tröskel direkt exkludera kvinnor. För nästa
programperiod måste man kanske också
fundera över vilka specifika sektorer där vi
hittar fler kvinnor som vi ska stödja, som
t ex småskalig livsmedelsproduktion, eller
vård och omvårdnad. Ett annat område är
ju innovation. Många förknippar innovation med teknik, pratar man med dem om
samhällsentreprenörskap och social
innovation så börjar marken gunga lite.
De fattar inte vad det är utan har endast
bilden av det uppskalningsbara för
ögonen. Vi är alltså väldigt fångade i
någon typ av produktinnovationstänk.
Innovation kommer vara viktigt i nästa
program och det vore förödande om man
ser på innovation som en ny traktor som
är lite bättre än den gamla. Om man
tänker frikopplat från landsbygdsprogrammet, så borde det ju finnas förutsättningar att kvinnors företagande på
landsbygden i Skåne. Vi bor i en region
där det finns en infrastruktur som gör det
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möjligt att förflytta sig och det är ju också
så att många kunskapsföretag inte är
beroende av att hela tiden vara nära kund,
utan du kan jobba hemma. Så det borde
ju finnas förutsättningar som är väldigt
goda.

Finns det andra insatser
som skulle kunna vara
betydelsefulla?
– En enkel sak skulle kunna vara att öppna
upp för medsökande av stöd. Då skulle
man eventuellt kunna förbättra statistiken
vad gäller kvinnors företagande, som
genom ett trollslag högst troligt. Många
gånger drivs ett lantbruk som en enskild
firma och då är det oftast mannen som
står på den. Kvinnorna är aktiva som
ekonomi- och administrationsansvariga.
När Jordbruksverket ska kolla så finns inte
kvinnorna i ansökningarna, och även om
man beställer relevant data så kan där
också finnas en dold partner.

Finns det också rent allmänt mentala barriärer?
– Jag tror ju att man behöver lyfta
förebilder. Visa på möjligheterna,
synliggöra att vi faktiskt har kvinnor som
tillsammans med män driver verksamheter, men att kvinnor osynliggörs t ex
genom att det bara är en som söker stöd,
vilket gör att kvinnorna hamnar utanför
synfältet.
– En reflektion från Gotland var att
kvinnor ofta tänker på sitt företagande
som en form av ett projekt. De behöver
mycket stöd till att konkretisera och
därigenom se det de gör som ett
företagande med affärspotential. Vissa
kvinnor känner sig också främmande för
begreppet entreprenör. De upplever att
det bara är män som är det. Man kanske
måste försöka jobba på nya uttryck, som
är lättare att acceptera, jag tror att det
kommer att vara en viktig del av arbetet
för jämställdhet framöver. Kanske att man
inte ska börja i kvinnors företagande, utan
i bilden av företagandet. ■

”min tro är att om man stärker
människorna så stärker man
företagen.”
Queenia LRC är ett lokalt resurscentrum för
företagsamma kvinnor i Östra Göinge. Det
startades 2007 av Sylvia Persson och Camilla
Dahlström. Då var kvinnor i stort sett osynliga i det lokala näringslivet. Idag har nätverket
över 200 medlemmar. Även Osby, Bromölla och
Sölvesborgs kommun är nu med i Queenia. Här
samtalar Sylvia om hur verksamheten utvecklats.
Förutsättningarna för
kvinnors företagande är
starkare.
– Ja, det tycker jag. Vi ser nyttan som vi
gör med Oueenia. Östra Göinge är en
liten kommun, tidigare har vi haft få
kvinnliga företagare och de som fanns var
ganska dolda. De har t ex jobbat i sin
mans verksamhet och inte tagit plats.

Vad har nätverket bidragit
med?
– Vi har jobbat med kompetenshöjande
insatser för att höja nivån på företagande.
Från början var den låg. Som ett alltför
tydligt exempel kan jag nämna att det var
inte bara det att folk inte hade visitkort,
de visste inte vad det var för någonting.
Under 2009-2010 blev Queenia verkligen
en kraft och vi har kunnat märka hur
många kvinnliga företagare verkligen har
blommat ut. Vad som är roligt är att fler
har hakat på, så nu är även Osby, Bromölla
och Sölvesborg kommun med i Queenia.
– De som startar företag, oavsett om de
är kvinnor eller män, behöver ofta stöd.
Det är en tuff process med att förstå
affärslogik och söka tillstånd m m. För
kvinnor finns det dessutom ett extra
hinder i att vi fortfarande lever i en
mansdominerad värld; där män inte
kommunicerar med kvinnor på samma
sätt som män och män gör sins emelllan.
Östra Göinge är en tillverkningsbygd och
av traditionen dominerad av män, men
vad vi alltså märker är att kvinnor gör sig
allt mer hörda, att de agerar och framför
saker på ett annat sätt än tidigare. Det här
är en fråga om jämställdhet, min tro är att

Camilla Dahlström, projektledare och Sylvia Persson, verksamhetsledare
i Queenia. Foto: Mikael Persson/Mip Media.

om man stärker människorna så stärker
man företagen, i det här fallet kvinnorna.

Vad ser du som era framgångsfaktorer?
– Jag är duktig på att blanda in pressen
vilket resulterar i att nyheterna om oss
sprids. Då får vi också mycket samtal från
kvinnor som vill vara med. Ett exempel: I
Östra Göinge har vi något som heter
Bodagarna och i samband med dem har vi
startat en företagsmässa. På den är 90 %
av företagarna Queeniamedlemmar som
kommer och visar upp sig och som
dessutom gör sig en rejäl hacka, på det
har vi såklart fått press. En annan
framgångsfaktor har varit att jag fått
ersättning för det jag gör, bl a genom
landsbygdsprogrammet. Fyrtio procent
ägnar jag mig åt Queenia och de
resterade sextio för Göinge Näringsliv. Det
gör att jag slipper att ta min tid åt att
ragga pengar och kan ta min energi till att
skapa möjligheter.
– 2010 fick vi pris för ”Bästa jämställdhetssatsning på Landsbygden i Skåne”, och
blev därmed nominerade till Landsbygdsgalan i Stockholm och där vann vi
Ullbaggen för ”Bästa jämställdhetssatsning på Landsbygden i Sverige”. Sådant
spelar också in. Det finns även många
individuella framgångsexempel som är
värda att framhålla. En kvinna tog kontakt
med mig i början av 2009. Hon var
arbetslös och ville starta eget. Hon och
hennes man bodde på hans föräldragård,
hade inga djur och därför en hel del
tomma stall. Idag driver hon och hennes
man, som slutat sitt jobb som elektriker,
plus deras två vuxna barn Nedanbäcks

Gårdsprodukter. Där har de boende och
försäljning av nötkött, lammkött och
griskött. Det går lysande.

Hur ser er medlemsstruktur
ut?
– Våra medlemmar kan vara anställda på
de större företagen som Tarkett och
Sibbhultsverken, Carina Thygesson som är
VD för Thygesson är också med och en
drivande kraft i de här frågorna. Sedan har
vi de egna företagarna, många ensamföretagare inom tjänster, handel, hälsa, massage och healing.

Vad har du för tankar om
Queenias framtid?
– Tyvärr kommer 2013 bli ett mellanår, det
finns inga pengar att äska från de vanliga
aktörerna så jag tänker bearbeta bankerna
som också är mycket positiva till verksamheten. I bästa fall kan vi hålla oss flytande
på en något lägre nivå än tidigare men
dock vara igång. Sedan tror jag att det
kommer att börja snurra igen 2014.

Och för kvinnors företagande i Sverige?
– Jag tycker nog att det verkar som om
kvinnors företagande har stärkts över hela
Sverige, det finns idag betydligt bättre
förutsättningar, fast vad det gäller
jämställdheten har vi en bit kvar. Vad som
också är viktigt är att kvinnor hjälper till
att lyfta fram varandra. Alla har inte
samma självförtroende och då är det
viktigt att vi hjälps åt. Här kommer också
Queenia in på ett naturligt vis. ■
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Statistik
Inom vissa områden som t ex mikroföretag och turism beviljas
kvinnor nästan lika mycket stöd som män. Dessa utgör dock undantag. Det övergripande är att män beviljas stöd i betydligt högre
omfattning än kvinnor. En jämförelse enbart mellan män och kvinnor visar att knappt 9 % av beslutade medel inom företagsstöd går
till kvinnors företagande. Inom jordbruket kan man dock se en svag
ökning av kvinnor som driver jordbruksföretag och som därigenom
också tar del av en ökad grad av stöd.

få kvinnor söker och beviljas stöd
Diagrammet
visar hur mycket

pengar som har beslutats
inom företagsstöd
perioden 2007 – 2011.
Merparten av de sökande
driver företag i formen av
enskild firma. Dessa finns
uppdelade i kvinnor och
män. Sökande som driver
företaget i form av
handelsbolag, aktiebolag
eller liknande finns med i
gruppen företag.

Milj kr

Få kvinnor söker och
beviljas stöd. Kvinnor
ansöker dessutom oftast
om lägre belopp än män.
I genomsnitt får varje
man som söker och blir
beviljad ca 299 tkr och
varje kvinna ca 182 tkr.

100

Källa: Jordbruksverket
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vad beviljas kvinnor
respektive män pengar till?
Milj kr

Diagrammet
visar hur mycket

180
160
140
120
100
80
60
40
20
-

Modernisering: Förbättra lönsamheten för
jordbruks- och trädgårdsföretag genom offensiva
satsningar för utveckling av ny eller befintlig
produktion.

Förädling: Förbättra lönsamhet och konkurrenskraft för företag som förädlar, saluför eller
utvecklar jordbruks-, trädgårds- eller skogsbruksprodukter.
Startstöd: Öka andelen yngre företagare, under
40 år, inom jordbrukssektorn.
Div ers ifiering: Öka eller bibehålla syssel-

sättning och lönsamhet i hållbara lantbruksföretag
som är konkurrenskraftiga på marknaden. Skånska
lantbruksföretag ska öka sin andel lönsamma
näringsgrenar utanför traditionell primärproduktion.

Stödbelopp
män
Stödbelopp
kvinnor

pengar som har
beslutats inom
företagsstöden uppdelade per åtgärd
och kön under
perioden 2007
– 2011. Fördelningen inom gruppen
företag (AB, HB o
dyl) har lämnats
utanför då vi inte
har någon uppgift
om det är en kvinna
eller man som är
företagsledare.

(Källa: Jordbruksverket)

Mikroföretag:

Konkurrenskraften och
sysselsättningsgraden på landsbygden ska öka
genom att påskynda och stimulera utveckling av nya
affärs-och verksamhetsidéer i företag inom målgruppen.

Service: Öka och samordna lokal kommersiell
och offentlig service mer för konsumenter och
företagare i området. Öka utbudet av kultur- och
fritidsverksamheter på landsbygden. En jämnare
åldersstruktur på landsbygden.
Tu rism: Öka antalet kommersiellt bärkraftiga
företag som erbjuder tjänster, produkter eller
upplevelser som vänder sig till turister och andra
besökare på landsbygden med landskapets attraktivitet som utgångspunkt.
Källa: Landsbygdsprogram för Sverige - Den skånska
genomförandestrategin.
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svag ökning av kvinnor
som driver jordbruk
Antal
450
400
350
300
250
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200

År 2010

150
100
50
0
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20-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år

65- år

Diagrammet
visar hur många
kvinnor i respektive
ålderskategori som
driver jordbruksföretag i form av
enskild firma under
åren 2007 och 2010.
En svag ökning kan
utläsas mellan åren
inom alla åldrar
utom i kategorin
35 – 44 år.

Källa: Jordbruksverket

fördelning av stöd för att stärka
förutsättningarna för kvinnors
företagande på landsbygden

stöd genom
leader

Kart an visar omfatt1 st
47 tkr

0 st

Skån e Nordväst Södra

1 st
238 tkr

0 st

Skån e Nordväst Norra

0 st

MittSkån e
Lag PH

Leader är en metod för
landsbygdsutveckling. I Leader
är det de som bor och verkar i
området som tillsammans driver
på utvecklingen i bygden. Det
sker genom samarbete mellan
ideella, privata och offentliga
aktörer. Läs mer på
www.leaderiskane.se.

0 st

Skånes Ess
Lundaland

0 st

Söderslätt

1 st
760 tkr

Ystad - Öst e rlen region e n

Beslutade
projektstöd

Under perioden 2007 – 2011 har 12 projekt beviljats
stöd, till ett totalt belopp på ca 4 milj kr

Beslutade
företagsstöd
– Företagsstöd kan beviljas med u pp till
30 % av kostnade n.
23 000 - 0,1 milj kr

Kart an visar

ningen av beviljade projekt som
syftar till att stärka förutsättningarna för kvinnors
företagande på landsbygden i
Skåne genom Leader
2007 – 2011.

0,1 milj - 0,5 milj kr
0,5 milj - 1 milj kr

fördelningen av beviljade
företagsstöd till kvinnor i Skåne
2007 – 2011.

1 milj - 1,6 milj kr

Källa: Jordbruksverket

10 x 10 km

Skånes komm u n er

InternationellT
– hur ser det ut i EU?
EU-ländernas landsbygdsprogram har ett
gemensamt regelverk, en gemensam förordning. I den s k landsbygdsförordningen (artikel 8) framgår att medlemsstaterna och kommissionen ska främja
jämställdhet mellan könen (kvinnor och
män) under genomförandet av programmets olika faser vilket också ska omfatta
utformnings-, genomförande-, övervaknings- och utvärderingsfaserna. Det står
också att indikatorer ska redovisas uppdelat på ålder och kön om det är möjligt.
I den rapport* där statistik från EU-ländernas landsbygdsprogram sammanställs och redovisas saknas dock statistik
avseende kvinnors företagande.
Inte heller Jordbruksverket kan få fram något underlag som
gör det möjligt att jämföra förutsättningar för kvinnors
företagande i de olika EU-länderna.
*Rural Development in the European Union Statistical and
Economic Information
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Framåtblick
En av Skånsk landsbygds viktigaste framtidsfrågor
är att kvinnor och män deltar och bidrar till landsbygdens utveckling och tillväxt, på lika villkor.
Landsbygdsprogrammet har i framtiden tydliga
jämställdhetsmål och underlättar för människor
som vill bo på landsbygden att göra det genom att
öka utbudet, service och transporter, detta är grunden för att utjämna differensen mellan kvinnor och
män.
I framtiden har jämställdhetsanalysen av genomförandestrategierna lett till en förändring så att
landsbygdsprogrammet kommer kvinnor och män,
flickor och pojkar till godo på lika villkor.
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forts.

Framåtblick
Positiva aspekter
•

Många kvinnor söker företagsstöd. Fler kvinnor
startar företag och är mer ekonomiskt självständiga
än för 50 år sedan och kvinnorollen har utvecklats
till att innefatta företagare, yrkesarbetande och
familjeförsörjare.

•

Andelen kvinnor som är företagare skiljer mindre
mellan landsbygd och stad i Skåne jämfört med

resten av landet, vilket är positivt eftersom vi vill ha
en levande landsbygd och region. Anledningen är
antagligen att Skåne är relativt tätbefolkat och
avstånden inte så stora.
•

Turism är en stor och ökande sektor på landsbygden
i Skåne, en näring inom vilken många kvinnor är
entreprenörer.

Tydliga utmaningar
Dolt företagande

Könssegregerad arbetsmarknad

•

•

Kvinnor och män söker företagsstöd inom olika
områden. Män inom sektorer som traditionellt
beviljats medel såsom jordbruk, kvinnor inom andra
branscher framförallt tjänstesektorn.

•

Kvinnor söker för mindre belopp eftersom deras
företag kräver mindre realkapital och kommer
därmed inte upp i den lägsta nivå av kostnader där
stöd kan beviljas. Män söker större belopp och
passerar därmed gränsen som möjliggör ett eventuellt beviljande av medel.

•

Vid generationsskiften är det framförallt männen
som tar över gården.

•

Fler kvinnor än män flyttar från landsbygden för att
kunna arbeta med det de är utbildade till.

•
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Många kvinnor syns inte i statistiken, i synnerhet
inte när det gäller jordbruksföretag. Jordbruksverkets statistik räknar enbart huvudsysslan, inte
bisysslor där kvinnor oftast är verksamma. Det gör
att mannen är i fokus för alla insatser trots att man
arbetar i samma företag.
Många lantbruk drivs som ett traditionellt familjeföretag där kvinnan är involverad i driften men
mannen står som ensam ägare. Om kvinnan inte tar
upp någon inkomst av näringsverksamhet får hon
inte heller några pensionspoäng, underlag till
sjukpenning osv.

Det finns tillgång till könsuppdelad statistik inom
landsbygdsprogrammet, vilket gör att det är möjligt
att följa upp mål för att synliggöra jämställdhetsaspekten på företagandet på landsbygden.

Foto: Fredrik Nyman/Johnér

•

Önskade framtidsscenarier
•

Alla som bor på landsbygden får vara med och
påverka sina liv, kvinnor och män deltar och bidrar
till landsbygdens utveckling och tillväxt.

•

Landsbygdsprogrammet har tydliga jämställdhetsmål och underlättar för människor som vill bo på
landsbygden att göra det genom att öka utbudet,
service och transporter, detta är grunden för att
utjämna differensen mellan kvinnor och män.
Bredband är en viktig förutsättning för företagande.

•

Både kvinnor och män är inkluderade i partnerskapet som arbetar fram handlingsplanerna för landsbygdsprogrammet

•

Handlingsplanerna är jämställdhetsintegrerade så
att programmet kommer kvinnor och män, flickor
och pojkar till godo på lika villkor. Jämställdhet är en
del av kvalitetsutvecklingen och ordinarie verksamhetsuppföljning och det finns stöd och verktyg för
det.

•

Rådgivare och handläggare har relevant kompetens
och tillgång till verktyg och metoder för jämställdhetsintegrering för att inte cementera rådande
könsstrukturer eller missgynna kvinnors
företagande.
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Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013 är ett utvecklingsprogram som till
hälften finansieras med EU-medel och resterande med svenska skattemedel.
Vad har då landsbygdsprogrammet gjort för skillnad på landsbygden i Skåne?
Genom att intervjua personer med erfarenheter av landsbygdsprogrammets olika
delar och be dem ge sin syn på verksamheten kan vi lära oss mycket och samtidigt
visa på den nytta som insatserna gjort. Intervjuerna kompletteras med bearbetad
statistik, internationella jämförelser samt slutsatser av resultaten. Allt detta sammantaget kallar vi för ”Case”.
I din hand håller du en av 11 publikationer som visar på vilket sätt landsbygdsprogrammet bidragit till att uppnå målen. I serien kommer följande case att publiceras:
1.

Det skånska jordbruket har minskat produktionens miljöbelastning

2.

Landsbygdens natur- och kulturarv har förvaltats väl och upplevs mer
som en potential än en belastning

3.

Landsbygdsföretagens lönsamhet och bärkraft har ökat

4.

Förädlingsvärdet på landsbygdens produkter har ökat

5.

Tjänste- och upplevelseutbudet på landsbygden har ökat, både för de
besökande och boende

6.

Genom energieffektivisering i landsbygdsföretagen och ökad bioenergiproduktion har Sveriges oljeberoende minskat

7.

Skånsk landsbygds kompetens och innovationsförmåga har ökat

8.

Attraktionskraften för det skånska landskapet, landsbygden och den skånska
maten har ökat

9.

Förutsättningarna för kvinnors företagande på landsbygden har stärkts

10.

Det kommunala och ideella engagemanget har ökat och det mångkulturella
ses som en möjlighet för landsbygdens utveckling

11.

Arealen ädla lövträd ökar
(Case markerade i fet stil är publicerade.)

Gå gärna in på webbplatsen www.landsbygdskraft.se och tyck till om både det
nuvarande programmet och vad du tycker är viktigt i nästa programperiod!

Trevlig läsning!

www.landsbygdskraft.se

Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling: Europa
investerar i landsbygdsområden

Länsstyrelsen Skåne 2013. Foto: Om inget annat anges Kristina Larsson och Åke Högman. Version 1.

Skånsk Landsbygdskraft!

