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Familjebruket är centralt i tre avseenden: (1) det är en hjärtpunkt i bönders ideologi 
och i hur de själva ser på sitt arbete; (2) det är ett primärt mål i europeisk, och där
med svensk jordbrukspolitik, att främja familjebruket; och dessutom (3) borde 
familjebruket vara centralt i jordbrukssociologisk teori och forskning. Samtidigt 
som de är centrala, är alla tre punkterna problematiska.

Som denna artikel kommer att visa, är böndernas frihet mycket villkorlig, och 
den beskärs på viktiga punkter av marknaden och av jordbrukspolitiken. På sam
ma sätt är det problematiskt att avgöra om jordbrukspolitiken lever upp till sina 
målsättningar, eftersom bristen i precision i formuleringen av dessa gör det omöjligt 
att egentligen utvärdera den. Denna brist motsvaras på ett slående sätt av en svag
het i den jordbrukssociologiska forskningen, nämligen dess klena resultat när det 
gäller att precisera och operationalisera sina centrala begrepp, i detta fall begreppet 
bonde.

Problemet är inte att det saknas teoretiska diskussioner av ”bonden”. Det finns 
ett antal klassiska diskussioner av själva begreppet bonde -  Shanins verk är det 
mest centrala (Shanin 1 9 7 2 ,1 9 8 2 ,1 9 8 8 ), men nämnas bör också Wolf (1971), 
Friedmann (t ex 1978) samt Nettings studie (1993) som förtjänar att bli klassisk. 
Ellis (1988) försök att formalisera studiet av bondehushållets ekonomi är också 
värd att uppmärksamma. Problemet är alltså inte att det saknas relevanta teoretiska 
diskussioner av bondebegreppet. Svårigheterna ligger på det metodiska planet.
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Ser man på konkreta studier av jordbruk och bönder, blir intrycket ofta just ana
lytisk oskärpa. Ofta är forskarna inte mer avancerade än journalister och lekmän: 
de nöjer sig med ett ospecificerat och oproblematiserat vardagsspråkligt begrepp 
”bonde”, och bygger upp sina studier runt detta. Framför allt ser man sällan några 
försök att operationellt definiera vad som menas med olika typer av bönder, och att 
använda sådana definitioner i empirisk forskning. I och för sig kan man nämna ett 
antal strålande undantag, förutom en del av de redan nämnda, till exempel Barletts 
studier (t ex 1993) och Gassons och Erringtons översikt över ”the farm family bu
siness” (1993).

Går man igenom empiriska samhällsvetenskapliga studier av lantbruk och lant
brukare är en sak ändå slående: Om man överhuvudtaget diskuterar operationali- 
sering av bonde- eller familjebruksbegreppet, nöjer man sig oftast med ad hoc defi
nitioner, och sätter gränser i termer inkomst, areal eller andra kriterier. Kriterierna 
för att skilja mellan familjebrukare och storbönder, eller mellan småbönder och 
vanliga bönder blir därmed godtyckliga.

Man behöver inte vara expert på vetenskapsteori för att inse att ett sådant för
hållningssätt till centrala begrepp knappast främjar utvecklingen av jordbruks- 
sociologisk kunskap. Man frånhänder sig redskapen för att besvara jordbruks- 
sociologins centrala frågeställningar. Det gäller klassiska frågeställningar om jord
brukets utveckling, som till exempel: håller bönderna på att försvinna och ersättas 
av kapitalistiska entreprenörer? En nyare frågeställning är: håller mångsyssleri (el
ler ”pluriaktivitet”) och småskalig produktion på att slå ut det specialiserade och 
kommersialiserade familj ebruket? Men även komparativa frågeställningar är svåra 
att hantera utan ordentliga definitioner: är Sverige ett mer bondedominerat jord
brukssamhälle än England eller USA? Sådana frågor kan inte besvaras med hjälp 
av ad hoc definitioner i termer som till exempel areal. Förutom att sådana definitio
ner inte är precisa, så varierar de både över tid och rum, och de gör det alltså omöj
ligt att besvara frågor om förändringar över tid, eller variationer mellan olika samhällen.

Bristen på precisa och helst operationaliserbara definitioner minskar jordbruks- 
sociologins relevans för den jordbrukspolitiska debatten. Som Hill (1993, s 35 9 -  
360) visat, så är det och har hela tiden varit ett centralt mål i EUs jordbrukspolitik 
att främja familj ebruket. I Sverige kan man säga att målsättningen övergavs med 
nedmonteringen av jordbruksregleringen och liberaliseringen av jordförvärvslagen i 
början av 1990-talet. Men målet återinfördes i och med EU-inträdet, när unionens 
målsättningar blev våra. Bristen på precisa definitioner gör det emellertid omöjligt 
att utvärdera politiken: uppfyller den målsättningen att främja familj ebruket, eller 
motverkar den kanske målet? Eller med Hills ord:
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The family farm thus represents a significant ’myth5 in the EC’s policy process for 
rural areas -  an as yet unexplored or untested phenomenon that nevertheless forms 
the basis for actual policy, (a a s 360)

En sak verkar alltså vara gemensamt för europeisk jordbrukspolitik och för socio
login om jordbruket. Bonden och familjebruket är centralt för båda. Men de har en 
besläktad svaghet när det gäller begreppslig precision. Detta gör det svårt att utvär
dera politiken, eftersom mätbara indikatorer saknas. Sociologerna har knappast 
hjälpt till att formulera sådana, vilket inte ökar ämnets relevans för den jordbruks- 
politiska debatten.

Under en rad år har jag tillsammans med flera kollegor arbetat på att fylla igen 
det jordbrukssociologiska hål, som bristen på operationaliserbara definitioner ut
gör. Denna artikel bygger på data från ett projekt om svenskt jordbruk, där ett av 
målen var att operationalisera ett teoretiskt förankrat bondebegrepp. En del av re
sultaten har rapporterats på andra håll (Djurfeldt och Waldenström 1996, Djur- 
feldt 1996c). Här är avsikten att, med utgångspunkt i ett precist formulerat bonde
begrepp, och med hjälp av den analys av svensk agrarstruktur som utvecklats i de 
nämnda arbetena, diskutera några andra aspekter av svenskt jordbruk.

I nästa kapitel introduceras ett sociologiskt begrepp om det egentliga familje
bruket. En kärnpunkt i detta är familjebrukets autonomi, men som senare visas är 
denna högst villkorlig. Framför allt sätter jordbrukspolitiken gränser för familje- 
brukets reproduktion. Efter en presentation av svensk agrarstruktur i sociologiskt 
perspektiv, går jag in på det pris i termer av slit och släp som bönderna får betala 
för sin villkorliga autonomi. Därefter visar jag hur böndernas ideologi, med sin 
hjärtpunkt i familjebruket, för dem motiverar det höga pris de betalar för sin själv
ständighet. Enligt min mening finns det en relation mellan den politisk-administra- 
tiva regleringen av jordbruket, och den höga graden av politisk facklig mobilisering 
i jordbruket, som därefter behandlas. Slutligen behandlas i samma perspektiv bön
dernas planer för och förväntningar på framtiden, som de såg ut när data samlades 
in, innan ett svenskt inträde i EU blev aktuellt.

Det egentliga familjebruket
I ett annat sammanhang har jag definierat det egentliga familjebruket som följer:

1) Det egentliga familjebruket karaktäriseras av att tre funktionella enheter delvis 
sammanfaller: (a) produktionsenheten (gården), (b) konsumtionsenheten (hushål
let) och (c) släktskapsenheten (familjen).

2) För sin reproduktion är det egentliga familjebruket beroende av familj earbets- 
kraft, det vill säga arbete utfört av medlemmarna av familjen/hushållet. Här avses
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inte första hand företagsledning utan arbete i den primära produktionen (jfr 
Djurfeldt 1994, s 24 ff).

Ett kännetecken för det egentliga familjebruket är dess reproduktiva autonomi. 
Det egentliga familjebruket är reproduktivt autonomt i två avseenden: (i) det är 
oberoende av inkomster utanför jordbruket och (ii) det är oberoende av främ
mande arbetskraft (i den primära produktionen). Det kan visserligen förekomma 
marginella inkomster från andra källor än gården, och likaså kan främmande ar
betskraft spela en marginell roll i produktionen. Detta vållar problem när man ska 
operationalisera definitionen, men så länge vi håller oss på den analytiska nivån är 
förhållandet klart: utomgårds inkomster spelar ingen roll för gårdens och hushål
lets reproduktion, och därmed är utomgårdsarbetet också utan avgörande bety
delse för reproduktionen. Likaså spelar anställda eller annan typ av främmande ar
betskraft ingen roll i arbetet på gården.

Centralt för detta sätt att se på familjeproduktion är familjearbetets utbytbarhet, 
alltså i vilken mån som familjearbete kan bytas ut mot andra former av arbete, 
framför allt anställda. Det är av detta skäl som främmande arbetskraft är central i 
analysen, även om den har en relativt marginell roll i det svenska jordbruket. Ob
servera att specialiserade tjänster, typ veterinär- eller revisorstjänster inte räknas 
som främmande arbetskraft, eftersom sådana tjänster i princip inte är utbytbara 
mot familjearbete. Det egentliga familjebruket kan alltså ha en hög tjänstekonsum- 
tion, utan att det därför förlorar sin karaktär av familj eproduktion.

Vidare anses det karaktäristiskt för det egentliga familjebruket att det tenderar att 
vara inriktat på generationsvis reproduktion. Detta är ett resultat av överlappning
en mellan produktionsenheten (gården) och släktskapsenheten (familjen). För 
många bönder är det ett överordnat mål att lämna över den fädernegård som de 
själva ärvt till sina barn. Planeringen av produktionen går därmed utöver den egna 
livscykeln. Vi återkommer till detta när vi senare behandlar böndernas framtidspla- 
nering.

En villkorlig autonomi
Familj ebrukets reproduktiva autonomi är villkorlig. Som det brukar heta i forskar- 
jargong: allt annat givet, så är det egentliga familjebruket reproduktivt autonomt. 
Men som alla vet, ”allt annat givet” är sällan givet i samhällsvetenskapliga sam
manhang -  annat än momentant.

Man brukar tala om att bönder är beroende av vädret, men i dagens kommersia
liserade jordbruk är inte vädret det största problemet, utan jordbrukspolitiken. Den 
sätter, enligt mitt sätt att se, betingelserna för böndernas reproduktion, och därmed
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också gränserna för det egentliga familjebrukets autonomi. I det följande byggs det
ta påstående under.

Neoklassiska liksom marxistiska och nymarxistiska ansatser tenderar att för
summa jordbrukspolitikens roll, och fokuserar istället helt på den kapitalistiska 
ekonomi som jordbruket är omgivet av och i mindre eller större utsträckning också 
är en del av. Den klassiska marxistiska analysen av bondebruket hade sina blinda 
fläckar (Djurfeldt 1981), som till exempel den förtida dödsattesten för bönderna. 
Liksom medelklassen var bönderna för klassikerna en undergångsdömd klass. N y
are marxistiska analyser tuggade länge på detta tema genom att göra bönderna an
tingen till förklädda lönearbetare eller till förklädda kapitalister (Vergopolous 1974 
intar den senare, Seyler 1983 intar båda positionerna). Det senare hävdas förresten 
också av många neoklassiska ekonomer som ser bönderna som rationella företa
gare (se Ellis 1988, kap 2). Men precis som det inom nationalekonomin finns en 
rörelse mot mer realistiska teorier om jordbruket (t ex household production 
theory, se Hillebrand m fl 1995), så finns det marxistiskt inspirerade analyser som 
försöker förstå familj ebruket plats i modern kapitalistiskt dominerad ekonomi 
(t.ex. Goodman och Redclift 1991, för en översikt se Djurfeldt 1994, s 98 ff)

Jag vill emellertid hävda att både nymarxister och neoklassiker försummat jord
brukspolitikens roll för familjebrukets reproduktion. De bästa nymarxistiska analy
serna har koncentrerat sig på böndernas vertikala underordning under kapitalistisk 
agro-industri (se t ex. Goodman och Redclift 1991). Men de försummar bl a det 
elementära faktum att agro-industrin ofta är kooperativ snarare än privatkapitalis
tisk. De tar heller inte hänsyn till den fundamentala aspekten, att det agro-industri- 
ella kapitalet opererar på marknader som är politiskt och administrativt reglerade. 
De nymarxistiska teorierna är i detta avseende visserligen mera avancerade än den 
neoklassiska, som i sin grundversion opererar med orealistiska antaganden som att 
de marknader som jordbrukarna opererar på är ”fria” marknader, med perfekt 
konkurrens, utan monopol, med rationella aktörer etc. (jmr Ellis 1988, kap 2).
Men också i förlängning av den neoklassiska traditionen finns rörelser mot mer 
verklighetsanpassning. Ellis citerade bok är ett exempel på detta.

Det finns väl knappast några marknader som står längre från den idealtypiska 
”fria” marknaden än de agro-industriella. Man behöver bara peka på det enkla 
faktum att den största posten i EUs budget är den gemensamma jordbrukspolitiken 
(CAP), för att stryka under hur fundamental den politisk-administrativa reglering
en av jordbruket är.2

I förlängning av ovanstående perspektiv på bondeproduktionen, tar denna artikel 
upp tre saker:

(1) Först diskuteras det höga pris som bönderna får betala för sin högst villkorli
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ga autonomi i termer av arbete dygnet och veckan runt.
(2) Vidare studeras det jag provisoriskt kallar autonomins värde: Artikeln visar 

på att bönderna tenderar att betrakta det höga priset som överkomligt, eftersom de 
sätter ett sånt högt värde på det de betraktar som sin ”frihet”.

(3)1 förlängningen av tesen om att villkoren för böndernas autonomi sätts av 
jordbrukspolitiken, fokuserar artikeln vidare på böndernas medel för att påverka 
sina villkor, nämligen deras producentfackliga och politiska organisering. Jag visar 
att bönderna har en jämfört med andra yrkesgrupper unik grad av politisk mobili
sering.

(4) Slutligen tar artikeln upp vad som är unikt för familjeproduktionen, nämligen 
dess inriktning på generationsvis reproduktion: många bönder har som mål att föra 
en fädernegård vidare till sina barn. Dessa framtidsmål studeras i ljuset av en ytter
ligt osäker och oförutsägbar framtid. Men först några ord om den undersökning 
som denna artikel bygger på, och ett kort referat av redan uppnådda resultat.

Agrarstrukturen
Data från denna undersökning är hämtade från intervjuer i lantbrukshushåll i tre 
kommungrupper: Skurup-Trelleborg, Skara-Skövde och Kramfors-Sollefteå. Detal
jer i sticksprovets konstruktion, datainsamling samt en beskrivning av de tre områ
dena återfinns i redan publicerat material (Djurfeldt och Waldenström 1996), och 
de ska inte upprepas här. Det ska bara sägas att stickprovet drogs i tre steg, varav 
de två första (valet av produktionsområden och kommuner) gjordes med så kallad 
purposive sampling. Inom de valda kommunerna användes ett stratifierat sanno
likhetsurval. Urvalet är alltså statistiskt representativt enbart för de tre kommun
grupperna. Stickprovet representerer enbart den artificiella population som de sex 
kommunerna utgör. När det inte finns några viktiga skillnader mellan kommun
grupperna behandlar jag den artificiella populationen som en helhet. Jag bygger 
därvid på antagandet att urvalet illustrerar för landet mera allmänna förhållanden 
(jfr diskussionen i Djurfeldt och Waldenström 1996).

De bruk som benämns de egentliga familj ebruken utgör bara omkring 14 procent 
av populationen. Detta är de enda bruk som passar in i en snäv definition av famil- 
jebruk utvecklad ur den idealtyp som diskuterats ovan (jfr Djurfeldt 1996a och 
1996b). Vidgar man definitionen kan man till de egentliga familjebruken lägga yt
terligare två brukstyper. Först har vi ” familj ebruk beroende av utomgårds inkom
ster”, eller kort och gott ”beroende familjebruk.” Dessa är familjebruk där ma
karna spenderar mindre än halvtid på arbete utomgårds men där bruket, för sin 
fortlevnad, kräver en kombination av inomgårds och utomgårds inkomster. Om
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Tabell 1: Andel gårdar efter typ (procent)

Gårdstyp Procent

Professionella brukstyper: 
Ensambruk 
Beroende familjebruk 
Egentliga familjebruk 
Storbruk beroende av anställda 
Delsumma

15
20
14

3
52

Icke-professionella brukstyper: 
Deltidsbruk 
Transfereringsbruk 
Delsumma

38
11
49

TOTALT 101

Källa: Egen stickprovsundersökning

dessa läggs till de egentliga familj ebruken, omfattar familjebrukssektorn 34 procent 
av populationen. Det är dock viktigt att notera att mer än hälften av bruken i 
denna sektor är beroende av utomgårds arbete och därmed inte passar in i katego
rin egentliga familjebruk.

Därefter följer ensambruken. Dessa är bruk där lantbrukaren själv lägger ner allt 
eller det mesta av arbetet på gården. Många av dessa lantbrukare är ensamstående 
och, om de är gifta, deltar makan inte i någon större utsträckning i arbetet. Ensam
bruk (i sällsynta fall kvinnligt ensambruk) är ett intressant fenomen då dess exi
stens visar att modern produktionsteknik i viss utsträckning har brutit ner den in
tima kopplingen mellan familjen och gården. Endast genom att tänja på begreppet 
familjebruk kan ensambruken placeras i en sammanslagen kategori av familjebruk 
som då omfattar 49 procent av populationen. Detta är vår uppskattning av familje- 
brukssektorn med vidast möjliga definition.3

Vid sidan av familj ebrukssektorn finns flera brukstyper. Dels har vi ett litet antal 
storbruk som är beroende av avlönad arbetskraft (3%). Vidare finner vi den van
liga kategorin deltidsbruk (38%), och den något mindre kategorin transfererings
bruk (11%). De föregående spenderar mer än hälften av sina arbetstimmar utom
gårds och är beroende av utomgårds inkomster. De tenderar att ha en mindre inten
siv drift än de redan nämnda brukstyperna. På transferingsbruken är utomgårds- 
arbetet begränsat, och i stället är transfereringar4 en viktig inkomstkälla.

I det följande gör jag en distinktion mellan professionella brukstyper och övriga. 
Med de förra avses ensambruken, de beroende och de egentliga familj ebruken samt 
storbruken. Gravitationspunkten bland de professionella är det egentliga familje-
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bruket. Det utgör för det första tyngdpunkten i familjebrukets sociologi, som jag 
ser det. Vidare är det en gravitationspunkt i den meningen att det är attraktivt för 
så många att vara ”självständiga” jordbrukare. Slutligen är familjebruket tyngd
punkt i europeisk och därmed svensk jordbrukspolitik, eftersom den, som nämnts, 
siktar till att främja just denna typ av lantbruk. Det finns alltså en trefaldig över
lappning mellan den sociologiska teorins centrala begrepp, människors strävan att 
bli ”självständiga” och politikens uttalade målsättning att främja familjebruket.

Autonomins pris
Ovan har vi angett som ett särdrag för det egentliga familjebruket att det för sin re
produktion är autonomt i två avseenden: (i) det är oberoende av inkomster utanför 
jordbruket och (ii) det är oberoende av främmande arbetskraft (i den primära pro
duktionen). Svenska familjebrukare får betala ett högt pris för denna autonomi.

Tabell 2: Arbetstid i jordbruket för män och kvinnor efter brukstyp (medeltal timmar per år)

Brukstyp Män Kvinnor

Ensambruk 2 594 86
Beroende familjebruk 2 368 909
Egentliga familjebruk 2 927 1 6 6 6
Storbruk 2 322 826
Deltidsbruk 817 247
Transfereringsbruk 1 3 6 3 736
För alla grupper 1 779 657

Antal giltiga fall 344 293
Information saknas (%) 2 2

Källa: Egen stickprovsundersökning.

Det inser man när man studerar deras arbetstider (se tabell 2).
Den genomsnittliga arbetstiden per år är 1 779 timmar för män och mindre än 

hälften för kvinnor, eller 657 timmar per år. Men som alltid är medeltalet vilsele
dande vid sneda fördelningar som denna, och medianen mer rättvisande. Den se
nare är 1 600 timmar för männens del och 300 timmar för kvinnornas. Skillnaden 
mellan medelvärden och medianer antyder en sned fördelning med ett stort antal 
lantbrukare med förhållandevis låga arbetsinsatser -  och speciellt gäller detta kvin
norna. För männens del är det den stora gruppen deltidsbruk som drar ner media
nen, medan medeltalen dras upp av proportionellt sett små grupper lantbrukare 
med långa arbetstider. Som synes gäller det de professionella brukstyperna där 
männen genomgående har långa arbetstider. I kvinnornas fall gäller detta endast de
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egentliga familj ebruken, som ligger högst i genomsnittlig arbetstid. På alla övriga 
brukstyper har kvinnorna, mätt i arbetstid, en mindre framträdande roll, och speci
ellt kvinnorna på deltids- och ensambruken drar ner genomsnittet.5

I en annan artikel har vi uppskattat vad vi kallar ”familjearbetstaket”6. Detta de
finieras som den totala familjeårsarbetstiden på gården dividerad med antalet arbe
tande familjemedlemmar. Familjearbetstaket i sin tur är den punkt på skalan där 
insatsen av familjearbete inte längre tenderar öka. Över detta tak får man i stället 
en tendens för familj ear betskraften att kompletteras av anställd arbetskraft eller det 
vi kallat ”nätverksarbete” (Djurfeldt och Waldenström 1996 ,193 -94 ). Våra data 
tyder på att taket ligger nära 4 000 timmar per år. På bruk som ligger nära taket ar
betar man i stort sett tolv timmar om dagen, sju dagar i veckan. Man anlitar främ
mande arbetskraft först när den egna arbetskraften utnyttjats till det yttersta. Då 
förlitar man sig inte bara på vanliga anställda, utan utnyttjar i hög grad nätverken 
bland släkt, grannar och vänner samt även svart arbetskraft.

Detta i sin tur betyder att årsarbetstiden i jordbruket ligger på mer än det dubbla 
av vad den gör i industrin, där den ligger runt 1 600 timmar. Slit och släp dygnet 
runt och året om är vad åtminstone de manliga, och i någon mån också de kvinn
liga professionella lantbrukarna får betala för sin självständighet. Med Pile (1991, s 
264) kan man säga att många bönder för att säkra gårdens överlevnad i stigande 
grad ”devaloriserat” sitt eget arbete. De arbetar mer och mer för ett allt mindre ut
byte. Autonomin kostar alltså, men många är uppenbart beredda att betala.7 Min 
tes är att detta beror på att lantbrukarna ofta sätter så högt värde på självständig
heten, att de kanske inte ens betraktar slitet som ett pris -  utom kanske ruelsefyllda 
novembermorgnar när man måste släpa sig ut i svinstallet klockan fem om morgonen!

Autonomins värde
Man kan se det egentliga familj ebruket som en position i en agrar struktur, men för 
att positionen ska få några innehavare krävs det att det finns aktörer -  i detta fallet 
jordbrukare och deras familjer -  som har ambitionen att inta denna position och 
som är villiga att betala priset för att stanna i den.

Under detta ligger ett perspektiv på struktur och handling som är inspirerat av 
Bhaskar (1989, kap 5, se för övrigt Djurfeldt 1996a). Folk gifter sig inte för a tt re
producera äktenskap ssystemet, säger Bhaskar. Travesterar man honom, kan man 
säga att ingen är och blir ”självständig” bonde för att reproducera en position i 
agrarstrukturen. Däremot krävs det för att denna position ska reproduceras, att det 
finns bönder som aspirerar på att bli och förbli familjebrukare. Man kan inte ute
sluta att, i länder där det egentliga familj ebruket är ovanligt, som i södra Indien
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(Athreya et al 1990) eller i södra Spanien (Djurfeldt 1993), är en av orsakerna att 
det finns få människor som eftersträvar denna tillvaro. Detta kan i sin tur bero på 
att det manuella arbetet värderas på ett helt annat sätt i dessa samhällen, än i det 
lutherskt präglade Västeuropa och det delvis likadant präglade USA.

I en inspirerande analys har Pile (1991) analyserat engelska bönders handlande 
med hjälp av ett begrepp han hämtat från Habermas, nämligen ”privatismus” 
(Habermas 1973, s 106). Begreppet är uppenbarligen besläktat med Bourdieus 
”habitus” och handlar om den typiska motivationsstruktur som människor i en 
viss samhällsposition uppvisar. Pile talar om två ”privatismer” hos de engelska 
mjölkbönder han intervjuat, det vill säga ”familjeprivatismen” och ”yrkesprivatis- 
men” (a a s 257). Den förra har två aspekter, nämligen patriarkat och generations- 
vis reproduktion. Patriarkatet i det svenska lantbruket behandlas på annat ställe 
(Djurfeldt och Waldenström 1998), medan generationsskifte diskuteras mot slutet 
av denna artikel. Här ska vi i stället gå in på yrkesprivatismen, där ”självständig
het” i Sverige precis som i England (a a) är ett framstående tema.

I och för sig tyder det pris som bönderna8 betalar i form av slit och släp att de 
högt värderar sin position. Går man igenom den magra samhällsvetenskapliga 
forskningen om svenska bönder, är det slående att alla rapporter är eniga om en 
sak: bönder trivs m ed sitt arbete. (Andersson och Axelsson 1988, Andersson m fl 
1984, Jansson, 1987, s 83. Jfr också översikten i Djurfeldt 1990). När man frågar 
dem varför, verkar svaren centreras kring två saker:

(1) det bönder kallar ”frihet” och
(2) det de kallar närheten till ”naturen” och djuren.
Som sociolog blir man frestad att undersöka exakt vad det ligger i dessa ideolo

giska signalord. Vad menar bönder med ”frihet” och ”natur”? Varför har dessa be
grepp blivit så centrala, att de verkar styra böndernas hela uppfattning av sig 
själva, sitt arbete och sin sociala situation? Tyvärr finns det ingen systematisk forsk
ning gjord på detta område. De rapporter som citerats ovan innehåller visserligen 
en del spritt material till belysning av frågan, men i övrigt en ganska rudimentär 
analys. Någon komplett analys kan jag inte prestera här, men jag vill gärna peka på 
några slående saker.

Ulrich Nitsch summerar sin erfarenhet efter intervjuer med värmländska bönder 
på följande sätt:

Det de värdesätter mest är friheten... Det kan låta märkligt med tanke på den knappa 
ledigheten. Men med friheten menar de möjligheten att själv få bestämma över vad 
de gör och över sin tid. (Nitsch 1985 , s l 6  7)

Det är alltså två saker som verkar vara centrala: (1) att inte vara underställd nå
gon, att vara sin egen herre och (2) att själv kunna tillrättalägga och disponera sitt
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arbete och sin dag. Häri ligger naturligtvis en enorm kontrast mot de flesta kropps
arbetande människors vardag. De senare är underställda arbetsledare, förmän och 
basar som -  tillsammans med klockan -  bestämmer vad de ska göra. Bonden be
stämmer själv, och han upplever tydligen ofta kontrasten till att ingå i en hierarkisk 
arbetsorganisation som en befrielse.

Det är slående att böndernas frihetsbegrepp koncentrerar sig på de former av 
tvång som de inte är underställda, samtidigt som de tvingande omständigheter som 
de faktiskt lider under på något sätt underbetonas. Ibland får man en känsla av att 
omständigheternas tvång förträngs. Är man bonde och vill förbli det, är man 
tvungen att anpassa sig till ett antal omständigheter som sätts av marknaden och 
jordbrukspolitiken -  för att inte tala om vädret! Mönstret liknar vad psykologerna 
kallar en kompartmentalisering, som hos den mjölkbonde Sören Jansson citerar:

Ibland tycker man att man håller på i onödan, men då är det ju så mycket annat som 
väger upp ... bara älgjakten till exempel... och friheten. Du bestämmer ju själv i vil
ken ordning du ska arbeta. Om det nu är frihet... Egentligen bestämmer man ju ing
enting ... Bara själva ordningen. (Jansson odaterad, s 22)

Detta är ett slående exempel på ideologiens makt att styra sociala agenters upp
fattning av en social situation och påverka deras handlande. Här illustreras också 
hur ideologien eller ”privatismen” fungerar som arbetsmotivation och därmed bi
drar till att hålla det svenska lantbruket gående.

”Naturen” är det andra stora temat i böndernas ideologi och här skiljer sig som 
det verkar svenskt lantbruk från det engelska som vi tidigare diskuterat. Det är 
kännetecknande för bönder att de lever i nära samspel med biologiska och ekolo
giska processer. Man kunde förvänta sig att detta skulle ge en nykter och osenti
mental inställning till naturen och dess processer. Desto mer förvånande är det att 
bönder delar den typiskt svenska naturromantiken -  eller som en bonde citerats för 
att ha sagt: ”... det viktigaste är nog att jag känner mig som en del i naturen, det 
ger mig en kick” (Andersson och Axelsson 1988, s 14).

Bönder anser sig vara starka miljövänner. Så här skriver Nitsch om sina värm
ländska kobönder:

... kobönder i Värmland har en stark känsla för djur och natur och ... de är betänk
samma inför konsekvenserna av metoderna i det moderna jordbruket... De anser att 
dagens användning av bekämpningsmedel kan innebära risker för framtida skade
effekter och de tycker att metoderna i jordbruket borde anpassas bättre till naturens 
lagar. Av hänsyn till djurens välbefinnande vill de inte pressa mjölkkorna till högre 
avkastning. Och det kom fram mycket tydligt under våra intervjuer att bönderna me
nade allvar med dessa ställningstaganden. Många nämnde med eftertryck att de kän
de olust för den utveckling i jordbruket som de deltog i...  (aa s l6 8)

”De kände olust för den utveckling de deltog i” -  detta uttrycker en motsättning
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mellan å ena sidan det dominerande naturtemat i böndernas ideologi, och de tving
ande omständigheter vilka de som marknadsproducenter är underordnade. Om 
man vill kan man se det som en motsättning också mellan långsiktig och kortsiktig 
reproduktion. Bönder arbetar ofta långsiktigt, för att gården skall bestå och kunna 
tas över av en kommande generation (Landquist och Lundkvist 1 9 8 3 ,s2 8 ,3 0 ) .  
Men kortsiktiga reproduktionskrav kan komma i konflikt med dessa långsiktiga 
mål. Det gäller framför allt att klara årets skörd, att få ihop till årets räntor och 
amorteringar, att få ihop till de dagliga utgifterna. Så även om man upplever 
kemi jordbruket -  och det gentekniska jordbruk som är på väg -  som ett hot mot de 
långsiktiga målen, så tvingas man i hög grad underordna sig. Detta är slående ex
empel på den ofrihet som faktiskt ligger i böndernas situation, och som, frestas 
man att säga, förträngs av det andra stora ideologiska temat -  det om bondens fri
het.

Detta var ett rudimentärt försök till analys av två stora ideologiska temata i bön
dernas sätt att förhålla sig till sitt arbete. Natur-temat delas uppenbarligen av andra 
grupper i det svenska samhället. Detsamma gäller frihetstemat, som bönderna delar 
med andra småföretagare. Men frågan är då: vad skiljer egentligen bönder från 
småföretagare?

Ett sätt att komma i närheten av ett svar, är att gå till de studier av livsformer i 
stad och glesbygd som gjorts av bland andra göteborgssociologerna Ulla Björnberg 
och Margareta Bäck-Wiklund. Så här karaktäriserar de småföretagarnas sätt att 
leva:

I denna livsform är det ständigt arbete på gång. Arbetssituationen är flexibel, vilket 
innebär att gränserna mellan arbetstid och fritid suddas ut. Företagare kan sällan 
koppla av. De har en arbetsorienterad livsstil och hela familjen blir involverad i arbe
tet, även barnen... Ytterligare ett tecken på deras arbetsorienterade livsstil framkom
mer i deras förhållande till närsamhället. Småföretagarna är måna om sociala kon
takter i närsamhället. De har täta kontakter med släkt och grannar, både vad avser 
umgänge och arbete. Familjernas sociala kontakter är lika mycket arbetsrelationer 
som rena umgängesrelationer. (Björnberg och Wiklund 1897, s 77-78)

Visste man inte att det var småföretagare som omtalas i detta citat, skulle man 
kunna läsa det som en karakteristik av lantbruket. Därmed är frågan ställd på sin 
spets: vad är skillnaden egentligen? Är det man kallar ”svensk bondekultur” något 
man enbart finner på Skansen? Fiar svenska bönder genom sitt deltagande i en na
tionell kulturell diskurs blivit som vilka småföretagare som helst? Fielt så enkelt är 
det kanske inte.

De citerade författarna talar om en ”neorural livsform”, en nytt sätt att leva på 
landet, som är anpassat till de nya livsvillkor som gäller. Det är frestande att se 
böndernas liv som ingående i denna neorurala livsform. I så fall skulle bönder inte
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vara som vilka småföretagare som helst, men de skulle uppvisa väsentliga likheter 
med andra småföretagare, speciellt sådana som är baserade på lands- och i gles- 
bygd.

Därmed inte sagt att det inte skulle gå att finna några särdrag för bönder. Till 
skillnad från många, om än inte alla egna företagare, är bönderna kroppsarbetare. 
Detta gör att de har en del gemensamt med den traditionella arbetarklassen (Jans
son 1984, s 140-141). Ett särdrag hos svenska bönder grundas i det enkla faktum 
att bönder tenderar att vara av bondesläkt, och som sådana för de vidare en del 
familj etraditioner som stammar från gammal svensk bondekultur. Det ger dem 
också en stark lokal förankring, och detta kan vara en del av förklaringen till att 
bönderna i många bygder har ett politiskt inflytande som inte står i proportion till 
deras antal.

I sin produktionsform är bönderna företagare, och detta pekar alltså på att som  
sådana delar de en livsform och en ideologi med andra företagare -  det är frihets- 
ideologin, förnimmelsen av att inte vara underordnad, att styra sig själv. Denna 
ideologi har en utomordentlig betydelse som motiverande faktor eller privatism för 
att använda Piles term.

Det finns en rad studier, förutom den redan citerade av Pile, från flera olika län
der som pekar på att familj ebruket i övriga Västeuropa och USA kännetecknas av 
en nära besläktad ideologi. Mooney (1988) markerar med titeln på sin avhandling 
ett välbekant tema. Den heter Your O w n Boss? och pekar mot det frihetstema som  
diskuterats ovan. Barlett å sin sida ger följande utförliga karakteristik av sina 
Georgia-bönders världsbild:

personal empowerment and pride in meaningful work, work that clearly serves a 
wider societal need; the linkage of work and family, of long-term ties not only to kin 
but to a like-minded community; the combination of work and family with place and 
a sense of attachment to land and region; the sense that work and play, effort and lei
sure, flow into each other and grow out of each other; and a sense of daily connec
tedness to nature and to deeper spiritual realities embodied in the work process. (Bar- 
lett 1993, s 6-7)

Ovanstående är bara två exempel som antyder att det frihetstema som känneteck
nar svenska bönders privatism inte är unikt svenskt. Tvärtom verkar det vara ka
raktäristiskt för stora delar av Västeuropa och USA.

Frånsett Nitschs redan citerade undersökning från Värmland samt de två ameri
kanska studierna, bygger de resultat jag citerat på kvalitativa metoder. Det kan där
för vara intressant att se om analysen kan underbyggas med ett kvantitativt mate
rial, som det vi arbetar med här. Vårt formulär innehöll en öppen fråga: Vad är det 
som du sätter särskilt värde på som jordbrukare? Efter att svaren kodats, kan man 
notera att de rör sig i stort sett inom två dimensioner. Å ena sidan har vi den posi-
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tiva värderingen av den reproduktiva autonomin , det vill säga när man betonar 
värdet av att ”vara sin egen”, ”friheten” och ”självständigheten” (64%) eller 
”arbetsuppgifternas art”, ”att man själv lägger upp sitt arbete” (15%). Lägger man 
ihop dessa kategorier, finner man att 79 procent av respondenterna betonar bon
dens autonomi som ett värde, ett eftersträvansvärt mål. Den andra dimensionen be
tonar värdet av lantbruket som sådant: arbetsmiljön, att jobba med djur och natur 
(43%) och att bo på landet, nära naturen (14%). Dessa två dimensioner blandas i 
en tredje kategori, alltså den som betonar arbetets resultat, att se det växa , att för
valta ett arv, ett landskap, en tradition (16%). Det är svårt att belägga skillnader 
mellan brukstyperna i svaren på denna fråga. Det skulle i sin tur kunna stödja en 
hypotes om att frihetsideologin och naturmystiken delas av många bönder, det vill 
säga också av deltidsbönder och andra. Det finns alltså inget i detta material som  
pekar mot att det skulle finnas en specifik ideologi för det egentliga familj ebruket. 
Yrkesprivatismen är heller inte specifik för bönder, utan delas med andra skikt av 
befolkningen, framför allt småföretagare.

Det går knappast att betvivla att det finns en stark positiv värdering av den auto
nomi som ligger inbyggd i positionen som autonom familjebrukare. När man frå
gar om vad som är negativt med lantbrukaryrket, så relaterar svaren återigen till 
autonomin, eller rättare sagt till dess baksida. När vi frågade om detta, var vi 
tvungna att använda formuleringen: Bortsett från jordbrukspolitiken, vad upplever 
du som negativt med lantbrukaryrket? Ordnade efter hur vanliga de är, tar de ty
piska svaren upp sådant som: samhällsopinionen, att yrket är psykiskt påfrestande, 
att de fysiska odlingsvillkoren är besvärliga samt problem som marknadens villkor 
orsakar. De tre sista svaren kan kanske sägas peka på autonomins pris, att ”ensam 
är stark” men också sårbar. Som sin egen står man inte bara emot den vrånga natu
ren, mot kalla vintrar och alltför blöta eller alltför torra somrar. Man står barhu- 
vad och med ansiktet vänt mot marknadens snålblåst och mot det kalla draget från 
det övriga samhället.

Lägg märke till att det inte är ”marknadens villkor” som är det mest besvärliga, 
vilket en ekonomistisk teori om jordbruket, vare sig den är neoklassisk eller marxi
stisk, skulle kunna förleda en att tro, utan ”samhällsopinionen” och jordbrukspoli
tiken. Många har påpekat hur känsliga bönder är för hur deras yrke och deras kår 
behandlas i medier. Kommer ett kritiskt inslag i Aktuellt om jordbruket någon 
kväll, är det många bönder som går och lägger sig både deprimerade och sårade (jfr 
Jansson 1987, s 83-85).

Det ligger nära till hands att tolka denna känslighet för samhällsopinionen som 
ett utslag att ett enkelt faktum: ingen yrkeskår -  utom möjligtvis politiker och poli
tiskt tillsatta tjänstemän -  är så direkt beroende av politiken för sin dagliga överlev-
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nad som bönderna. Väl och ve, medgång och motgång, fulla lador eller tomma 
bankböcker, bestäms i mycket högre grad av jordbrukspolitiken än av vare sig 
marknaden eller vädret. Det är insikten om detta som avspeglas i böndernas svar 
på vad som är negativt med lantbrukaryrket. Vill man förstå vad som får dem att 
härda ut i denna ständiga ovisshet, då måste å andra sidan hänvisa till böndernas 
”frihetsideologi, ” deras tjurskalliga satsning på att vara sina egna och att arbeta 
för sin familj, som driver dem, både att stå ut med hårt arbete, och med en, som det 
verkar, ständig ovisshet om framtiden.

Kollegiala och politiska nätverk
Böndernas möjligheter att klara sig är, som vi redan varit inne på, i hög grad be
stämda av jordbrukspolitiken och av politiskt reglerade marknader. Det ligger nära 
till hands att se det som ett svar på detta beroende, att bönderna är så väl organise
rade, både producentfackligt och politiskt, även om det är en funktionell förklaring 
som knappast duger som utgångspunkt för att skriva bonderörelsens historia. Man 
skulle vidare kunna argumentera för att Organisationsgraden borde vara speciellt 
hög i slättbygderna, som dragit mycket större fördel av politiska stödåtgärder till 
lantbruket än vad till exempel Norrland gjort (Djurfeldt 1994, s 137-138). Det kan 
visserligen hävdas vara en krasst materialistisk tolkning, men som vi ska se vinner 
den stöd i data.

Ser vi först på kollegialitet är det slående att så många är medlemmar i de lant- 
brukskooperativa föreningarna. För männens del är nära 80 procent medlemmar i 
LRF respektive producentföreningarna9 med en något lägre siffra för Hushållnings
sällskapen. Procentandelen är lägre för kvinnorna, något jag återkommer till. Det 
är också slående att så många som 43 procent av männen är medlemmar av något 
politiskt parti -  det är en siffra som ligger skyhögt över genomsnittet för befolk
ningen som helhet.10

Grupperar vi medlemskapen efter föreningstyp framträder intressanta regionala 
skillnader. Dessa markeras också när gäller det vi kallar bygde- och nätverksorien- 
terade föreningar, som inbegriper en stora flora, alltifrån Röda korset till hem
bygds- och jaktföreningar samt fiskevårdsföreningar. Ser man på kommungrupper
na, framträder svaga men intressanta skillnader (jfr tabell 3). Det verkar som om  
det finns ett samband mellan föreningsaktivitet och kommungrupp, men att det går 
i olika riktning för olika typer av föreningar. För de kollegiala föreningarna och för 
politiska partier är mobiliseringen helt i enlighet med hypotesen högst i Skåne och 
lägst i Ångermanland och med Västergötland i en mellanställning. För de bygde- 
och nätverksorienterade föreningarna verkar mönstret vara tvärtom med störst ak-
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Tabell 3: Antal medlemskap efter föreningstyp, kommungrupp och kön (medeltal)

MÄN

Föreningstyp: Skåne Väster
götland

Kommungrupp:
Ånger

manland
Total Statistisk

signifikans

Kollegial 2,45 2,05 1,73 2,09 sign. 1%
Politiskt parti 0,51 0,40 0,38 0,43 ej sign.
Bygd- och nätverksorienterad 1,06 1,14 2,11 1,40 ej sign.

Giltiga fall: 344. Information saknas: 2 procent.

KVINNOR

Kommungrupp:
Föreningstyp: Skåne Väster Ånger Total Statistisk

götland manland signifikans

Kollegial 1,23 1,30 1,08 1,20 ej sign.
Politiskt parti 0,38 0,35 0,29 0,34 sign. 5%
Bygd- och nätverksorienterad 1,09 1,52 1,96 1,52 sign. 5%

Giltiga fall: 293. Information saknas: 20 procent

Källa: Egen stickprovsundersökning.

ti vitet i Ångermanland och lägst i Skåne (även om skillnaden inte är statistiskt sig
nifikant). Det senare stämmer väl med schablonbilden av Norrland som insvept i 
tjocka nätverk; för att tänja på bilden något, skulle man kunna kalla dessa nätverk 
för fångstgarn, eftersom de har klart ekonomiskt värde, till exempel jakt- och fiske
föreningar. Ser man på den senare typen av föreningar och deras betydelse i de oli
ka kommungrupperna, så vinner också hypotesen stöd. I Skåne är 15 procent av 
männen medlemmar i sådana föreningar, jämfört med 34 och 52 procent i respek
tive Västergötland och Ångermanland.111 sista hand avspeglar detta naturligtvis 
skogens olika betydelse i olika delar av landet.

Låt oss nu begränsa oss till de kollegiala nätverken och se på brukstyperna och 
deras förhållande till lantbrukskooperationen (se tabell 4). Det påstås ofta att koo
perationen är dominerad av större bönder, och att småbrukarna är dåligt represen
terade. Kan man spåra något sådant i vårt material? Ser vi först på männen, så 
finns det klara skillnader mellan brukstyperna:12 deltidsbrukarna är inte oväntat i 
lägre grad organiserade i föreningarna. I en mellanposition ligger transfererings- 
bruken. Kvinnorna visar samma mönster.13

Ojämlikheten mellan brukstyper går igen vad gäller förtroendeuppdrag i de kolle-
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Tabell 4: Medlemskap och förtroendeuppdrag i kollegiala föreningar efter brukstyp och kön (medeltal)

MÄN KVINNOR

Brukstyp Antal Antal för Antal Antal för-
medlemskap troendeuppdrag medlemskap troendeuppdrag

Ensambruk 2,63 0,58 1,51 0,06
Beroende familjebruk 2,18 0,48 1,34 0,07
Egentliga familjebruk 2,51 0,47 1,65 0,20
Storbruk 2,64 0,57 1,98 0,07
Deltidsbruk 1,67 0,19 0,83 0,04
Transfereringsbruk 1,89 0,06 1,14 0,02

TOTALT 2,09 0,34 1,20 0,07

Antal giltiga fall 340 289
Information saknas (%) 3 20

Källa: Egen stickprovsundersökning.

giala föreningarna. Transfereringsbruk och deltidsbruk ligger mycket lågt, medan 
samtliga professionella bruksformer ligger högt. Här avviker de beroende familje- 
bruken som ligger lägst bland de professionella.14 En större ojämlikhet vad gäller 
förtroendeuppdrag antyds av det mått på toppigheten i en fördelning som  
statistikerna kallar kurtosis. För medlemskap och för männen är kurtosis lika med 
0,56 (alltså mindre toppigt än normalfördelningen), medan vad gäller förtroende
uppdrag är kurtosis lika med 2,06, det vill säga toppigare än normalfördelningen. 
Med andra ord har de kollegiala föreningarna en bred anslutning, men de domine
ras av de professionella lantbrukarna. Kontrasten är ännu starkare för kvinnornas 
del, där kurtosis for medlemskap är -1,10, och för förtroendeuppdrag 21,01.15

Detta bekräftar bilden av de kollegiala föreningarna som breda, i den meningen 
att de organiserar stora delar av lantbrukarkåren, inklusive delar av de icke-profes- 
sionella brukarna, samtidigt som de domineras av de professionella och av män. 
Däremot verkar det svårt att belägga några skillnader mellan de professionella, till 
exempel att belägga en tendens att stor brukare eller egentliga familj ebrukare är mer 
dominerande än andra inom föreningarna.

För samtliga professionella brukstyper gäller, i likhet med det egentliga familj e- 
bruken, att den autonomi de eventuellt har är kringskuren av marknaden och av 
politiska regleringar. Deltidsbrukarna har en krockkudde i sitt arbete utomgårds 
som skyddar dem både mot ekonomins och politikens svängningar. Ett större enga
gemang från de professionellas sida är därför helt enligt förväntningarna, eftersom 
de saknar det krockskydd som utomgårdsarbetet utgör.

Låt oss se på politiska partier och upprepa samma typ av analys. Här är det emel-
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lertid inte lönt att se på förtroendeuppdrag, eftersom de är så sällsynta att statistisk 
analys knappast är meningsfull. Vi utgår alltså från att lantbrukarnas arbets- och 
livsvillkor bestäms politiskt, och den enkla, och kanske för enkla hypotesen, att 
detta motsvaras av en hög mobiliseringsnivå. På linje med den hypotesen borde

Tabell 5: Medlemskap i politiska partier efter brukstyp och kön (procent)

Brukstyp Män Kvinnor

Ensambruk 62 27
Beroende familjebruk 39 42
Egentliga familjebruk 56 64
Storbruk 48 48
Deltidsbruk 33 36
Transfereringsbruk 38 40

TOTALT 43 42

Antal giltiga fall 340 236
Information saknas (%) 3 20

Källa: Egen stickprovsundersökning.

mobiliseringsnivån vara högre för de professionella brukstyperna, som i högsta 
grad är beroende av politiken för sitt arbete och sin försörjning. (Se data i tabell 5).

Det är delvis samma mönster som vad gäller de kollegiala föreningarna, det vill 
säga de icke-professionella brukarna verkar vara mindre politiskt mobiliserade än 
de professionella. Bland de senare ligger de egentliga familjebruken högst, och de 
beroende familjebruken lägst.16 Det faktum att de senare återigen avviker något 
skulle kunna bero på en så enkel sak som att de har dåligt med tid. I en annan av 
publikation har vi visat att om man lägger ihop deras arbetstid inom- och utom- 
gårds, så jobbar de beroende familjebrukarna i genomsnitt mest av alla. Kanske 
räcker helt enkelt inte deras tid för att de ska vara högaktiva i de olika nätverken.17

Det blir en intressant variation i mönstret när man ser på kvinnorna. Här är mo
biliseringsnivån högst på de egentliga familjebruken, medan deltidsbruken och en
sambruken ligger på den lägre nivån.18 M ot bakgrund av vad vi vet om kvinnornas 
engagemang i produktionen är det inte så förvånande: på egentliga familjebruk och 
kanske också på storbruken19 är kvinnorna mycket engagerade i produktionen, me
dan deltids- och ensambrukarnas kvinnornas tenderar att vara klart orienterade ut- 
omgårds.20

Data för facklig och politisk organisering verkar alltså lätta att förena med det so
ciologiska perspektiv på bonden och lantbruket som diskuteras i denna artikel. Den
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självständighet som bönderna siktar mot är en villkor ad autonomi. Böndernas väl 
och ve regleras i Sverige och i EU primärt politiskt och sekundärt av marknaden. 
Den villkorade autonomin är inte nödvändigtvis orsaken till den högra mobilise- 
ringsnivån -  det vore att underskatta komplexiteten i sociala orsakssamband. Or
sakerna ska kanske sökas i bonderörelsens historia. Däremot kan man, utan att ta i 
för mycket, våga påstå att den villkorade autonomin bör bidra till att upprätthålla 
den höga organiseringsgraden.

Familjebrukets framtid
Att föra gården vidare till barnen ingår, som vi varit inne på i familj ebrukarens 
”privatism”, det vill säga de motiv som påverkar beteende och speciellt planering 
för framtiden. Ur den synpunkten är det intressant att studera lantbrukarnas för
väntningar och planer vad gäller framtiden. På sätt och vis är våra data redan för
åldrade på denna punkt. Vi började att samla in dem under den tidiga sommaren 
1992 när avreglering och anpassning till världsmarknaden stod högst på den poli
tiska dagordningen. Den gamla svenska jordbruksregleringen hade monterats ned, 
omställning var ordet för dagen, och lantbrukarnas pessimism verkade växa lika 
snabbt som omställningsarealen, där tistlar och kvickrot bredde ut sig.

Scenariot ändrades drastiskt när ett svenskt inträde i EU blev aktuellt, redan se
nare samma år. Jämfört med den dystra omställningen hälsades detta inledningsvis 
med jubel -  åtminstone invärtes i många lutherskt präglade lantbrukarsjälar. Det 
var innan EU:s avigsidor blev fullt synliga, bland annat i form av en byråkrati som  
skulle imponerat på Franz Kafka. Vad vi diskuterar fortsättningsvis är alltså bön
dernas förväntningar om framtiden, som dessa såg ut innan EU-inträdet. Som vi 
ska se, kan de säga något också om dagens situation.

Vi hade en öppen fråga i vårt formulär som handlade om synen på lantbrukets 
framtid. Efterkodning av svaren reducerar mångfalden till fem kategorier med opti
mister och pessimister i varsin ända av skalan. Bland männen gav 47 procent obe
tingat optimistiska svar. Vidare var ytterligare en del (13%) betingade optimister, i 
den meningen att de sade sig vara optimister med vissa reservationer, som till exem
pel: Jag är optimist, bara vi får en ny regering, och liknande. Ytterligare en del 
(11%) var begränsade optimister. Dessa reserverade sig genom att säga ungefär: Jag 
tror att vissa kommer att klara sig, andra får lägga av. Ytterligare en mellan- 
kategori är de osäkra, och 11 procent av männen klassades som sådana. Bara 16 
procent av männen gav uttalat pessimistiska svar på frågan om framtiden.21

Det är slående att det finns flera pessimister bland kvinnorna. 21 procent av kvin
norna gav pessimistiska svar om framtiden, mot 16 för männen. De osäkra var
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också flera, eller 24 procent jämfört med 11 för männen. Medan 73 procent av 
männen gav uttryck för någon form av optimism, gjorde bara lite mer än hälften 
(55%) av kvinnorna det.22

Bland männen gav majoriteten, i en eller annan mening, optimistiska svar. Men 
det är en optimism mot alla odds, både i ljuset av de stämningar som rådde 1992 
och i ljuset av lantbrukarnas egen planering för framtiden. Ser man på fram- 
tidsplaneringen, var det bara 18 procent av hushållen som redovisade någon offen
siv framtidsplanering, och i många fall var det mycket diffusa planer ibland på 
gränsen mellan dröm och fantasi: Jag vill köpa en gård längre söderut, gärna större 
m ed fler djur, men i så fall modernare så a tt det inte blir mer arbete än idag.

De expansiva planer som fanns faller i ungefär tre lika stora grupper: 40 procent 
planerar att lägga om eller rationalisera produktionen, medan 31 procent planerar 
att utvidga areal, besättning eller arbetsinsats, medan 29 procent planerar att diver- 
sifiera genom att starta annan produktion eller företagsamhet i anknytning till går
den. Inte heller här hitta vi några statistiskt signifikanta samband med gårdstyp och 
inte heller med optimism/pessimism om framtiden.

Det var alltså mindre än en tredjedel som hade konkreta planer på förändring, 
samtidigt jordbrukspolitikerna och böndernas egna organisationer -  i och med att 
jordbruksregleringen avskaffats -  skrek efter marknadsanpassade nysatningar. Hur 
ska man tolka det? En tolkning är att krisen trots allt inte var någon reproduk
tionskris för en stor del av lantbrukarna. Många kunde luta sig tillbaka och ut
nyttja det som är familjeproduktionens fördel, att dra åt svångremmen och vänta 
på bättre tider. Det stora måttet av optimism kan stödja en sådan tolkning. Den 
stöds också av det faktum att det inte är några skillnader mellan gårdstyperna vad 
gäller andelen som redovisat några framtidsplaner.

De olika typer av familjeproduktion som vi fångat med vår typologi har inbyggda 
stabilisatorer som skyddar mot konjunkturernas svängningar. Stabilisatorn kan till 
exempel vara en fast förankring på arbetsmarknaden som skyddar deltidarna och 
kanske också många ensambrukare, nämligen de som är gifta eller samboende. På 
samma sätt skyddar bidrag och understöd transfereringsbrukarnas tillvaro. De bäst 
ställda professionella bruken gynnas av en välfungerande produktion och en solid 
finansiell ställning, bra läge och bra jord. Bönder kan härda ut i dåliga tider, och 
optimism om framtiden hjälper naturligtvis till.

Men detta är kanske inte hela sanningen. De beroende familjebruken är, som vi 
påpekat på annat ställe, en utsatt grupp (Djurfeldt och Waldenström 1996, s 205). 
De tenderar att vara mera skuldsatta än andra, och detta är ofta anledningen till att 
endera, eller båda, makar na är tvungna att jobba utomgårds för att få det hela att 
gå runt. Många av dem är låsta, och det finns bara ett sätt att klara sig ur kläm
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man: arbete och åter arbete. Det är den enda framtidsplanering som det finns ut
rymme för. I det läget är drömmen kanske inte att expandera, utan att få slå av på 
takten något.

Av dem som hade några planer, gällde många en reträtt från jordbruket (36%). 
Återigen är det inga skillnader mellan gårdstyperna. Inte heller finns några sam
band med planering för generationsskifte eller med optimism/pessimism om framti
den. Däremot är det naturligtvis flera av de äldre som planerar att dra sig tillbaka, 
även om det förekommer också bland de yngre.

Av dem som ville dra sig tillbaka, var det många som hade önskemål om att bar
nen skulle ta över, men även i detta avseende fanns det få konkreta planer. Det är 
först bland de som är över 40 år som planeringen tar fastare form. 40 procent av 
de medelålders och äldre som planerar en reträtt har också konkreta planer för att 
barnen ska över. Bland de övriga 60 procenten finns inga sådana planer. Detta an
tyder en stor ”dödlighet” bland familjebruken. Många kommer alltså att miss
lyckas med målet att föra arvet vidare och lämna över gården till något av barnen.

Intressant nog finns det inget statistiskt samband mellan gårdstyp och planer för 
övertagande bland dem som står inför en reträtt från jordbruket. Annorlunda ut
tryckt verkar den totala ”mortaliteten” hög, men den är inte större bland de icke
professionella än bland de professionella gårdstyperna. Detta skulle kunna tyda på 
att deltids- och transfereringsbruken kommer att överleva generationsskiftena i un
gefär lika hög eller låg grad som de professionella brukstyperna. Lägg till detta att 
många av de senare knappast kommer att drivas vidare som professionella bruks- 
typer efter generationsskifte, utan just som deltidsbruk eller transfereringsbruk. 
Scenariot år 1992 var alltså en fortsatt utveckling av pluriaktivitet och en mins
kande andel professionella bruk. Det var kanske inte vad inte vad de som i början 
av 1990-talet ville konkurrensutsätta det svenska jordbruket hade väntat sig.

Ingen av de tre variabler vi diskuterat ovan -  alltså optimism/pessimism om fram
tiden, konkreta planer för jordbruksproduktionen och planering för generations
skifte -  visar något samband med gårdstyp. Trots att jag som sociolog är ute efter 
att visa på social differentiering i jordbruket, så måste jag erkänna mitt misslyck
ande i detta avseende. Precis som det finns en betydande homogenitet i facklig och 
politisk mobilisering, verkar det också gälla förväntningar och planering för framti
den. Dessutom verkar sannolikheten för att ett bruk ska föras vidare inom familjen 
vara ungefär densamma oavsett gårdstyp, vilket onekligen är ett anmärkningsvärt 
resultat.

Om differentiering är låg i socialt avseende är den desto större mellan regionerna. 
I nedanstående tabell anges andelen pessimister i respektive kommungrupp.23 Vi
dare anges andelen med redovisad konkret offensiv planering för framtiden och an-
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Tabell 6: Pessimism-index, framtidsplaner och successionsplaner efter kommungrupp

Kommungrupp Pessimism Framtids Succession
index planer

Skåne 13 40 22
Västergötland 1 12 15
Ångermanland 28 0 12

TOTALT 16 18 17

Antal giltiga fall 334 341 350
Information saknas (%) 5 3 0

Källa: Egen stickprovsundersökning.

delen som har konkreta planer på att gården ska övertas av något av barnen.
Det kan inte vara tydligare. De som förväntade sig att drabbas, när det svenska 

jordbruket i början av 1990-talet skulle ut och konkurrera på världsmarknaden, 
var i första hand de norrländska bönderna. Här företrädda av vårt stickprov från 
Ångermanland. Mer än en fjärdedel av hushållen gav uttryck för pessimism. Det är 
i och för sig lågt jämfört med de domedagsprofetior som offentligheten fick ta del 
av, men det är ändå dubbelt så högt som i Skåne och långt över den utbredda opti
mism som verkar ha rått i vår del av Västergötland.24 Framtidsplaneringen verkar 
ha varit helt förlamad, eftersom inte ett enda av våra norrländska hushåll redovisat 
några konkreta framtidsplaner, annat än att härda ut. Jämför detta med skåning
arna, där 40 procent förberett sig på en offensiv satsning när de stora marknaderna 
skulle öppnas.25

Mycket tyder alltså på att när jordbruksregleringen skrotades och jordbruket 
skulle utsättas för internationell konkurrens i början av 1990-talet, tillgrep bön
derna sitt klassiska överlevnadsknep, det vill säga att dra åt svångremmen och 
vänta ut krisen. En sådan tolkning stärks av frånvaron av regionala skillnader i ett 
annat avseende, nämligen vad gäller generationsväxling. Utbredd pessimism och 
frånvaro av offensiv planering för framtiden hindrar inte att ångermanlänningarna 
i ett viss omfång planerar för att barnen ska ta över, och att de därvidlag inte skiljer 
sig så mycket från västgötarna och skåningarna.26 Det stärker vår tidigare slutsats, 
att även de icke-professionella gårdstyperna har en viss chans att föras vidare inom 
familjen, trots dåliga tider. Samtidigt antyder den stora ”dödlighet” som man kan 
ana bland alla brukstyper, att det finns gränser för vad jag efter Pile kallat den fa
miljära privatismen. När de nuvarande brukarna lägger av kommer många gårdar 
att läggas ner, och bland de som lever vidare kommer många att drivas utanför den 
nuvarande familjen och släkten.
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Slutord
Familjebruket är en position i en agrar struktur. Om denna position ska befolkas, 
måste det finnas människor som aspirerar på att göra det. Ideologin om den själv
ständige och frie bonden är en stark drivkraft i detta avseende. Men det egentliga 
familjebruket är starkt kringskuret, och samhällets strukturella utveckling hotar att 
ytterligare att beskära dess utrymme. Våra data tyder på att runt 60 procent av 
bruken inte kommer att överföras till nästa generation, vilket betyder att ett av 
familj ebrukarnas centrala motiv -  att föra gården och arvet vidare -  inte kan in
frias. Det scenario som utvecklats ovan tyder på att, bland de bruk som överlever, 
kommer både andelen egentliga familjebruk och andelen av professionella bruks- 
typer som helhet, att minska i betydelse. Alltså kommer, om scenariet håller, del
tids- och transfereringsbruk att öka sin andel av de svenska lantbruken. Eftersom 
de senare inte är autonomt reproduktiva enheter, är de mindre känsliga för 
jordbrukspolitikens och konjunkturernas svängningar genom sina krockkuddar i 
form av andra inkomstkällor.

Vi har konstaterat att lantbrukarna har en unikt hög facklig och politisk mobili
sering. I den realistiska orsaksteorins termer såg vi mobiliseringen som en beting
else för reproduktionen av familjebruket -  eftersom möjligheterna till detta just är 
satta av jordbrukspolitiken. Vårt scenario bygger på de jordbrukspolitiska förut
sättningarna under det korta mellanspel då svenskt jordbruk skulle utsättas för 
konkurrens på världsmarknaden. Sedan dess har betingelserna förändrats i och 
med att Sverige gått med i EU. På vilket sätt detta förändrat betingelserna för agrar
strukturens utveckling återstår att se. En planerad uppföljning av denna studie kan 
förhoppningsvis ge oss svaren.

Men det egentliga familjebruket kommer sannolikt att behålla sin ideologiska be
tydelse. Det kan ses som ideologisk avatar a av familj eföretagsamheten i jordbruket. 
Som sådant kommer det att behålla sin särställning, även om dess proportionella 
och numeriska betydelse minskar. 11
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Noter
1 De data som denna artikel bygger på kommer från ett 
projekt finansierat av Skogs- och Jordbrukets Forsknings
råd, Byggforskningsrådet, Arbetsmiljöfonden och Lantbru
kets Forskningsstiftelse. Förutom författaren har Ulrich 
Nitsch och Cecilia Waldenström deltagit i forskargruppen, 
och därigenom lämnat e tt sto rt bidrag till denna artikel. 
Yvonne G unnarsson , Anne Rymer-Rythén och Olof 
Thomsson har gjort e tt ovärderligt jobb som forsknings
assistenter, liksom de agronomie studeranden som ge
nomförde intervjuerna. Våra respondenter m åste  också 
tackas för a tt de ödslade tid och tålamod på våra långa 
intervjuer. Vidare har en referensgrupp bestående av 
Reidar Almås, Gunilla Bjerén, Olof Bohlin, Åke Daun, An
ders W. Johansson och Erik Westholm gett många värde
fulla synpunkter på projektets uppläggning. Maria Oskars- 
son har bidragit med opublicerade uppgifter ur Väljarund- 
ersökningen 1994. Slutligen har deltagarna i arbetsgrup
pen för arbetssociologi vid Svenska Sociologförbundets 
Årsmöte i Lund i januari 1997 bidragit med konstruktiv 
kritik. Jerker Nilsson sam t en anonym bedömare har också 
bidragit med viktiga kommentarer.

2 Den klassiska studien på detta område är Tracy (1989), 
som går igenom statsinterventionens historia i Europa 
från den stora jordbrukskrisen 1 8 8 0 -1 9 0 0  fram till CAP.

3 Den allra vidaste definitionen är G assons och Erringtons 
(1993, s  18 ff), där familjeegendom blir det operatio
nella kriteriet. Med detta blir 100 procent av bruken i vår 
studie familjebruk.

4 Pensioner, a rbetslöshetsersättn ing  eller sjukbidrag. 
Märk a tt om den registerade brukaren är pensionerad, 
faller bruket utanför urvalsramen. Är t ex enbart brukar
ens m ake/m aka pensionerad är bruket å andra sidan 
del av ramen.

5 Detta är inte en artikel om könsrelationer i lantbruket, 
som behandlas på annat ställe (Djurfeldt och Walden
ström under utgivning 1998). Där så  behövs differentie
ras emellertid mellan män och kvinnor som i ovanstå
ende tabell.

6 I Djurfeldt och Waldenström 1996  talar vi om "family 
labour treshold”. "Tak” är en bättre metafor än tröskel, 
varför vi byter terminologi.

7 Jan Ch Karlsson m isstänkte i en personlig kommentar 
a tt hela denna analys lägger "lönarbetarlivsformens ras
ter över bondeproduktionen". Som påpekas i det följande 
innebär analysen dock inte nödvändigtvis att bönderna 
betraktar priset som högt.

8 Följande avsnitt bygger på en sådan genomgång som 
jag själv gjort (Djurfeldt 1990).

9 Många är med i flera sådana föreningar, vilket inte av
speglas i d e ssa  data.

10 ”1 Väljarundersökningen 1994  uppgav sig 10,7% av de

intervjuade (totalt 2 529  personer) vara partimedlemmar. 
Bland jordbrukare var m otsvarande siffra 38,8% bland 
manliga (49 pers.) och 41,9% bland kvinnliga (31 pers.). 
Detta är tveklöst den högsta andelen medlemmar bland 
samtliga yrkesgrupper.” Opublicerade uppgifter citerade 
ur e tt brev från Maria O skarsson, Statsvetenskapliga 
Insitutionen, Göteborgs Universitet.

11 Signifikant på 0,1% nivån. Antal giltiga fall: 344, infor
mation saknas: 2 procent.

12 Skillnaderna är statistisk t signifikanta på 0,1% nivån.

13 I bägge fallen är skillnaderna statistisk t signifikanta 
på 0,1% nivån.

14 För männen är skillnaden statistiskt signifikant (0,1%), 
därem ot inte för kvinnorna.

15 D essa skillnader är svåra att te sta , och vi avstår från 
det.

16 Enmansbruken avviker, men skillnaderna är inte s ta 
tistiskt signifikanta. I övrigt är skillnaderna signifikanta 
på 1% nivån för männen och på 5% nivån för kvinnorna.

17 Jmf. Djurfeldt och Waldenström 1996.

18 Signifikant på 5% nivån.

19 Vi har få storbruk i vårt material varför det är svårt att 
uppnå statistisk t signifikanta resultat för denna grupp.

20 Djurfeldt och Waldenström (under utgivning 1998a).

21 Som vi påpekat i Djurfeldt och Waldenström 1996, s. 
190, är bortfallet av respondenter skevt i detta avse
ende. Vårt stickprov underskattar därför förmodligen de 
pessim istiska stäm ningarna.

22 Som påpekats ovan är bortfallet s to rt för kvinnorna, 
speciellt för dem som arbetar heltid utomgårds. Hade 
man deras svar, skulle den kvinnliga pessim ism en even
tuellt fram stå som ännu starkare. De nämnda skillna
derna är statistisk t signifikanta på 0,1% nivån.

23 När vi beräknat andelen pessim ister har vi tagit man
nen som representativ för hushållet och räknat kvinnan 
enbart då data för mannen saknas. Det bör påpekas att 
resultatet blir detsam m a om könen behandlas separat.

24 Skillnaderna mellan regionerna är signifikanta på 1% 
nivån.

25 Här är skillnaderna signifikanta på 0,1% nivån.

26 De skillnader som finns i tabellen är inte statistiskt 
signifikanta.
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ABSTRACT 

The Sociology of Family Farming: 
Portrait of the Swedish Farmer before the EU Entry
GÖRAN DJURFELDT

With the starting point in an ideal-typical definition of the notional family farm , 
and building on survey data from three parts of Sweden, in this article a portrait of 
the Swedish farmer is drawn. Family farming is central, both as a goal for Euro
pean agricultural policy and as a motivating force for the life and work of the farm
ers. The author argues that family farming should be the focal point also for the 
sociology of agriculture. The article builds upon a typology of farms developed in 
earlier works. It is used to analyse the life and work situation of Swedish farmer 
households before the entry into EU which is analysed in view of the contingent 
autonomy taken as characteristic of family farming. The analysis demonstrates the 
price which Swedish farming households are forced to pay for what they tend to 
call their ”freedom”. Swedish farmers, especially the men, have uniquely high levels 
of political mobilisation, and they are also much engaged in their own co-operative 
organisations. Finally, the author shows how farmers’ images of the future reflect 
the basic predicament of family farming, i.e. on the one hand its contingent auto
nomy and on the other its importance as a motivating force. A scenario developed 
on the basis of farmers” future planning shows, on the one hand a likely high 
”mortality” for all types of farms; on the other hand, it also signals the reproduc
tion of a differentiated agrarian structure, with the notional family farms as a 
shrinking minority.


