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Förord  

Jordbruksverket har beställt denna studie av Internationella Handelshögskolan i Jönköping. 

Studien ingår i ett större projekt om nya perspektiv på konkurrenskraft i svenska jordbruks- och 

trädgårdsföretag. Rapportförfattarna har fått i uppdrag att analysera sambandet mellan 

integration och jämställdhet respektive konkurrenskraft. Resultatet presenteras i denna rapport. 

Författarna har planerat studiens upplägg och genomfört analyserna. Författarna ansvarar också 

för rapportens resultat och slutsatser.  
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Anställdas egenskaper i termer av kön eller härkomst påverkar inte 

konkurrenskraften i jordbruksföretag.  

Anställdas kön eller härkomst har liten, eller marginell betydelse för konkurrenskraften i 

jordbruksföretag. Däremot har erfarenhet i företaget betydelse. 

Det visar denna studie som Högskolan i Jönköping gjort på uppdrag av Jordbruksverket. 

Studien syftar till att analysera sambandet mellan två av landsbygdsprogrammets (2014-2020) 

prioriterade områden; jämställdhet och integration, och dess inverkan på konkurrenskraft hos 

svenska jordbruksföretag. Resultaten visar att andelen kvinnor och andelen individer med 

utländsk bakgrund har liten betydelse för företagens konkurrenskraft. Erfarenhet inom företaget 

har större betydelse.   

Bakgrund 

Bakgrunden till studien är bland annat att den svenska jordbrukssektorn idag står inför en rad 

utmaningar. EUs landsbygdspolitik syftar särskilt till att skapa en smart, hållbar och 

inkluderande tillväxt. Det innebär i korthet ökat fokus på ett antal överordnande mål som rör 

energi och klimat, innovation och utbildning. I linje med målet om inkluderande tillväxt 

förordar kommissionen förbättringar inom områden som berör jämställdhet och integration. Det 

gäller framförallt jordbrukssektorn som har brister inom båda dessa områden. Trots åtgärderna 

för förbättringar finns det i nuläget få bevis på hur förbättrad jämställdhet och integration 

påverkar den svenska jordbrukssektorn. Denna studie genomfördes för att analysera dessa 

samband.  

Resultat 

Resultaten i studien visar att sambandet mellan andelen sysselsatta kvinnor och 

jordbruksföretagens konkurrenskraft varierar beroende på företagens storlek, näringsinriktning 

och regionala förutsättningar. När alla jordbruksföretag analyseras tillsammans har de med en 

högre andel anställda kvinnor sämre produktivitet. Men det är viktigt att poängtera att detta 

resultat försvinner när man även tar hänsyn till företagets näringsinriktning, storlek och var det 

ligger. Andelen kvinnor i jordbruksföretaget stärker företagets konkurrenskraft i de fall då 

företaget ligger i en region med hög mångfald (i termer av ålder, bakgrund och kön). Detta 

pekar på att de olika regionala förutsättningarna som finns i Sverige har betydelse för sambandet 

mellan jämställdhet och konkurrenskraft. Rapporten finner inget samband mellan 

jordbruksföretagens konkurrenskraft och andelen anställda med utländsk bakgrund. Däremot 
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visar studien alltså att erfarenhet hos de som arbetar i jordbruksföretagen har betydelse för 

konkurrenskraften. Erfarenhet kan ses som ett mått på den kunskap som finns i ett företag 

eftersom det speglar de lärdomar, färdigheter och den praktiska erfarenhet som de anställda i 

företaget har tagit del av i det dagliga arbetet. Rapporten visar även att mer erfarna 

egenföretagare är mer konkurrenskraftiga.. För att öka konkurrenskraften i jordbruksföretag är 

det med andra ord viktigt att se till den kunskap som finns i företagen.    
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Sammanfattning   

Syftet med rapporten är att analysera sambandet mellan två av landsbygdsprogrammets 2014-2020 

prioriterade områden, jämställdhet och integration, och dess inverkan på konkurrenskraft hos svenska 

jordbruksföretag. Med utgångspunkt i befintliga data antar studien ett förenklat tillvägagångssätt där 

jämställdhet och integration observeras utifrån arbetskraftens fördelning. Konkurrenskraft mäts 

empiriskt genom både förädlingsvärde och total faktorproduktivitet, och jämställdhet och integration 

indikeras genom andel kvinnor och andel med utländsk bakgrund av totalt antal sysselsatta i företaget. 

Analyserna baseras på en produktionsfunktion som beskriver kombinationen av företagets insatsvaror 

och ligger till grund för att analysera hur produktiviteten påverkas av förändringar i såväl interna som 

externa faktorer. De empiriska analyserna bygger på panelskattningar och använder företagsdata från 

SCB över åren 1997-2010. Resultaten visar ett statistiskt säkerställt negativt samband mellan andelen 

kvinnor och jordbruksföretagens produktivitet, ett samband som vid skattning av modeller som tar 

hänsyn till storlekskategorier och SNI-grupperingar försvinner helt. Således ger rapportens resultat stöd 

till tidigare forskning som belyser vikten av att ta hänsyn till företagens storlek och 

produktionsinriktning i analyser inom jordbrukssektorn då företag med kvinnliga ägare generellt sett är 

mindre. Vidare visar resultaten av den empiriska analysen att det finns ett multiplikativt samband mellan 

mångfald, andelen kvinnor i jordbruksföretagen och jordbruksföretagens produktivitet, vilket ger en 

indikation om att jordbruksföretagens produktivitet påverkas positivt av en hög andel kvinnliga anställda 

om företaget är lokaliserat i en kommun med stor mångfald. 

 

 

Conclusions 

The purpose of this paper is to analyse the effects of gender equality and integration on Swedish farm 

competitiveness. Based on existing data, this study adopts a simplified approach to study gender equality 

and integration by relating the proportion of women and the proportion of individuals with a foreign 

background to total employment in the firm. Competitiveness is measured empirically by using both 

value added (VA) and total factor productivity (TFP). The empirical analysis is based on a Cobb-

Douglas-type production function, which relates a company’s physical output of the production process 

to the company’s inputs. This forms the basis for the analysis of how productivity is affected by changes 

in both internal and external factors. The results show a statistically significant negative relationship 

between the proportion of women and farm productivity. However, when taking size categories and SIC 

groupings into account, this negative relationship disappears altogether. Thus, as companies with female 

owners are generally smaller, the findings of the paper give support to previous research that emphasizes 

the importance of taking size and production type into account when analysing the agricultural sector. 

Further, the results of the empirical analysis show that there is a multiplicative relationship between 

diversity, the proportion of women in agricultural businesses, and farm productivity, which indicates 

that farm productivity is positively influenced by a high proportion of female employees if the company 

is located in a municipality with high diversity. This paper adopts a panel data approach to the Cobb-

Douglas-type production function using business data provided by Statistics Sweden for the period 

1997-2010. 
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1. Introduktion  
Landsbygdsprogrammet 2014-2020 introducerar fem prioriterade områden för landsbygdsutveckling 

som berör klimat, miljö, innovation, integration och jämställdhet.1 Dessa områden tillskrivs en stor roll 

när det gäller implementeringen av landsbygdsprogrammet och förväntas bidra till 

landsbygdsutveckling och till konkurrenskraftigare jordbruksföretag. Syftet med den här rapporten är 

att analysera sambandet mellan två av dessa prioriteringar, jämställdhet och integration, samt 

konkurrenskraft med fokus på svenska jordbruksföretag. Trots att det satsas mycket resurser på 

integrations- och jämställdhetsfrågor för att driva fram förbättringar så finns det i nuläget relativt lite 

forskning som studerar hur utveckling inom dessa områden påverkar jordbruksföretagens 

konkurrenskraft. Det gäller särskilt studier med avseende på Sveriges jordbrukssektor. Det finns därmed 

ett stort behov av empiriska studier som belyser dessa samband.  

     Att observera och analysera jämställdhet och integration är ingen enkel uppgift, och att skapa 

tillförlitliga indikatorer och mått är komplicerat. För att mäta jämställdhet på ett bra sätt bör man 

exempelvis belysa tillgång till jämställda möjligheter i fråga om resurser, rättigheter och inflytande 

(Croppenstedt m.fl. 2013), vilka är svåra att observera. Dessutom syns inte kvinnors företagande fullt 

ut i den offentliga statistiken, vilket innebär att flera viktiga perspektiv faller bort i empiriska analyser 

som bygger på dessa data. Den av SCB tillhandahållna statistik som används i den här rapporten har 

dessa begränsningar då kvinnor inte officiellt antas vara delaktiga i ledning och skötsel av företag om 

de inte också är formellt anställda i företaget. Vi kan inte heller ta hänsyn till om individerna i företagen 

har inkomst från annan verksamhet än jordbruk eller om de arbetar deltid. Dessa felkällor bidrar till att 

osynliggöra kvinnor som arbetar i jordbruket och försvårar empiriska analyser av jämställdhet, vilket är 

viktigt att beakta vid tolkning av resultaten.  

     Vi kan däremot ta hänsyn till kön och bakgrund på ett bättre sätt i de fall där jordbruksföretaget är 

registrerat som ett enmansföretag (0 anställda). Den ensamt sysselsatta kan då antas vara företagsledare. 

Statistiken visar att ca 87 procent av Sveriges jordbruksföretag drivs som enmansföretag. Att studera 

dessa företag separat är intressant ur flera perspektiv. Dels ökar företagandet bland kvinnor, personer 

med utländsk bakgrund och unga generellt sett i Sverige (Tillväxtverket 2015), och dels finns det 

undersökningar som visar att företag som leds av kvinnor, unga och personer med utländsk bakgrund 

generellt sett har en större potential att växa (Tillväxtverket 2015).2 Även om inte jordbrukssektorn har 

studerats specifikt i dessa undersökningar så finns det andra undersökningar som indikerar skillnader i 

den upplevda konkurrenskraften bland svenska lantbrukare med avseende på kön och ålder 

(Lantbruksbarometern 2015). 

     Med utgångspunkt i befintliga data antar den här studien ett förenklat tillvägagångssätt där 

jämställdhet och integration observeras utifrån arbetskraftens fördelning. Studien utgår från 

arbetskraftens sammansättning, d.v.s. hur stor andel av det totala antalet sysselsatta i företaget som är 

kvinnor respektive utländskt födda.3 Det är därmed viktigt att poängtera att vi inte likställer en ökning i 

andelen sysselsatta kvinnor eller utländskt födda med ökad jämställdhet och integration, utan att vi ser 

ett ökat deltagande som en indikator på förbättring inom dessa områden. Studien fokuserar således på 

effekten av ett ökat tillträde till arbetsmarknaden genom anställning eller genom nystart av företag.  

En annan utmaning är att definiera och empiriskt mäta begreppet konkurrenskraft. Eftersom 

konkurrenskraft är ett mångsidigt begrepp, är det svårt att hitta ett generellt mått som fångar alla 

aspekter. Två vanliga mått på konkurrenskraft är produktivitet och effektivitet (Zhu och Oude Lansink 

2008), vilka ses som tillförlitliga indikatorer på konkurrenskraft (Latruffe 2010; OECD 2012). I den här 

studien används två olika produktivitetsmått för att indikera konkurrenskraft. Det första måttet utgår 

                                                      
1 Dessa kallas även horisontella/tvärgående principer/prioriteringar.  
2 Tillväxtverket (2015). Företagens villkor och verklighet 2014, rapport 1. 
3 Till individer med utländsk bakgrund räknas de som är födda i ett annat land än Sverige. 
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från arbetskraftens produktivitet (förädlingsvärde per anställd) och indikerar hur effektivt arbetskraften 

som insatsvara kan producera varor och tjänster. Det andra måttet utgår från den totala 

faktorproduktiviteten (TFP), vilket ger ett mer samlat mått på produktivitet i termer av arbetskraft, 

råvaror och kapital. Även om det finns ett flertal argument som stödjer användningen av båda dessa mått 

och trots att de är vanligt förekommande i studier av konkurrenskraft, så används TFP mer frekvent i 

studier som fokuserar på jordbrukssektorn (OECD 2012). Olika mått behöver därför inte konkurrera 

med varandra utan bör snarare ses som komplement i analyserna (Laureti och Viviani 2011). 

 För att studera effekter på konkurrenskraft utgår vi från hur produktivt ett företag är. Analyserna baseras 

på en produktionsfunktion som beskriver kombinationen av företagets insatsvaror och ligger till grund 

för att analysera hur produktiviteten påverkas av förändringar i såväl interna som externa faktorer. Vi 

skattar produktionsfunktioner på företagsnivå för att undersöka hur förändring i arbetskraftens 

sammansättning påverkar olika mått på produktivitet. En rad olika teoretiska argument ligger till grund 

för att analysera vilka faktorer som påverkar (jordbruks)företagens konkurrenskraft, vilka utgår från 

olika aspekter av företaget och deras tillgång till interna och externa resurser. 4  Även om studien 

fokuserar på arbetskraftens karaktärsdrag med avseende på kön och utländsk bakgrund så kontrollerar 

vi för andra centrala faktorer i företagens interna och externa miljö som förväntas bidra till att förklara 

skillnader i konkurrenskraft mellan jordbruksföretag.  

De empiriska analyserna bygger på panelskattningar och använder företagsdata från SCB över åren 

1997-2010. I analysen inkluderas förklaringsvariabler som är specifika för företaget (ekonomiska och 

strukturella), dess arbetskraft (kön, bakgrund, ålder, utbildning) och dess externa miljö (industristruktur, 

naturliga förutsättningar och mångfald i befolkningen).  

 

1.1 Rapportens resultat i korthet 

Produktionsfunktioner skattas inledningsvis för alla jordbruksföretag och i ett nästa steg uppdelat på 

storlek (små, medelstora och stora företag) och sektor (odling, mjölk, kött & ägg, service och 

djurhållning). Vi analyserar även om det finns multiplikativa effekter genom att kombinera (interagera) 

de förklarande variablerna med varandra. Det är i dessa sektorsspecifika, multiplikativa och mer 

djupgående analyserna som vi finner de mest intressanta resultaten. Sammanfattningsvis visar resultaten 

följande: 

 Det finns ett statistiskt säkerställt negativt samband mellan andelen kvinnor och 

jordbruksföretagets produktivitet. Resultatet är detsamma oavsett vilket mått på produktivitet 

som används. 

 Detta generella mönster återfinns dock inte när vi skattar separata produktionsfunktioner med 

avseende på storlekskategorier och SNI-grupperingar.  

 När vi skattar separata produktionsfunktioner för olika storleksklasser, finner vi ett negativt 

samband mellan andelen kvinnor och produktivitet endast för de företag som ingår i kategorin 

2-5 sysselsatta. Dessa jordbruksföretag utgör 24 procent av det totala antalet jordbruksföretag.   

 Vi finner även olika effekter när vi skattar separata produktionsfunktioner för olika sektorer 

(odling, mjölk, kött & ägg, service, djurhållning). Resultaten visar att andelen kvinnor endast är 

negativt korrelerat med produktivitet för jordbruksföretag inom mjölksektorn, detta trots att 

mjölkföretagen utgör en relativt liten andel av det totala antalet jordbruksföretag (ca 16 procent).  

 Resultaten visar även att det finns ett positivt multiplikativt samband mellan diversitet (inom 

kommunen), andelen kvinnor i jordbruksföretag och jordbruksföretagens produktivitet. Det här 

resultatet indikerar att produktiviteten i företag med en hög andel kvinnor påverkas positivt i de 

fall företagen är lokaliserade i en diversifierad kommun. 

                                                      
4 Se OECD (2012) för en översikt. 
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 Andelen individer med utländsk bakgrund har ingen statistisk påverkan på jordbruksföretags 

konkurrenskraft oavsett konkurrenskraftsdefinition, storleksindelning eller vilken sektor inom 

jordbruket som analyseras.  

 

Resultaten ger därmed stöd till den forskning som belyser vikten av att ta hänsyn till företagens storlek 

och produktionsinriktning i analyser av produktivitet inom jordbrukssektorn då företag som har 

kvinnliga ägare generellt sett är mindre (Robb och Watson 2012). Resultaten ger även stöd till de studier 

som visar att diversitet är en viktig faktor för att öka ett kvinnligt deltagande inom jordbruket.    

 

1.2 Rapportens struktur 

Rapporten är strukturerad enligt följande: 
 

Avsnitt 2 ger en kort bakgrund och motivering till studien med utgångspunkt i ett ökat fokus 

på integrations- och jämställdhetsfrågor i landsbygdsprogrammet 2014-2020.  
 

Avsnitt 3 presenterar teori och tidigare studier som belyser kopplingen mellan jämställdhet, 

integration och konkurrenskraft.  
 

Avsnitt 4 beskriver den empiriska metoden (modellerna) och de data och variabler som de 

empiriska analyserna bygger på.  
 

Avsnitt 5 presenterar de data som används i analyserna på ett mer djupgående sätt med 

avseende på variation över geografi och tid.  
 

Avsnitt 6 redogör för resultaten av skattningarna och de efterföljande känslighetsanalyserna.  
 

Rapporten avslutas med slutsatser och diskussion i avsnitt 7.  

 

2. Bakgrund och motivering 
En ojämn fördelning mellan kvinnor och män i företag är ett faktum inom och mellan industrier samt 

över geografin. Även om en ojämn könsfördelning i sig själv inte nödvändigtvis behöver spegla 

diskriminering, finns det ett flertal rapporter som pekar ut jordbrukssektorn när det gäller brister i både 

könsfördelning och jämställdhet. FAO-rapporten från 2011 (SOFA) fokuserar exempelvis på kvinnors 

roll i jordbruket och de kostnader som orsakats av bristande jämställdhet Rapporten visar att jordbruket 

inte utnyttjas till fullo i många länder på grund av bristande jämställdhet och tar tydligt ställning för att 

främjad jämställdhet inom jordbruket bidrar till ökad produktion och produktivitet. Även om rapporten 

främst fokuserar på de förhållanden som gäller i utvecklingsländer, finns det motsvarande studier och 

rapporter som pekar på liknande brister i könsfördelning och jämställdhet även inom det europeiska 

jordbruket. Europeiska Kommissionen lyfter exempelvis fram att trots att kvinnor representerar en 

betydande andel av totalt antal anställda inom det europeiska jordbruket (ca 60 procent) så intar de sällan 

ledande positioner. Mindre än 30 procent av de kvinnliga jordbrukarna är företagsledare och deras arbete 

är oftast knutet till mer hushållsinriktad produktion snarare än traditionell jordbruksproduktion. 

Jordbruk som leds av kvinnor tenderar även att vara mindre och mer diversifierade jämfört med jordbruk 

som drivs av män. Sammantaget visar statistiken att kvinnor står för ett lägre deltagande med avseende 

på sysselsättning inom jordbruket, möter större hinder för att komma in i jordbrukssektorn och har 

kontinuerligt sämre tillgång till ekonomiska resurser i termer av mark och investeringar (Morrison m.fl. 

2007). Att öka deltagandet av kvinnor och personer med utländsk bakgrund inom jordbruket står därmed 

högt upp på den politiska agendan såväl i Sverige som internationellt. I nuläget finns det relativt lite 

forskning som fokuserar på sambandet mellan jämställdhet och konkurrenskraft inom jordbrukssektorn. 

Dessutom antar de flesta studier ett makroperspektiv och fokuserar oftast på de förhållanden som gäller 

i utvecklingsländer (Udry m.fl. 1995; Horrell och Krishnan 2007). Det finns därmed ett stort behov av 
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studier som fokuserar på europeiska och framförallt svenska förhållanden för att öka kunskapen om hur 

satsningar inom dessa områden kan förväntas bidra till jordbrukssektorns utveckling.  

     Ett annat centralt mål för landsbygdsprogrammet 2014-2020 är att förbättra integrationen av 

utländskt födda individer på landsbygden. En relativt stor andel av Sveriges befolkning med utländsk 

härkomst väljer framför allt stadsregioner, särskilt storstadsregionerna, vid eget val av bostadsort. Den 

offentliga statistiken visar att endast cirka fem procent av de boende på landsbygden har utomnordisk 

härkomst. Av dem som bor på landsbygden arbetar en mindre andel inom jordbruk där endast cirka en 

procent av de sysselsatta har utländsk bakgrund (SCB 2014). 

     Till skillnad från jämställdhet finns det ett flertal tidigare studier som fokuserar på hur arbetskraft 

med utländsk bakgrund påverkar jordbruksföretag och deras konkurrenskraft. Dessa studier visar en 

positiv effekt både på nationell, regional, bransch- och företagsnivå. Studier genomförda på länder i 

Europa och Nordamerika lyfter exempelvis fram positiva effekter för jordbruksföretag i termer av 

utökad arbetskraft (Scott m.fl. 2008), mer produktiv arbetskraft (Martin 1995) och lägre lönekostnader 

(Borjas 1986). Det finns även undersökningar som visar att företag som leds av personer med utländsk 

bakgrund generellt sett har en större potential att växa (Tillväxtverket 2015). Dock finns det inga 

empiriska studier i dagsläget som fokuserar på ovan nämnda samband och svenska jordbruksföretag.  

 

3. Tidigare studier  
I det här avsnittet ges en kortfattad litteraturöversikt för att sammanfatta några av de mest relevant 

studierna med fokus på relationerna mellan jämställdhet, integration och konkurrenskraft. För en 

fullständig litteraturöversikt med fokus på konkurrenskraft och landsbygdsprogrammets fem 

horisontella principer hänvisas till Jordbruksverkets rapport 2015. 

3.1 Jämställdhet och konkurrenskraft 

Det finns ett flertal exempel på tidigare studier som fokuserar på jämställdhet och de ekonomiska 

effekter som ökad jämställdhet förväntas bidra till (Walby 2004; Morrison m.fl. 2007). Studier av det 

här slaget tenderar att fokusera på effekten av ökad jämställdhet på aggregerad nivå med fokus på 

förändring i regionala eller nationella ekonomiska storheter som bruttoregional- eller 

bruttonationalprodukt.5  

     Relativt få studier har undersökt sambanden mellan jämställdhet och konkurrenskraft med 

utgångspunkt i företaget och med fokus på jordbrukssektorn, vilket noteras i Latruffe (2010) och OECD 

(2012). Det finns dock studier som empiriskt utforskat relaterade samband som exempelvis mellan kön 

och avkastning inom jordbruket (Croppenstedt m.fl. 2013). Studier visar att avkastningen i företag som 

drivs av kvinnor är signifikant lägre än avkastningen i företag som drivs av män (Tiruneh m.fl. 2001; 

Goldstein och Udry 2008). Det finns även studier som visar på signifikanta skillnader i arbetssätt mellan 

män och kvinnor; exempelvis används olika produktionsmetoder för att framställa samma gröda. 

Skillnaden visar sig dock försvinna nästan helt då man kontrollerar för tillgången till och användningen 

av produktionsfaktorer, då kvinnor oftare möter restriktioner i tillgången till kapital och mark, vilket i 

sin tur antas hämma potentialen (Udry m.fl. 1995; Horrell och Krishnan 2007). De flesta studier med 

den här inriktningen fokuserar dock på utvecklingsländer. Studier som fokuserar på mer jämförbara 

förhållanden (europeiska och amerikanska) visar motstridiga resultat.  

     I en studie med fokus på norska jordbrukshushåll finner Haugen och Brandth (1994) att kvinnliga 

jordbrukare har blivit mer lika de manliga med avseende på bakgrundsfaktorer som utbildning, träning 

och teknisk kunnande. Däremot visar de att kvinnors inkomst från jordbruket fortfarande står för en 

mindre andel av den totala inkomsten i hushållet samtidigt som de överlag har en lägre inkomst från 

jordbruk. Mathijs och Vranken (2001) analyserar konkurrenskraft (definierat som produktivitet) på 

                                                      
5 Se exempelvis Goldin (1995), Mammen och Paxson (2000) och Esteve-Volart (2004). 
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företagsnivå i Bulgarien och Ungern och visar att en högre andel kvinnor inom ett jordbruk höjer 

konkurrenskraften, även då de tar hänsyn till ålders- och utbildningsnivån i företaget. Deras studie visar 

att det inte bara är ålder och utbildning som är viktigt utan även jordbrukarnas kön. En hög andel kvinnor 

i företaget visade sig göra jordbruksföretagen påtagligt mer effektiva.  

     Robb och Watson (2012) lyfter fram flera intressanta perspektiv i sin studie av jämställdhet och 

företagsprestation, genomförd på amerikanska företagsdata. Även om studien inte specifikt fokuserar 

på jordbruk, analyseras skillnader i prestation mellan manliga och kvinnliga företagssatsningar med 

hjälp av ett longitudinellt tillvägagångssätt. Genom att följa företag över tiden visar de att den generella 

uppfattningen att företag ägda av kvinnliga entreprenörer underpresterar är snedvinklad. Studien finner 

varken stöd för antaganden om skillnader i prestation mellan nya manliga och kvinnliga 

företagssatsningar eller att detta skulle vara en del i ledet av att kvinnor diskrimineras och därmed inte 

har samma tillgång till resurser som män. Författarna menar att en majoritet av tidigare studier som 

fokuserar på jämställdhet och företagsprestation misslyckas med att kontrollera för viktiga demografiska 

variabler och variabler som relaterar till storleken på företagen. De hävdar att majoriteten av tidigare 

studier misslyckas med att belysa prestationsskillnaderna mellan manligt och kvinnligt ägda företag på 

ett korrekt sätt som ett resultat av att de använder sig av produktionsvolym som huvudindikator på 

företagens prestation. Produktionsvolymen är i dessa fall baserad på den faktiska volymen snarare än i 

relation till hur mycket insatsvaror som använts eller kapital som investerats. Bosma m.fl. (2004) menar 

att företag som drivs av kvinnliga entreprenörer i större utsträckning underpresterar med avseende på 

kvantitativa mått som omsättning och vinst. Robb och Watson (2012) menar emellertid att dessa resultat 

snarare indikerar företagens storlek än deras prestation, då företag som har kvinnliga ägare generellt sett 

är mindre. Deras studie belyser därmed vikten av studier på företagsnivå och betydelsen av att ta hänsyn 

till företagens storlek i analyser av kvinnligt och manligt entreprenörskap.  

     Det finns i nuläget få studier som analyserar relationen mellan ökad jämställdhet och konkurrenskraft 

med fokus på jordbrukssektorn i Sverige. En svensk studie som tar upp ett relaterat ämne är den av 

Wigren-Kristoferson (2013) som undersöker svenska jordbruk under åren 2007 till 2012 och 

sannolikheten att beviljas stöd ur landsbygdsprogrammet. Även om studien inte berör konkurrenskraft 

specifikt, är den intressant i sammanhanget eftersom den är en av få empiriska studier som genomförts 

med fokus på strukturella skillnader mellan män och kvinnor i det svenska jordbruket. Studien baseras 

på data för de företag som ansökt om företagsstöd från landsbygdsprogrammet från år 2007 till 2012. 

Resultaten indikerar en skev fördelning när det gäller hur stor andel av ansökningarna som beviljas till 

män respektive kvinnor, där män överlag har större chans att beviljas stöd. Studien visar även att 

handläggare upplever att män tar större risker och att de investerar större belopp i sina jordbruk. Kvinnor 

däremot påvisas vara betydligt mindre benägna att ansöka om investeringsstöd (stöd till modernisering 

av jordbruk), ett stöd som har som mål att öka produktiviteten i företagen.  

     Att det saknas tidigare studier på området försvårar givetvis analysen eftersom det inte är möjligt att, 

med utgångspunkt i litteraturen, skaffa sig en uppfattning om vilken relation man kan förvänta sig mellan 

ett ökat deltagande av kvinnor i jordbruket och konkurrenskraft. Det finns inte heller några teoretiska 

argument som stödjer vare sig en positiv eller negativ relation eftersom man inte kan förvänta sig att 

produktivitet har någon koppling till kön per se. Hypotesen är således att kön inte ska ha någon statistiskt 

signifikant påverkan på jordbruksföretagens konkurrenskraft.   

 

     H1: Andelen kvinnor har ingen statistiskt säkerställd påverkan på jordbruksföretagens   

           konkurrenskraft.  

 

3.2 Integration och konkurrenskraft  

Som nämnts finns det ett relativt stort antal tidigare studier som fokuserar på sambandet mellan 

integration och konkurrenskraft inom jordbruket. Utgångspunkten i dessa studier är att när fler individer 
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med utländsk bakgrund blir integrerade i ett samhälle, bidrar detta till att den totala mängden arbetskraft 

i landet ökar. Ett sådant samband bygger på teorin om utbud och efterfrågan, då marknadslönen minskar 

som reaktion på ökad konkurrens om jobb. Därigenom sänks även företagens kostnader för den 

befintliga arbetskraften, vilket leder till att företag i större utsträckning har råd att utöka sin arbetskraft 

som i sin tur kan leda till ökad produktivitet. Studier visar att effekten av minskade löner för amerikanska 

jordbrukare, som en konsekvens av en ökad andel individer med utländsk bakgrund, bidrar till en vinst 

på cirka två procent av USAs bruttonationalprodukt (Borjas 1996). Inom den brasilianska 

jordbrukssektorn har individer med utländsk bakgrund, historiskt sett, ökat den totala produktiviteten 

eftersom dessa individer fört in ny och viktig kunskap (Pereira m.fl. 2002). Liknande slutsatser dras i 

studier som fokuserar på den amerikanska jordbrukssektorn (van Veenhuizen 2006).  

     Peri (2012) analyserar den långvariga effekten av invandring på sysselsättning och produktivitet med 

utgångspunkt i amerikanska data. Resultaten visar att invandring har en starkt positiv effekt på den totala 

produktiviteten eftersom den bidrar till att företag kan öka sin specialiseringsgrad. De flesta studier som 

fokuserar på invandrad arbetskraft och dess påverkan på jordbrukssektorn, sett ur ett nationellt 

perspektiv, visar därmed att individer med utländsk bakgrund utgör en viktig del av den totala 

arbetskraften och bidrar till utveckling. Dessa individer tenderar dock att ha standardiserade 

arbetsuppgifter som kräver en låg (eller ingen) utbildnings- och kunskapsnivå. Även om en liknande 

trend kan observeras i ett flertal länder, inklusive Sverige, finns det skillnader mellan länder som kan 

antas bero på hur kraftigt olika länder har satsat på integration och anpassning. En del länder har förlikat 

sig med idén att det finns en stor andel arbetare som har utländsk bakgrund men som ofta tjänar mindre 

och har sämre arbetsvillkor inom jordbrukssektorn. Andra länder har tagit en mer aktiv roll och 

genomfört en rad handlingsprogram med syftet att integrera arbetskraftsmarknaden för jordbruk med 

arbetskraftsmarknaden för relaterade sektorer (Martin 1985).  

     Integration av utlandsfödda individer förväntas ge konkurrensfördelar på företagsnivå genom olika 

mekanismer. En viktig aspekt relaterar till potentiell inneboende kunskap vilken endast blir tillgänglig 

vid möten eller anställning eftersom en separation mellan individ och dennes kunskapsbank är omöjlig.6 

Kunskapsbanken innefattar erfarenheter, sektorspecifik kunskap och kunskap om kulturella skillnader. 

Individer med utländsk bakgrund bidrar med ny kunskap om potentiella marknader genom sitt språk 

och sin kunskap om sociala normer och regler. En studie av Fafchamps och Minten (2001) utforskar 

betydelsen av dessa resonemang i ett försök att kvantifiera vikten av socialt kapital inom 

jordbrukssektorn. De finner att socialt kapital (bestämt av individens bakgrund, nätverk och 

erfarenheter) påverkar individer inom jordbrukssektorn positivt och att detta leder till ökad produktivitet.  

     Studier som fokuserar på hur utländsk arbetskraft inom jordbrukssektorn påverkar konkurrenskraften 

visar olika resultat beroende på vilket land som studien avser. De flesta studier finner dock att 

konkurrenskraften stärks av införandet av utländsk arbetskraft. Scott m.fl. (2008) hävdar exempelvis att 

utlandsfödda individer som arbetar inom jordbruksföretag i Storbritannien har bidragit till att företag, 

men även hela sektorn, utvecklas på ett sätt som inte hade varit finansiellt möjligt utan integration av 

utländskt födda. Jordbruksföretag i Storbritannien, liksom i flera andra länder, har två olika grupper av 

arbetare: fastanställda och säsongsanställda. Gruppen säsongsanställda utgörs huvudsakligen av 

utlandsfödda individer och har en positiv påverkan på jordbrukens konkurrenskraft då det även i 

Storbritannien är svårt att hitta individer som är villiga att arbeta inom de areella sektorerna (Scott m.fl. 

2008). En viktig aspekt är att man med hjälp av säsongsanställda bättre och snabbare kan möta 

efterfrågeförändringar på marknaden. Därmed kan andelen utlandsfödda i viss utsträckning väntas säkra 

produktionen i jordbruksföretagen genom att överbrygga bristen av personal. En konsekvens av 

svårigheten i att hitta säsongsarbetskraft är att jordbruksföretagen investerar i maskiner och nya 

                                                      
6 Denna kunskap kallas ”tacit knowledge” och brukar översättas med ”tyst kunskap”. Den berör sådan kunskap 

som är svår att skriva ner; för att förmedla och utbyta denna typ av kunskap krävs personliga interaktioner.  
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teknologiska lösningar. Investeringar av det här slaget gör det möjligt att ha en produktion som liknar 

logistikbegreppet ”just in time”; företagen blir därmed mer flexibla och på så sätt även mer produktiva 

givet ett lägre antal anställda (inräknat både utländsk och inhemsk arbetskraft). Med utgångspunkt i 

litteraturen ovan kan man därmed förvänta sig ett positivt samband mellan ett ökat deltagande av 

individer med utländsk bakgrund och konkurrenskraft inom jordbruket, givet att deras kunskap och 

kompetens tas tillvara.    

     H2: Andelen utländskt födda har en statistiskt säkerställd positiv påverkan på jordbruksföretagens   

           konkurrenskraft.  

 

3.3 Vikten av mångfald 

Begreppet integration relateras ofta till begreppet mångfald, som har fått allt mer fokus inom 

forskningen och knyter an till företagens kunskapsmassa sett ur ett bredare perspektiv. I dagens samhälle 

har kunskap och utbildning stor betydelse för hur företag och regioner utvecklas och växer. Här ser man 

att den enskilda individen är viktig eftersom det är där som kunskap tolkas och används. Detta blir ännu 

mer uppenbart när vi vet att kunskap och förståelse inte är något som kan skiljas från en person. Detta 

innebär att en stor del av ett företags kunskapsbas och utvecklingspotential finns inneboende i dess 

arbetskraft. En individs kunskap kan byggas upp genom formell utbildning och vidareutbildning på 

jobbet men det kan även bestå av erfarenheter och medfödda talanger. Det har påvisats att det inte bara 

är kunskapen i sig som är viktig utan hur personer (och deras kunskap) kompletterar varandra. Ett 

företags kunskapsmassa stärks alltså av individers erfarenheter, baserat på bland annat ålder, utländsk 

bakgrund, kön, utbildningstyp och kunskaper (Berliant and Fujita 2008, 2009). Detta innebär att 

mångfaldsbegreppet kan definieras utifrån (i) vilka egenskaper individerna i företaget har (mångfald i 

arbetskraftens struktur) eller (ii) utifrån den kunskaps- och erfarenhetsmassa som finns i regionen 

(mångfald i omgivningen). De egenskaper hos individen som ofta lyfts fram i dessa perspektiv är 

individens bakgrund och kön, vilket kopplar till de horisontella principerna om integration och 

jämställdhet.  

     Mångfald kan därmed ses som en variation av egenskaper hos individer inom en social grupp. Det är 

således resurser i form av nya kunskaper, idéer och ambitioner som om de tillvaratas blir en 

konkurrensfaktor för en regions eller ett företags tillväxt och utveckling (Sigward och Turesson 2012). 

Andra fördelar för företag är tillgång till bredare nätverk, nya kundgrupper och språkkunskaper. En 

relativt stor andel av de småskaliga lantbrukarna samarbetar exempelvis i nätverk, vilket ger både 

ekonomiska och miljömässiga vinster (Andersson m.fl. 2005). Flertalet studier visar att mångfald inom 

företaget är berikande och att företag med stor mångfald på sikt tenderar att prestera bättre än företag 

som är mer homogena (Watson m.fl. 1993; Tallman och Li 1996; Richard 2000; Page 2007). Detta sker 

genom tre kanaler: mångfald (i) främjar en bättre förståelse för marknaden, (ii) ökar den innovativa 

kapaciteten och (iii) förbättrar problemlösningsförmågan (Robinson och Dechant 1997). 

     H3: Mångfald inom företaget har en positiv påverkan på jordbruksföretagens konkurrenskraft.  

 

Studier visar även att mångfald i den omgivande regionen påverkar företag positivt (Norton 1992; Lee 

m.fl. 2004) genom en rad olika kanaler: (i) ett mer varierat utbud av producenttjänster, (ii) ett större 

regionalt nätverk för informationsflöden om nya produktionsmetoder, produkter, kunder och 

leverantörer, (iii) ett stort och differentierat utbud av arbetskraft, (iv) möjlighet att attrahera skickliga, 

kreativa och talangfulla individer med olika bakgrunder, (v) högre värdering av möjligheten att främja 

innovationer och nya idéer och (vi) ökad möjlighet för informationsutbyten och kunskapsflöden.  

 

     H4: Mångfald inom regionen har en positiv påverkan på jordbruksföretagens konkurrenskraft.  
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Det finns även argument för att ökad mångfald kan leda till försämringar för det enskilda företaget. 

Earley och Mosakowski (2000) visar exempelvis att mer homogena grupper tenderar att kommunicera 

lättare och oftare eftersom de är benägna att dela samma synsätt och åsikter. Liknande argument förs 

fram i ett flertal studier som menar att mer homogena grupper är mer samarbetsvilliga och har färre 

känslomässiga konflikter (Tajfel och Turner 1986; Williams och O’Reilly 1998). Fler synpunkter och 

fler kritiska frågor kan därmed skapa fler konflikter, vilket kan göra att beslutsfattandet tar längre tid 

och blir mindre effektivt (Lau och Murnighan 1998). 

3.4 Jordbruksföretagens tillgång till övriga interna och externa resurser 

Även om den här studien fokuserar på arbetskraftens karaktärsdrag med avseende på kön, utländsk 

bakgrund och vikten av mångfald, finns det vid sidan av dessa perspektiv en rad andra faktorer som 

förväntas förklara skillnader i konkurrenskraft mellan jordbruksföretag. En flertal teoretiska argument 

ligger till grund för att analysera vilka faktorer som påverkar (jordbruks)företagens konkurrenskraft, 

vilka utgår från olika aspekter av företaget och deras tillgång till interna och externa resurser.  I den här 

sektionen redogör vi kortfattat för de faktorer som inkluderas i de empiriska analyserna, vilka består av 

interna resurser i termer av både fysiskt kapital (Solow 1956), humankapital och arbetskraft (Becker 

1964; Romer 1990) och externa resurser i termer av industristruktur och urbaniseringsgrad (Marshall 

1920; Arrow 1962; Romer 1994; Jacobs 1984; Glaeser m.fl. 1995).  

     Fysiskt kapital. Tillgänglighet till fysiskt kapital är en viktig komponent i produktionsfunktionen och 

förväntas förklara skillnader mellan företag med avseende på deras konkurrenskraft. Fysiskt kapital 

definieras som den utrustning som behövs för att förvandla insatserna till färdiga produkter och tjänster 

och innefattar byggnader, maskiner och övrig utrustning. Att fysiskt kapital underlättar produktionen 

och höjer produktiviteten i ett företag kan ses som självklart då kapital utgör en viktig del av ett företags 

interna resurser (Eicher och Staatz 1998). För att möjliggöra en produktivitetsökning behöver varje 

arbetare producera mer givet antalet insatsvaror och för att detta ska ske krävs en ökad tillgång till 

antingen fysiskt kapital eller humankapital eller en uppgradering av det nuvarande kapitalet (Martin och 

Mitra, 2001). Ett företags kapital förväntas därmed spela en viktig roll för att förklara produktiviteten 

och kan ökas såväl kvantitativt som kvalitativt (Fuglie m.fl. 2012).  

     Arbetskraft. Förhållandet mellan ett företags storlek (tillgång till arbetskraft) och dess produktivitet 

har analyserats i flera studier. En vanlig observation är att större företag generellt tenderar att ha en 

högre produktivitet per anställd (Leung et al. 2008), vilket bygger på att större företag kan dra nytta av 

skalfördelar vilket höjer produktiviteten. Företag med en stor produktion kan även sänka sina fasta 

kostnader per vara och/eller tjänst, d.v.s. sänka genomsnittskostnaden. En annan anledning är att 

storleken på ett företag är positivt korrelerad med hur mycket resurser som investeras i FoU och 

vidareutbildning på jobbet, ny teknologi, information och kommunikationsteknologi samt med tillgång 

till fysiskt kapital. Alla dessa faktorer höjer generellt produktiviteten i företaget. Det finns även 

argument för att mindre företag är mer produktiva då de har färre hierarkiska strukturer, vilket innebär 

att företaget är mer flexibelt och kan anpassa sig bättre till externa chocker (Leung et al. 2008). Det bör 

nämnas att förhållandet mellan storleken på ett företag och produktivitet inte är konstant i en ekonomi 

utan skiljer sig åt mellan olika näringsgrenar och beroende på utvecklingsnivå. Inom 

tillverkningsindustrin, transportsektorn, byggsektorn, olja och gruvdrift finner man ett klart positivt 

förhållande mellan storleken på ett företag och produktivitet. Inom olika tjänstesektorer, fiske, 

skogsbruk samt jordbrukssektorn finner man däremot ofta ett negativt förhållande mellan storleken på 

jordbruksföretaget och produktiviteten (Leung et al. 2008). Detta förhållande är särskilt tydligt i 
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utvecklingsländer (Chand et al. 2011; Dyer 1997) men har även observerats i utvecklade länder 

(Bartolini and Viaggi 2013; Sheng mfl. 2015).7 

     Humankapital och erfarenhet. Vid sidan av tillgång till fysiskt kapital och arbetskraft har studier som 

fokuserar på betydelsen av kunskap och erfarenhet visat att investeringar som bidrar till att stärka 

individens humankapital även bidrar positivt till att förbättra företagets produktivitet (Rauch och 

Rijsdijk 2011). Investeringar i humankapital kan bestå av formell utbildning, arbetslivserfarenhet och 

annan relevant kunskap som den enskilde individen tar till sig genom utbildning, arbetsspecifik träning 

och erfarenhet (Becker 1964). Effekten av investeringar i och tillgång till humankapital på företagsnivå 

uppnås både på individuell nivå och genom de spridningseffekter som en ökning av den genomsnittliga 

kunskapsnivån bidrar till (Lucas 1988). Detta innebär att effekten av att individer satsar på utbildning 

och erfarenhet, som en investering i sig själva, inte enbart tillfaller den enskilda individen i form av ökad 

inkomst. Sådana investeringar bidrar även till en aggregerad produktivitetsökning på företags- och 

regionsnivå genom de spridningseffekter (externa effekter) som kan knytas till kunskap (Becker 1964; 

Acemoglu, 1996; Moretti, 2004). Studier som styrker effekten av humankapital med avseende på 

produktivitet tenderar dock att fokusera på kunskapsintensiva sektorer inom tillverkningsindustrin (Acs 

and Armington 2004). Det är inte självklart att företag som verkar inom jordbrukssektorn är beroende 

av humankapital på samma sätt. Det är därför viktigt att skilja mellan olika typer av humankapital och 

skillnader i effekter mellan industrier. Vid studier av jordbrukssektorn kan man exempelvis förvänta sig 

att generell kunskap i form av antal år av formell utbildning är mindre viktig medan specifik kunskap i 

form av branschspecifik erfarenhet och yrkesrelevant utbildning spelar en stor roll för att förbättra dess 

effektivitet.  

     Externa faktorer (specialisering). Det finns även mycket forskning om effekten av det närområde 

som företagen verkar i för att förklara företagens tillväxt (Staber 2001; Boschma och Frenken 2011). 

Studier av det här slaget är först och främst intresserade av de positiva externa effekter som väntas 

uppstå som en följd av att företag samlokaliserar (Jacobs 1984; Glaeser m.fl. 1995). Enligt teorier om 

lokaliseringsekonomier av typen Marshall-Arrow-Romer (Marshall 1920; Arrow 1962; Romer 1994) 

förväntas företag lokalisera sig nära andra företag från samma industrier då det ger dem en möjlighet att 

utnyttja de fördelar som genereras av samarbete och agglomeration. Sådana fördelar innefattar 

exempelvis utbyte av information, lokala nätverk, tillgång till specialiserade insatsvaror samt en 

gemensam arbetsmarknad. Kort sagt väntas alltså en rumslig koncentration av företag inom samma 

näringsgren, d.v.s. specialisering, generera positiva externaliteter som i sin tur stimulerar tillväxt hos 

företag. Jordbruksföretag förväntas därmed gynnas av geografisk närhet till andra jordbruk då det kan 

leda till spridning och delning av information och kunskap (Gaigné m.fl. 2012).  

     Externa faktorer (diversifiering). Urbaniseringsekonomier där företag kan dra nytta av att 

samlokalisera med företag från kompletterande eller vitt skilda industrier uppkommer då detta exponerar 

dem för en rad olika idéer och kompetenser (Jacobs 1969). På så sätt är kunskapsspridningen extern för 

industrin och drivs av den mångfald som finns inom och mellan näringsgrenar. Företag i regioner med 

en diversifierad industriell bas gynnas därmed (Jacobs 1984; 1969). Jacobs hävdar att det inte är 

specialisering som driver tillväxt av företag utan att det rör sig om den mångfald som finns i regioner i 

termer av befolkning (vilket beskrivs i sektion 3.3) och näringsstruktur. Eftersom kunskap genererar 

lokala spridningseffekter, inom och mellan industrier, ger detta företagen en möjlighet att dela en 

bredare bas av insatsvaror och kunskap, vilket förväntas leda till utveckling och tillväxt (Fujita m.fl. 

1999). Spridningseffekter som kan relateras till kunskap och information baseras på idén om att 

externaliteter är lokala och att geografisk närhet i större utsträckning framkallar personlig interaktion 

och personliga kontakter (Fujita och Thisse 1996; Duranton och Puga, 2004). Jordbruksföretag kan 

                                                      
7 Se Alvarez och Arias (2004) för en detaljerad genomgång av den litteratur som fokuserar på relationen mellan 

företagsstorlek och produktivitet. 
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därför gynnas av geografisk närhet till företag även inom andra sektorer då det kan leda till kunskaps- 

och informationsspridning sett ur ett bredare perspektiv (Gaigné m.fl. 2012).  

4. Data och empirisk metod  
De data som används i de empiriska skattningarna har Statistiska Centralbyrån som huvudsaklig källa. 

Dessa data omfattar alla anställda och alla arbetsgivare i Sverige 1997-2010. Data är strukturerade på så 

sätt att varje individ är matchad till dess arbetsgivare vilket möjliggör analyser av både interna och 

externa resurser. Statistiken omfattar detaljerad information över alla aktiva företag och individer i 

Sverige. På företagsnivå är det därmed möjligt att ta fram information om företagens finansiella 

situation, ålder, industritillhörighet (SNI), lokalisering osv. För individer finns information om ålder, 

kön, bakgrund, sysselsättning, bostadsort, arbetskommun, förvärvsinkomst samt utbildning. Vårt fokus 

ligger på företag inom jordbrukssektorn, vilka definieras enligt SNI-kod 1000-1999. Totalt 69 922 

jordbruksföretag ingår i datasetet varav ca 87 procent utgörs av enmansföretag (0 anställda), ca 24 

procent av företag med 2-5 anställda och endast 158 företag har fler än 20 anställda. Tabell 1 visar 

genomsnittsvärden för de variabler som är i fokus, d.v.s. de andelar som beskriver arbetskraftens 

sammansättning.  

Tabell 1.  Arbetskraftens sammansättning, genomsnittsvärden 1997-2010, jordbruksföretag 

 Baserat på data från SCB. 

 

Tabell 1 visar att 19 procent av de anställda inom jordbrukssektorn utgörs av kvinnor och endast ca 4 

procent av individer med utländsk bakgrund. Ca 9 procent av de anställda kan definieras som 

högutbildade (mer än 3 års högre utbildning) och ca 19 procent som lågutbildade (endast 

gymnasieutbildning). Om man jämför dessa andelar med arbetskraftens sammansättning i Sverige totalt, 

vilka presenteras i Tabell 2, så anställer jordbrukssektorn ett mindre antal kvinnor och individer med 

utländsk bakgrund jämfört med riksgenomsnitten på 31 och 12 procent. Jordbrukssektorn har även en 

mindre andel högutbildade jämfört med den andel som beräknats för samtliga Sveriges företag (ca 15 

procent). Mer djupgående deskriptiv statistik presenteras i avsnitt 5 med avseende på geografiska 

skillnader, där vi även jämför utvecklingen i jordbrukssektorn med tillverkningsindustrin och med 

Sverige totalt sett.   

 

Tabell 2. Arbetskraftens sammansättning, genomsnittsvärden 1997-2010, alla industrier 

 Medelvärde Standardavvikelse Min Max 

Andel kvinnor 0.313 0.028 0.210 0.470 

Andel med utländsk bakgrund 0.123 0.051 0.020 0.460 

Andel högutbildade 0.147 0.053 0.040 0.520 

Andel lågutbildade 0.260 0.033 0.170 0.380 

Baserat på data från SCB. 

 

 

 

4.1 Empirisk metod 

I den här rapporten använder vi oss av en Cobb-Douglasproduktionsfunktion som beskriver 

kombinationen av företagets insatsvaror och ligger till grund för att analysera hur konkurrenskraften 

påverkas av förändringar i såväl interna som externa faktorer. Som beroendevariabel används olika mått 

på produktivitet för att indikera konkurrenskraft, vilket diskuteras mer ingående i sektion 3.1.  

Variabel Medelvärde Standardavvikelse Min. Max  

Andel kvinnor 0.194 0.073 0.000 1.000 

Andel med utländsk bakgrund 0.039 0.044 0.000 0.445 

Andel högutbildade 0.087 0.059 0.000 0.735 

Andel lågutbildade 0.188 0.074 0.000 1.000 
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Produktionsfunktionen skattas på företagsnivå med de data som beskrivs ovan (samt i avsnitt 4) med 

det övergripande syftet att undersöka hur förändringar i arbetskraftens sammansättning med avseende 

på kön och bakgrund påverkar produktiviteten. Ett företags produktivitet beskrivs enligt den här 

metoden som en funktion av olika kombinationer av insatsvaror och förväntas öka om företagets 

insatsvaror kombineras på ett mer effektivt sätt eller om företaget genom exempelvis en omorganisation 

har möjlighet att få ut mer ur varje enskild insatsvara.  

 

4.2 Att mäta konkurrenskraft 

Konkurrenskraft ses ofta som ett centralt begrepp när det gäller att förstå hur företag, branscher eller 

länder utvecklas över tid (Europeiska Kommissionen 2010). Som nämndes inledningsvis, är 

konkurrenskraft ett mångsidigt begrepp vilket gör det svårt att hitta ett generellt mått som fångar alla 

perspektiv. En vanlig utgångspunkt för att studera effekter på konkurrenskraft är att utgå från hur 

produktivt ett företag är. Ett företags produktivitet ses ofta som en tillförlitlig indikator på dess 

konkurrenskraft, och ett flertal olika produktivitetsmått har använts i litteraturen (Kennedy m.fl. 1997; 

Latruffe 2010; Laureti och Viviani 2011). I den här studien använder vi två av de vanligaste 

produktivitetsmåtten för att indikera konkurrenskraft, arbetskraftens produktivitet och den totala 

faktorproduktiviteten (Eldmann 2002; Ruttan 2002). Det första måttet utgår från arbetskraften och 

indikerar hur effektivt den kan producera varor och tjänster. Det andra måttet utgår från den totala 

faktorproduktiviteten (TFP) och kan ses som den genomsnittliga produktiviteten i en ekonomi, eller som 

i detta fall inom Sveriges jordbruksindustri. TFP ger därmed den del av jordbrukets produktivitet som 

inte kan förklaras med ökade insatser av arbetskraft och kapital (Sørensen m.fl. 2005).    

     Arbetskraftens produktivitet. I denna rapport mäter vi alltså produktivitet främst genom att använda 

företagets förädlingsvärde normaliserat med antal individer som arbetar i företaget. Med andra ord 

använder vi oss av förädlingsvärde per anställd. Anledningen till att vi normaliserar med antalet 

anställda i företaget är att vi söker efter produktiviteten i företaget och inte ett mått på dess storlek (Robb 

och Watson 2012). I vår känslighetsanalys testar vi även alternativa mått på omsättning och lönsamhet 

för att se hur detta påverkar resultaten (nettoomsättningen per anställd, bruttoinvestering per anställd 

och rörelsemarginal). Förädlingsvärde per anställd har använts i ett flertal studier som ett mått på 

företagets produktivitet (och för att indikera konkurrenskraft).8 Studier har även funnit att det finns ett 

nära samband mellan företagens förädlingsvärde och deras verkliga produktivitet (Rigby och 

Essletzbichler 2002). Förädlingsvärde är det värde som genereras när företaget använder de resurser 

som finns internt att tillgå (inkluderat både immateriella och materiella tillgångar som patent, 

humankapital, maskiner etc.). Det finns även nackdelar med att använda förädlingsvärde som 

produktivitetsmått. Bokföringsdata kan exempelvis medföra brister som grundar sig i skillnader mellan 

företagens redovisningsprinciper, vilket kan leda till att måttet inte lyckas fånga faktiska skillnader i 

produktivitet (Mueller 1990; Herremans m.fl. 1993). Det kan även finnas strukturella skillnader mellan 

olika företag inom samma näringsgren som kan påverka företagets produktivitet, som exempelvis 

skillnader på elmarknader mellan företag i en bransch och skillnader i efterfrågan (Syverson 2011). 

Dessa skillnader är inte bara giltiga mellan näringsgrenar utan också mellan olika platser. Ett flertal 

studier rekommenderar ett bredare angreppssätt när det gäller att mäta produktivitet på företagsnivå 

(OECD 2011). Ruttan (2002) föreslår att det vid analyser av jordbrukets produktivitet är särskilt viktigt 

att ta hänsyn till total faktorproduktivitet eftersom partiella mått (exempelvis value added) riskerar att 

spegla en samlad effekt av en rad olika faktorer. Han menar även att ett partiellt mått som bygger på 

arbetskraftens produktivitet ofta misstolkas som ett mått på teknologisk utveckling och föreslår därför 

en tvåstegsskattning som tar hänsyn till produktivitet ur ett bredare perspektiv. De flesta studier verkar 

                                                      
8 För en översiktsstudie om olika produktivitetsmått se Hansson och Laitner  (2004), McErlean och Wu (2003) 

eller Coelli och Rao (2005). 
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överens om att kombinationen av arbetskraftens produktivitet och TFP är att föredra (Sørensen mfl. 

2005). Flera studier poängterar även att arbetskraftens produktivitet är ett bättre mått när den studerade 

tidsperioden är relativt kort (en tioårsperiod) medan total faktorproduktivitet är ett bättre mått i studier 

av de långsiktiga perspektiven (Coelli och Rao 2005).  

     Total faktorproduktivitet (TFP). Genom att även använda oss av ett mått på total faktorproduktivitet 

kan vi ta hänsyn till ytterligare faktorer som kan antas påverka produktiviteten i företagen. Faktorer av 

det här slaget ger effekter på den totala produktionen men är inte ett resultat av kombinationen av 

traditionella faktorer som kapital och arbetskraft. När hänsyn tagits till traditionella faktorer som kapital 

och arbetskraft kan den totala faktorproduktiviteten ses som ett mått på företagens långsiktiga tekniska 

utveckling eller tekniska anpassning (Coelli och Rao 2005). Den totala faktorproduktiviteten visar 

därmed att en ökning av företagets produktivitet sker om produktionen tillåts öka utan att det kräver en 

ytterligare ökning av antalet insatsvaror. Den totala faktorproduktiviteten skattas fram som residualen 

av Cobb-Douglasfunktionen och representerar skillnaden mellan den skattade teoretiska modellen och 

de observerade värdena (Solow 1956).  

 

4.3 Förklaringsvariabler 

Kapital och arbetskraft. De grundläggande variabler som inkluderas i en produktionsfunktion av Cobb-

Douglastyp är företagets tillgång till kapital och arbetskraft. I den här studien använder vi oss av kapital 

investerat i materiella, immateriella och finansiella tillgångar (per anställd) som ett mått på företagens 

tillgång till kapital (se Tabell 1 för variabeldefinitioner). Arbetskraft inkluderas genom företagets storlek 

i termer av antal anställda och den kvadrerade termen av arbetskraft är inkluderad för att kontrollera för 

ett icke-linjärt förhållande mellan storleken och produktiviteten (Alvarez och Arias 2004). 

Arbetskraftsvariabeln är sedan indelad i kategorier som representeras av de andelar som beskrivs nedan. 

Dessa variabler är konstruerade som andelar av den totala arbetskraften i företaget och kan användas i 

samma skattningar eftersom de inte täcker alla individer och därmed inte är ömsesidigt exklusiva.  

     Arbetskraftens karakteristika med avseende på kön, bakgrund, ålder och utbildning. En av de 

förklaringsvariabler som är av intresse i studien är andelen kvinnor i företaget. Variabeln konstrueras 

genom att dela antalet kvinnor i företaget med det totala antalet anställda i företaget. Den andra variabeln 

i fokus är andelen individer med utländsk bakgrund definierad som en individ som är född i ett annat 

land än Sverige. Därtill inkluderas även två kategorier som representeras av andelen av arbetskraften 

med ett högt inneboende humankapital och andelen av arbetskraften med ett lågt inneboende 

humankapital. Högt humankapital mäts i det här fallet som tre år av högskolestudier eller mer, och lågt 

humankapital representeras av individer som endast genomfört gymnasiestudier. Vi använder även 

medelåldern på de anställda för att indikera den samlade erfarenheten i företaget (ackumulerad 

erfarenhet).  

     Externa resurser – Industrispecialisering. Tillgång till externa resurser mäts genom variabler på en 

mer aggregerad nivå (kommun) och förväntas fånga upp effekter som är specifika för den ekonomiska 

miljö som företagen verkar i. För att indikera effekten av lokaliseringsekonomier av typen Marshall-

Arrow-Romer använder vi oss av en lokaliseringskvot som kontrollerar för branschens 

specialiseringsgrad. Lokaliseringskvoten (LQ) ger en indikation om specialiseringsgraden inom 

branschen i förhållande till referensekonomin, i det här fallet resterande delar av Sverige. Kort sagt kan 

vi säga att kvoten räknar ut en enskild kommuns specialiseringsgrad enligt följande: 

LQ𝑠𝑡 =
((𝑒𝑚𝑠/𝑒𝑠 ))

((𝑒𝑚/𝑒) )
                   (1) 

 

där e representerar anställda, m representerar jordbrukssektorn och s representerar kommunen. Ett LQ-

mått större än ett indikerar att den enskilda kommunen är specialiserad i förhållande till det nationella 
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medelvärdet. Om värdet skulle vara precis lika med 1 så representerar detta en specialiseringsgrad som 

motsvarar det nationella medelvärdet, och ett värde lägre än 1 ger således en indikation om att 

specialiseringsgraden är lägre än i den generella kommunen.  

      Externa resurser – Täthet/storlek. Vidare använder vi oss av ett mått på befolkningsantal per 

kvadratkilometer för att kontrollera för storleken på kommunerna och de fördelar som förknippas med 

urbana regioner. En anledning till att kontrollera för storleken på kommunerna är de 

agglomerationsfördelar som förknippas med geografiskt koncentrerade regioner. I grunden härstammar 

dessa fördelar ifrån det faktum att många ekonomiska beslutsfattare ömsesidigt har ett utbyte av att ha 

hög tillgång till varandra. Bland ekonomiska teorier betonas två huvudfaktorer för att avgöra den urbana 

regionens fördelar (Duranton och Puga 2004): 

i. Genom lokalisering i en urban agglomeration kan företag tillgodogöra sig insatsleveranser av 

varor, tjänster och kunskaper som är bättre anpassade för företags specifika verksamhet 

(Malmberg och Maskell 1997). Det leder i sin tur till en förstärkt produktivitet – en statisk 

effektivitetsförbättring. 

ii. Urbana agglomerationer ger även fördelar för innovations- och förnyelseaktiviteter som i sin tur 

väntas resultera i en ökad introduktion av nya produkter med förbättrade avsättningspriser som 

en del i ledet av en fortlöpande produktivitetstillväxt (Porter 2000). 

Externa resurser – Mångfald. Fler länder och regioner blir allt mer integrerade genom ett ökat flöde av 

kapital, varor och arbetskraft. Samtidigt ökar andelen kvinnor inom yrken och branscher som tidigare 

har dominerats av män. Vi ser även att äldre personer är engagerade på arbetsmarknaden allt längre. 

Alla dessa faktorer leder till att det finns en större mångfald i arbetskraften i den regionala miljön. Vi 

mäter detta genom ett mått på befolkningens mångfald i kommunen. Mångfald kan mätas i flera olika 

dimensioner; i denna rapport väljer vi att mäta mångfald genom invånarnas kön, ålder och utländsk 

bakgrund. Invånarna delas in i tre ålders-, två köns- och två etniska kategorier.9 Vi mäter mångfald i 

kommunen genom att använda oss av entropimått (Shannon 1948)10 som presenteras i ekvation 2: 

     𝑀å𝑛𝑔𝑓𝑎𝑙𝑑𝑠𝑡 = − ∑
𝑖𝑐 

𝑖𝑠

12
𝑐=1 𝑙𝑛 (

𝑖𝑐 

𝑠
)                      (2) 

 

där i representerar antal individer, s representerar kommunen och c representerar den kategori som 

individen tillhör beroende på individens kön, ålder och etniska bakgrund. Ett högre värde indikerar att 

kommunen har en större mångfald, där värdet går från noll till ett maxvärde ln (𝑐). I tabell 3 definieras 

de variabler som används i den empiriska analysen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
9 Åldersgrupper: (i) under 30, (ii) 30-55, (iii) över 55. Etnisk bakgrund: (i) född i Sverige, (ii) född i annat land än 

Sverige. 
10 Entropimått mäter sannolikheten för att en individ skall tillhöra en viss kategori.  
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Tabell 3. Variabler och definitioner 
Variabler Förkortning Definition 

Beroendevariabler mått på 

produktivitet 

 

  

Förädlingsvärde per anställd (ln) 𝑉𝐴𝑖𝑡 Den naturliga logaritmen av förädlingsvärdet delat 

med antalet anställda 

 

Total faktorproduktivitet (ln) 𝜖𝑖𝑡 Den naturliga logaritmen av den totala 

faktorproduktiviteten. Representerar residualen i 

Cobb-Douglasfunktionen och ger skillnaden mellan 

den skattade teoretiska modellen och de observerade 

värdena (Sørensen m.fl. 2005) 

 

Alternativa mått på lönsamhet   

Nettoomsättning per anställd (ln) 𝑁𝑂𝑖𝑡 Den naturliga logaritmen av nettoomsättning delad 

med antalet anställda  

 

Bruttoinvestering per anställd (ln) 𝐵𝐼𝑖𝑡 Den naturliga logaritmen av total summa investerad i 

företaget delat med antalet anställda  
 

Rörelsemarginal (ln) 𝑅𝑀𝑖𝑡 Den naturliga logaritmen av rörelseresultat efter 

avskrivningar (i procent av omsättningen) 

Förklaringsvariabler   

Företagets egenskaper   

Andel kvinnor 𝐿𝑖𝑡
𝐾𝑣𝑖𝑛𝑛𝑎 Antal kvinnor delat med antal anställda  

 
 

Andel med utländsk bakgrund 𝐿𝑖𝑡
𝑈𝑡𝑙. Antal individer med utländsk bakgrund delat med 

antal anställda  

 

Andel högutbildade 𝐿𝑖𝑡
𝐻𝐻𝐶 Antal individer med tre år eller mer av högre 

utbildning delat med antalet anställda  

 

Andel lågutbildade 𝐿𝑖𝑡
𝐿𝐻𝐶 Antal individer med gymnasial utbildning delat med 

antalet anställda  

 

Ackumulerad erfarenhet (ln) 𝐴𝐸𝑖𝑡 Den naturliga logaritmen av medelåldern för de 

anställda  

 

Kapital (ln) 𝐾𝑖𝑡 Den naturliga logaritmen av summan av materiella 

och immateriella anläggningstillgångar 
 

Storlek (ln) 𝐿𝑖𝑡 Den naturliga logaritmen av det totala antalet 

anställda 

 

Storlek2 (ln) 𝐿𝑖𝑡
2  Den naturliga logaritmen av antal anställda i kvadrat 

 

Lokaliseringsspecifika egenskaper   

Specialisering (ln) 𝐿𝑄𝑠𝑡 Den naturliga logaritmen av lokaliseringskvoten för 

jordbruk/tillverkningsindustrin, se ekvation 1 

 

Täthet/storlek (ln) 𝑇𝑠𝑡 Den naturliga logaritmen av befolkning per km2 i 

kommunen 
 

 

Mångfald (ln) 𝑀å𝑛𝑔𝑓𝑎𝑙𝑑𝑠𝑡 Mångfald i befolkningen baserad på kön, ålder, 

utländsk bakgrund, se ekvation 2. 

Frånsett de variabler som presenteras i tabellen så inkluderas även tidsspecifika dummyvariabler för att kontrollera för 

förändringar på makronivå vilka är gemensamma för alla företag och kommuner.  
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4.4 Empiriska modeller 

I vår analys av förhållandet mellan arbetskraftens sammansättning (för att indikera jämställdhet och 

integration) inom jordbruksföretag och dess produktivitet så använder vi oss av en log-linjär 

produktionsfunktion av typen Cobb-Douglas. Produktionsoutput representeras av företagens 

produktivitet, som vi mäter i termer av förädlingsvärde (𝑽𝑨𝒊𝒕) och TFP (𝝐𝒊𝒕) . De produktionsfaktorer 

som används i de empiriska modellerna definieras i tabell 3. För den empiriska delen av den här 

rapporten använder vi oss av paneldata. Paneldata är en typ av flerdimensionella data som tillåter oss att 

observera en mängd karaktärsdrag för företag över ett flertal tidsperioder (14 i detta fall). Det innebär 

alltså att vi med en och samma ansats kan ta hänsyn till både tidsserie- och tvärsnittsdata och på så sätt 

analysera data över både tid och geografi. En sådan ansats innebär att vi, i ett första steg, skattar följande 

produktionsfunktion:  

ln 𝑉𝐴𝑖𝑡 = 𝛼𝑖𝑡 + 𝛽1 ln 𝐾𝑖𝑡 + 𝛽2𝑙𝑛𝐿𝑖𝑡 + 𝛽3𝑙𝑛𝐿𝑖𝑡
2 + 𝛾1𝑙𝑛𝐿𝑖𝑡

𝐻𝐻𝐶 + 𝛾2𝑙𝑛𝐿𝑖𝑡
𝐿𝐻𝐶 + 𝛾3𝐿𝑖𝑡

𝐾𝑣𝑖𝑛𝑛𝑎 + 𝛾4𝐿𝑖𝑡
𝑈𝑡𝑙. +

                   𝜃𝑋𝑖𝑡
′ + 𝛿𝑌𝑠𝑡

′ + 𝜏𝑡 + 𝜐𝑖 + 휀𝑖𝑡                                                                                                                                           (3) 

 

där (𝑉𝐴𝑖𝑡) representerar förädlingsvärde för att indikera produktivitet (och konkurrenskraft), 𝐾𝑖𝑡 och 𝐿𝑖𝑡 

representerar kapital och arbetskraft och 𝛽1 − 𝛽3  är de skattade koefficienterna för dessa variabler. 

Arbetskraftens karaktärsdrag i termer av utbildning, kön och bakgrund representeras av 

𝐿𝑖𝑡
𝐻𝐻𝐶 , 𝐿𝑖𝑡

𝐿𝐻𝐶 , 𝐿𝑖𝑡
𝐾𝑣𝑖𝑛𝑛𝑎  och 𝐿𝑖𝑡

𝑈𝑡𝑙.  och 𝛾1 − 𝛾4  ger deras skattade koefficienter. Övriga företagsspecifika 

kontrollvariabler representeras av vektorn 𝑋𝑖𝑡
′  och 𝑌𝑠𝑡

′  representerar en vektor av kommunspecifika 

kontrollvariabler, 𝜃  och 𝛿  är de skattade koefficienterna för respektive variabel. Tidsspecifika 

kontrollvariabler representeras av 𝜏𝑡  (årsdummies) och 𝜐𝑖  representerar företagsspecifika effekter. I 

modellen är alltså i och t index för företag och tid och 휀𝑖𝑡 representerar feltermen.  

     Resultatet av ett specifikationstest av typen Hausman (1978) indikerar att en ”fixed effects” (FE)-

modell är att föredra i jämförelse med en s.k. ”random effects” (RE)-modell. Det finns en rad fördelar 

med att använda en fixed effects-modell. Den tillåter oss exempelvis att, för varje individuellt företag, 

ta hänsyn till dess specifika karaktärsdrag. Att kunna kontrollera för (icke-observerade) 

företagsspecifika effekter är av stor vikt då alla företag ser olika ut, sett till komposition, men också för 

att alla företag arbetar efter sina egna specifika förutsättningar, vilka ofta är svåra att observera. Detta 

innebär att feltermen (휀𝑖𝑡) varierar över både företag och tid och fångar på så sätt allt det som inte 

förklaras av den specificerade modellen och som är konstant över tiden. Det kan exempelvis handla om 

att företag skiljer sig åt på grund av en eller flera omätbara karaktärsdrag som är specifika för just den 

näringsgren som företaget verkar i. Detta innebär att feltermen även fångar upp de naturgivna 

egenskaper som är konstanta över tiden såsom klimatzon och jordkvalité.11  

     I ett nästa steg skattas produktionsfunktionen, där produktionsoutput representeras av företagens 

produktivitet i termer av total faktorproduktivitet genom att använda den skattade residualen från Cobb-

Douglasproduktionsfunktionen. Detta innebär att vi skattar följande produktionsfunktion:  

ln 𝜖𝑖𝑡 = 𝛼𝑖𝑡 + 𝛽4𝑙𝑛𝐿𝑖𝑡
𝐻𝐻𝐶 + 𝛽5𝑙𝑛𝐿𝑖𝑡

𝐿𝐻𝐶 + 𝛾1𝐿𝑖𝑡
𝐾𝑣𝑖𝑛𝑛𝑎 + 𝛾2𝐿𝑖𝑡

𝑈𝑡𝑙. + 𝜃𝑋𝑖𝑡
′ + 𝛿𝑌𝑠𝑡

′ +  𝜏𝑡 + 𝜐𝑖 + 휀𝑖𝑡            (4)                                                                                                                                         

                                                                                                                                                              

där (𝜖𝑖𝑡)  representerar total faktorproduktivitet för att indikera konkurrenskraft. Det som skiljer 

modellen i ekvation 3 från den ovan är att kapital och arbete inte är inkluderade, eftersom residualen ger 

den del av output som inte kan förklaras av sammanslagningen av kapital och arbetskraft utan beror av 

yttre faktorer som kan väntas påverka företagets produktivitet. Övriga variabler (arbetskraftens 

                                                      
11 Kennedy (2003) visar även att en fixed effects-modell är att föredra i de fall data har ett större antal 

tvärsnittsobervationer (företag) än tidsperioder (år), vilket är fallet i den här studien. Baltagi (2008) visar även att 

en fixed effects-modell är ett sätt att undvika att icke-stationaritet påverkar de skattade koefficienterna.  
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karaktärsdrag) och kontrollvariabler representeras av 𝐿𝑖𝑡
𝐻𝐻𝐶 , 𝐿𝑖𝑡

𝐿𝐻𝐶 , 𝐿𝑖𝑡
𝐾𝑣𝑖𝑛𝑛𝑎 , 𝐿𝑖𝑡

𝑈𝑡𝑙. , 𝑋𝑖𝑡
′  och 𝑌𝑠𝑡

′  och är 

tillsammans med övriga kontrollvariabler identiska med modellspecifikationen i ekvation 3.  

 

5. Deskriptiv statistik  

I det här avsnittet presenterar vi en djupare analys av den deskriptiva statistiken för att få en bättre 

förståelse för arbetskraftens sammansättning med avseende på kön, bakgrund och ålder. Avsnittet visar 

även jämförande deskriptiv statistik (tillverkningsindustrin) och beskrivande statistik över geografin. 

Den statistik som presenteras i det här avsnittet är baserad på genomsnittsvärden och visar alltså 

genomsnittliga värden för hela jordbrukssektorn och tillverkningsindustrin över tidsperioden 1997 till 

2010. Det innebär att värdena i figurerna inte är kommun- eller årsspecifika utan ger en sammanfattning 

av alla kommuner över samtliga år. Vi har även valt att koncentrera analysen till de variabler som är i 

fokus i studien, d.v.s. andel kvinnor, andel individer med utländsk bakgrund och utbildningsbakgrund. 

Deskriptiv statistik för samtliga variabler i analyserna presenteras i Appendix A.  

     Individer med utländsk bakgrund definieras som individer födda i ett annat land än Sverige. 

Högutbildade definieras som individer med mer än tre års högskole-/universitetsexamen och 

lågutbildade som individer med enbart gymnasial utbildning. Figur 1 visar medelvärden för ovan 

nämnda faktorer för Sveriges 290 kommuner som helhet, jordbrukssektorn och tillverkningsindustrin.   

 
Figur 1. Medelvärde för arbetskraftens sammansättning i Sverige, jordbrukssektorn och tillverkningsindustrin. 

Genomsnittliga värden 1997-2010.  

 

Figuren visar att företagen (i samtliga Sveriges kommuner) har en genomsnittlig anställningsgrad av 

kvinnor som uppgår till 31 procent. I toppen av tabellen hittar vi Danderyd, som har en anställningsgrad 

av kvinnor i företagen som uppgår till 47 procent. I botten av tabellen finns Högsby och Åsele med en 

anställningsgrad som uppgår till ca 21 procent. Figuren visar även att jordbrukssektorn12 anställer en 

lägre andel kvinnor jämfört med både tillverkningsindustrin 13  och Sverige som helhet. Andelen 

individer med utländsk bakgrund i Sveriges kommuner ligger runt 12 procent, vilket är en relativt låg 

siffra när vi jämför med min- och maxvärdena. Vi hittar till exempel Botkyrka i topp med 46 procent 

medan kommunerna Berg och Norsjö står för representationen av endast 2 procent i andel anställda med 

utländsk bakgrund. Det finns med andra ord en stor variation i andelen individer med utländsk bakgrund 

i Sverige. Vi kan även observera stora skillnader över åren där vissa kommuner har ökat sin andel av 

                                                      
12 SNI kod 1000-1999. 
13 SNI kod 15000–38000. 
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individer med utländsk bakgrund markant.  Ett exempel på detta är Norsjö och Bergs kommuner, som 

år 2002 hade en låg andel anställda med utländsk bakgrund (omkring 2 procent) men sedan dess har 

ökat kraftigt och hade 2010 en andel på över 50 procent. Inom jordbrukssektorn observerar vi att det 

finns en mycket låg andel individer med utländsk bakgrund, både jämfört med tillverkningsindustrin 

och med hur det ser ut för samtliga företag i Sverige.  

     Sett till utbildningsnivå i svenska kommuner ser vi ungefär samma mönster som i andelen individer 

med utländsk bakgrund; medelvärdet är relativt lågt runt 14 procent medan min- och maxvärde ligger 

på runt fyra procent respektive 52 procent. I toppen hittar vi Danderyd, medan det lägsta värdet för 

andelen anställda med högre utbildning representeras av Dorotea där endast fyra procent hade någon 

form av högre utbildning 2002. Nio år senare hade den andelen fördubblats till åtta procent. 

Jordbrukssektorn samt tillverkningsindustrin har en likande nivå av högutbildade och ligger under de 

nivåer man ser generellt i Sverige. Jämfört med statistiken över högutbildade är fördelningen inom 

andelen lågutbildade lika stor. Vad som skiljer sig markant är dock medelvärdet där andelen lågutbildade 

är relativt mycket högre med ett genomsnitt på 26 procent. I toppen av listan hittar vi Hammarö på 38 

procent och som representanter för det nedre skiktet har vi Bjurholm, Nordanstig, Överkalix, Heby, 

Färgelanda, Mellerud och Herrljunga på ca 17 procent.  

 

5.1 Geografisk spridning 

I ett nästa steg presenteras den deskriptiva statistiken med avseende på geografisk spridning. I figur 2 

och 3 visas genomsnittsvärden för andelen kvinnor och individer med utländsk bakgrund för Sveriges 

290 kommuner.14  

 
Figur 2. Andel kvinnor i jordbruk 1997-2010       Figur 3. Andel individer med utländsk bakgrund i jordbruk                     

                                                                                 1997-2010 

Figurerna 2 och 3 visar att några av de kommuner som sticker ut med relativt hög andel kvinnor (över 

27 procent) i jordbruket är Göteborg, Upplands Väsby, Huddinge, Malung, Älvdalen och Älvsbyn. Till 

                                                      
14 Se appendix C för geografisk spridning med avseende på tillverkningsindustrin och hög- resp. lågutbildade.  
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de kommuner som har en relativt hög andel (mer än 9 procent) individer med utländsk bakgrund inom 

jordbruket räknas Härryda, Södertälje, Huddinge, Älvkarleby, Storuman och även Haparanda. 

     I ett nästa steg presenteras den deskriptiva statistiken med fokus på kommunernas urbaniseringsgrad 

för att undersöka om det finns olikheter mellan städer och landsbygd med avseende på arbetskraftens 

sammansättning. Det finns ett flertal sätt att klassificera Sveriges kommuner med syftet att spegla deras 

urbaniseringsgrad. Statistiska centralbyrån har exempelvis en definition som bygger på bl.a. densitet (i 

befolkningen) och det finns även andra exempel som delar in Sveriges kommuner efter funktionella 

mönster (arbetsmarknadsregioner, FA). I den här studien har vi valt att använda en definition som bygger 

på både kommunernas täthet, deras pendlingsmönster och storleken på deras centralort. 15  Enligt 

definitionen kan Sveriges kommuner delas in i fyra kategorier, storstad, stad, landsbygd och gles 

landsbygd. Resultaten av indelningen presenteras i figur 4.  

 
Figur 4. Medelvärde för arbetskraftens sammansättning med fokus på geografiska skillnader.  

Genomsnittliga värden 1997-2010.  

 

När vi tar hänsyn till urbaniseringsgrad, framgår det att representationen inom andelen kvinnor, personer 

med utländsk bakgrund samt hög- och lågutbildade minskar då kommunerna minskar i storlek 

(urbaniseringsgrad). Den absolut största förändringen observeras för andelen högutbildade när steget tas 

från storstad till stad; det resulterar i en minskning med lite drygt fyra procent.  

     I figur 5-6 är näringsgrenarna särskilda ifrån varandra och specifikt för den här studien presenteras 

jordbrukssektorn med tillverkningssektorn som referens. Skillnaden mellan jordbruksindustrin och 

tillverkningsindustrin är inte markant när det gäller representationen av kvinnor. Värdena ger en 

indikation om att det framförallt är den svenska jordbruksindustrin, men även tillverkningsindustrin, 

som i stor utsträckning har få kvinnliga arbetare. Den deskriptiva statistiken för jordbruket visar att 

Öckerö är en kommun där jordbrukssektorn drivs av kvinnor till 100 procent. Detta skulle kunna 

förklaras med att Öckerö som kommun inte är speciellt stor och att det på grund av det faktum att 

kommunen är en ö, ger den möjlighet att specialisera sig (absolut) i jordbruksproduktion. Senaste 

rapporterade statistiken för Öckerö visar att år 2011 drevs jordbruket dessutom till 50 procent av 

kvinnor. Ser vi bortanför Öckerö hittar vi kommuner som Laxå med en representation av kvinnor i 

jordbruket som ligger på 62 procent. Samma andel kvinnor i jordbruket har Vaxholm.  

Generellt sett kan vi även utläsa ur figur 5 att jordbruksindustrins representation är lägre än 

tillverkningsindustrin med hänseende på industriernas medelvärden. Inom tillverkningsindustrin finner 

vi inga kommuner där industrin helt saknar andelar kvinnor eller lågutbildade. I motsats uppvisar 

                                                      
15 Se Nilsson (2014), eller Westlund m.fl. (2015) för en detaljerad definition. 
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Filipstad, Öckerö, Munkfors, Lycksele, Ljusnarsberg och Skinnskatteberg en icke-existerande 

representation av kvinnor inom jordbruket. Kommuner som Öckerö, Malung, Sorsele, Lessebo, 

Mölndal, Hällefors, Skinnskatteberg och Norsjö är kommuner med en icke-existerande representation 

av lågutbildade inom jordbruket.  

 

 
Figur 5. Andel kvinnor i jordbrukssektorn och tillverkningsindustrin, uppdelad på olika typer av 

regioner i Sverige. Genomsnittliga värden 1997-2010. 

 

Figur 5-8 följer även samma indelning som presenterades i figur 4. Vi grupperar kommunerna efter typ 

av kommun (storstad, stad, landsbygd, gles landsbygd) samtidigt som vi urskiljer jordbruks- och 

tillverkningsindustrin. Resultatet av det här tillvägagångssättet ter sig tämligen intressant vid en 

jämförelse med den nationella representationen, då vi kan observera att även specifikt för jordbruk och 

tillverkning så minskar representationen inom andelarna då kommunerna minskar i storlek. Vidare kan 

vi observera att andelen personer med utländsk bakgrund inom jordbruket är mer än dubbelt så hög i 

storstadsområden jämfört med den högsta representationen utanför storstaden.  

 

 
Figur 6. Andel individer med utländsk bakgrund, jordbrukssektorn och tillverkningsindustrin, uppdelad på olika 

typer av regioner i Sverige. Genomsnittliga värden 1997-2010. 
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Ur den deskriptiva statistiken (tabell 1) kan vi observera att jordbruksnäringens min-värde låg på noll 

för ekonomin i helhet över andel kvinnor, andel individer med utländsk bakgrund samt för hög- 

respektive lågutbildade. Liknande observation görs i den deskriptiva statistiken som presenteras i 

appendix D som även är uppdelad efter den geografiska koncentrationen. I tabellen kan vi se att inom 

jordbruksindustrin finns det kommuner som under minst ett år inte har haft några anställda inom 

jordbruket som är kvinnor, har utländsk härkomst eller är hög- respektive lågutbildade. Resultaten är 

oberoende av indelningen av kommuner.  

 

 
Figur 7. Andel lågutbildade individer, jordbrukssektorn och tillverkningsindustrin, uppdelad på olika  

typer av regioner i Sverige. Genomsnittliga värden 1997-2010. 

 

Vidare observerar vi överlag högre max-värden inom kategorin storstad. En av de mer intressanta 

observationerna rör andelen individer med utländsk bakgrund samt andelen högutbildade. Dessa värden 

är för storstaden nästan två gånger större än för jordbruksindustrin utanför storstadsområdena. 

Jordbruksföretag inom storstadskommuner med över 50 procent andel kvinnor finns i kommuner som 

Lidingö, Vaxholm, Danderyd, Tyresö, Sundbyberg och Solna. Utanför storstadsområdet är det markant 

färre kommuner med 50 procent eller högre andel kvinnor i jordbruksföretagen, bland annat Malung, 

Munkfors och Älvdalen.  
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Figur 8. Andel högutbildade individer, jordbrukssektorn och tillverkningsindustrin, uppdelad på olika typer  

av regioner i Sverige. Genomsnittliga värden 1997-2010.  

 

5.2. Förändring över tid 
I figurerna A-J i appendix B visar vi hur förändringen över tid (1997-2011) ser ut för andelen kvinnor 

samt andelen individer med utländsk bakgrund i jordbrukssektorn i Sverige. Som referens använder vi 

oss av hur respektive faktor ser ut i tillverkningsindustrin. På liknande sätt som den övriga deskriptiva 

statistiken delar vi även upp företagen på olika typer av regioner: storstad, stad, landsbygd och gles 

landsbygd. Generellt kan vi observera att andelen kvinnor samt andelen individer med utländsk 

bakgrund i jordbrukssektorn (även i tillverkningsindustrin) inte förändras kraftigt över tiden. Vi ser en 

svag trend där andelen kvinnor samt andelen individer med utländsk bakgrund tenderar att öka över 

tiden, även om vi börjar på låga nivåer. Andelen kvinnor och andelen individer med utländsk bakgrund 

är utan undantag högre i tillverkningsindustrin jämfört med jordbrukssektorn, även om skillnaderna 

mellan de två näringsgrenarna blir mindre över tid. När vi delar upp kommuner i olika typer av regioner, 

framkommer inga större skillnader mellan vilken andel kvinnor respektive andel individer med utländsk 

bakgrund som är anställda i företagen.  
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6. Resultat 
Det här avsnittet redogör för de empiriska resultaten. Tabell 4 presenterar resultaten, där vi skattar 

följande modell: 

ln 𝑉𝐴𝑖𝑡 = 𝛼𝑖𝑡 + 𝛽1 ln 𝐾𝑖𝑡 + 𝛽2𝑙𝑛𝐿𝑖𝑡 + 𝛽3𝑙𝑛𝐿𝑖𝑡
2 + 𝛾1𝑙𝑛𝐿𝑖𝑡

𝐻𝐻𝐶 + 𝛾2𝑙𝑛𝐿𝑖𝑡
𝐿𝐻𝐶 + 𝛾3𝐿𝑖𝑡

𝐾𝑣𝑖𝑛𝑛𝑎 + 𝛾4𝐿𝑖𝑡
𝑈𝑡𝑙. + 𝜃𝑋𝑖𝑡

′

+ 𝛿𝑌𝑠𝑡
′ + 𝜏𝑡 + 𝜐𝑖 + 휀𝑖𝑡 

                                                                                                                                                               (3) 

med syftet att undersöka hur andelen kvinnor och andelen individer med utländsk bakgrund påverkar 

produktiviteten (𝑉𝐴𝑖𝑡)  och därmed konkurrenskraften i svenska jordbruksföretag. I ett första steg 

inkluderas samtliga företag och de variabler som beskrivs i tabell 3. Förutom jordbruk visar vi även 

samma förhållande för tillverkningsindustrin samt för alla företag i Sverige, som referens.   

Tabell 4. Resultat av panelskattningar för samtliga jordbruksföretag (beroendevariabel: förädlingsvärde per 

anställd (𝑉𝐴𝑖𝑡) ) 

Företagsvariabler Jordbruk Tillverkningsindustrin Alla företag 

Andel kvinnor -0.135** 

(0.017) 

-0.123** 

(0.016) 

-0.110** 

(0.005) 

 

Andel med utländsk bakgrund -0.018 

(0.034) 

0.010 

(0.021) 

-0.012 

(0.007) 

 

Andel högutbildade 0.009 

(0.025) 

0.067* 

(0.024) 

0.096** 

(0.007) 

 

Andel lågutbildade 0.075** 

(0.016) 

0.093** 

(0.014) 

0.111** 

(0.005) 

 

Ackumulerad erfarenhet (ln) 0.164** 

(0.021) 

0.249** 

(0.020) 

0.366** 

(0.007) 

 

Kapital (ln) 0.219** 

(0.005) 

0.073** 

(0.002) 

0.079** 

(0.001) 

 

Storlek (ln) -0.702** 

(0.013) 

-0.486** 

(0.010) 

-0.504** 

(0.003) 

 

Storlek2 0.030** 

(0.007) 

0.052** 

(0.002) 

0.054** 

(0.001) 

Kommunvariabler    

Specialisering 0.007 

(0.006) 

0.023** 

(0.008) 

- 

Täthet/storlek (ln) -0.040* 

(0.019) 

0.024** 

(0.006) 

0.021** 

(0.002) 

 

Mångfald 0.786** 

(0.082) 

1.633** 

(0.053) 

1.417** 

(0.019) 

 

Konstant 2.124** 

(0.152) 

1.635** 

(0.112) 

1.419** 

(0.040) 

 

Antal observationer 219 746 251 342 2 527 655 

Antal företag 61 133 62 770 720 670 

F-värde 1136.87 555.04 6706.09 

R2 (within) 0.11 0.07 0.07 

   *,** visar statistisk signifikans på 5- och 1-procentsnivå. Standardfel visas i parentes. Skattningarna använder   

           panelmetoden fixed effects.  

 

Resultaten i tabell 4 visar ett statistiskt signifikant negativt förhållande mellan andel kvinnor i ett 

jordbruksföretag och dess produktivitet, detta trots att modellen kontrollerar för företagens storlek och 

tillgång till kapital. Detta resultat är inte i linje med vad vi förväntat oss och ger inte stöd till hypotesen 
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om att kön inte ska ha någon statistisk signifikant påverkan på produktiviteten. Samma resultat återfinns 

för företag inom tillverkningsindustrin och när alla företag inkluderas i skattningen. Dessa resultat 

indikerar att en högre andel kvinnor påverkar produktiviteten i jordbruksföretaget negativt, vilket 

således även indikerar att en högre andel män påverkar produktiviteten (förädlingsvärdet) positivt. Dessa 

resultat kan vid en första anblick tolkas som att en ökning av andelen kvinnor inom jordbruksföretag 

bidrar till negativa effekter och skulle därmed inte ge stöd till hypotesen att ökat kvinnligt deltagandet 

bidrar till konkurrenskraftigare jordbruksföretag (Europeiska Kommissionen 2010). Utifrån dessa 

resultat skulle målet om ökad jämställdhet inom jordbruket snarare behöva motiveras av andra grunder 

än ökad konkurrenskraft.  

     Det som är viktigt att poängtera, som också diskuterades inledningsvis, är att andelen kvinnor också 

kan fånga upp andra aspekter. I den statistik som vi använder är det exempelvis inte möjligt att 

kontrollera för hur mycket individen arbetar eller om individen har inkomster vid sidan av. Vi kan med 

andra ord inte skilja på dem som arbetar heltid och dem som arbetar deltid. Eftersom kvinnor i större 

utsträckning arbetar deltid så kan andel kvinnor även reflektera att företag med en hög andel kvinnor 

inte arbetar lika många timmar som företag med en högre andel män. Detta kan påverka produktiviteten 

negativt. För att mäta effekterna av förbättringar i jämställdhet på ett bra sätt bör man även ta hänsyn 

till ökad tillgång till jämställda möjligheter i fråga om insatsfaktorer, rättigheter och inflytande (Robb 

och Watson 2012; Croppenstedt m.fl. 2013). Vi kan dock inte ta hänsyn till sådana faktorer i den här 

analysen eftersom de är svåra att observera och inte ingår i den offentliga statistiken. Dessa perspektiv 

faller därmed bort i empiriska analyser som bygger på SCB:s företags- och individdata och bidrar 

givetvis till att osynliggöra kvinnor som arbetar i jordbruket. Alla dessa felkällor och brister i den 

offentliga statistiken är viktiga att beakta vid tolkning av resultaten. Vi kan däremot ta hänsyn till kön 

och bakgrund på ett bättre sätt i de fall där jordbruksföretaget är registrerat som ett enmansföretag (0 

anställda). Sektion 6.2.1 presenterar resultaten av de individuella skattningarna med avseende på 

företagets storlek.  

     Resultaten i tabell 4 visar att andelen individer med utländsk bakgrund inte har någon statistisk 

signifikant påverkan på produktiviteten i ett jordbruksföretag. Samma resultat gäller även för företag 

inom tillverkningsindustrin och generellt sett för alla företag i Sverige. En förklaring till att andelen 

individer med utländsk bakgrund är insignifikant kan vara att det finns få med utländsk bakgrund som 

arbetar inom jordbruket generellt sett, vilket innebär att man får en låg varians över tiden eftersom 

strukturen (med avseende på andelen individer med utländsk bakgrund) inte förändras. Samma 

skattningar har emellertid även körts med en statistisk metod där man inte enbart ser till variansen över 

tid utan även variansen mellan företag, med oförändrat resultat.16 Ytterligare en förklaring kan vara att 

den kunskap och kompetens som innehas av individer med utländsk bakgrund inte tillvaratas. En viktig 

anledning till varför integration (ökat arbetsmarknadsdeltagande) förväntas ge konkurrensfördelar på 

företagsnivå är att utlandsföddas inneboende kunskap tas tillvara och används i företaget. Att andelen 

med utländsk bakgrund inte har någon påverkan på produktiviteten kan således även spegla att deras 

erfarenhet, sociala kapital och kunskap om potentiella marknader genom deras språk och deras kunskap 

om sociala normer inte tas tillvara (Fafchamps och Minten 2001). Det bör även nämnas att statistiken 

över sysselsatta samlas in i november varje år och om man antar att individer med utländsk bakgrund 

används av jordbruksföretag under så- och skördeperioden så fångas detta inte upp i statistiken. 

Sammanfattningsvis finner vi inget stöd för de resultat som visats i tidigare studier där man generellt 

finner att individer med utländsk bakgrund bidrar positivt till jordbruksföretagens tillväxt och utveckling 

(Scott m.fl. 2008; Peri 2012). Dessa resultat ger således inte stöd till hypotesen om att andelen individer 

med utländsk bakgrund påverkar produktiviteten i jordbruket positivt.  

                                                      
16 Feasible generalized least square (FGLS). 
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Resultaten för andelen kvinnor och andelen individer med utländsk bakgrund ger således inte vidare 

stöd till tidigare studiers resultat som påvisar att en stor mångfald i ett företag (där kön och bakgrund 

ofta finns med som centrala dimensioner i mångfaldsbegreppet) är positivt för företaget. Vi har även 

testat att använda ett mångfaldsindex på företagsnivå och även detta mått är negativt korrelerat med 

produktiviteten.17    

     Resultaten i tabell 4 visar att andelen individer med en hög utbildningsnivå (vilket här definieras som 

minst tre år av högskole- eller universitetsstudier) inte har någon statistisk signifikant påverkan på 

produktiviteten i jordbruksföretag, till skillnad från tillverkningsindustrin och alla företag i Sverige där 

denna faktor är positiv och statistiskt signifikant. Med tanke på jordbruksföretag är det eventuellt inte 

bara en hög utbildningsnivå som är viktig utan det är snarare vilken typ av högre utbildning man har 

läst. Det är troligen så att yrkesinriktad utbildning som exempelvis agronomutbildning är viktigare för 

produktiviteten än en generellt högre utbildning, eftersom jordbruksföretag och deras drift är mycket 

annorlunda än andra näringsgrenar där det kan vara lättare att tillgodose och applicera generell kunskap. 

Andelen individer med en lägre utbildningsnivå (definierat som individer med endast gymnasial 

utbildning) har en positiv påverkan på produktiviteten i jordbruksföretag, tillverkningsindustrin samt 

alla företag oavsett näringsgren. Ett annat mått på kunskap i företaget är hur mycket erfarenhet som de 

som arbetar där har. Detta är i vårt fall beräknat som medelvärdet på åldern för de sysselsatta. Detta 

visar en positiv effekt för produktiviteten för jordbruksföretag (samt för de andra indelningarna). 

Erfarenhet och den kunskap man har erhållit genom att lära sig på jobbet är med andra ord positiva för 

produktiviteten i företaget (och därmed även konkurrenskraften).  

     Resultaten i tabell 4 visar att storleken på det kapital som företaget har att tillgå är positivt med 

avseende på företagets produktivitet, oavsett näringsgren. Resultaten indikerar även att den här faktorn 

är viktigare i jordbrukssektorn än i tillverkning och Sverige som helhet då storleken på koefficienten är 

större. En sådan jämförelse är möjlig eftersom variablerna inkluderas i logaritmerad form, vilket tillåter 

att vi tolkar elasticiteter eftersom dessa ger den procentuella påverkan och går att jämföra mellan 

skattningar. Ett värde på 0,219 för jordbruksföretag innebär att om man ökar kapitalets storlek med en 

procent ökar produktiviteten med 0,219 procent (samma värde för tillverkningsindustrin ger en ökning 

på 0,073 procent). Detta resultat är väntat då jordbruksföretag i Sverige har ett över lag stort kapital och 

man använder sig av maskiner i större utsträckning än av manuell arbetskraft. Detta kan även vara en 

anledning till att andelen individer med utländsk bakgrund är negativt då de länder som finner en positiv 

påverkan ofta använder sig av manuell arbetskraft. Dessa resultat speglar även implicit den 

utvecklingsnivå som Sverige befinner sig i. 

     Storleken på företaget är negativt korrelerad med produktiviteten i ett företag men ökar marginellt i 

takt med att storleken på företaget ökar. Resultatet är vid en första anblick förvånande då man ofta antar 

att det råder skaleffekter i större företag och att man därför kan vara mer produktiv ju större företaget är 

(exempelvis genom att öka sin specialiseringsgrad). Vad dessa resultat visar är dock att det råder 

skaleffekter, men det finns ett visst tröskelvärde som företagen måste överskrida innan skaleffekten slår 

in. Storleken på de skattade koefficienterna indikerar att detta sker vid ca elva sysselsatta för 

jordbruksföretag. För tillverkningsindustrin sker det vid cirka fem sysselsatta. Det innebär med andra 

ord att jordbruksföretag med mindre än elva sysselsatta inte blir mer produktiva om de anställer fler. För 

företag med fem sysselsatta ökar produktiviteten ju större företaget blir. Detta är troligen ett resultat av 

att jordbruksföretag generellt sett är små i Sverige och de flesta företag har mindre än tio sysselsatta 

(vilket visas i appendix A).  

     Resultaten visar även att den omgivande ekonomiska miljön (i termer av täthet/storlek) inte påverkar 

produktiviteten i jordbruksföretag. Resultaten indikerar med andra ord att det inte är positivt att vara 

lokaliserad i en tät och urban miljö. Här skiljer sig jordbruksföretag jämfört med tillverkningsindustrin 

                                                      
17 Dessa resultat kan fås på begäran. 
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och den generella bilden av Sverige. Produktiviteten i dessa företag (tillverkning och övriga Sverige) 

påverkas positivt av lokalisering i urbana kommuner eftersom de kan dra nytta av 

agglomerationsfördelar som tätare kontakt med andra företag och tillgång till olika företagsspecifika 

tjänster. Fördelarna är med andra ord inte lika viktiga för produktiviteten hos jordbruksföretag.  

     Ett intressant resultat är att mångfald i befolkningen (mätt som ett entropimått baserat på ålder, kön 

och utländsk bakgrund) i kommunen har en positiv påverkan på produktiviteten i jordbruksföretag. 

Mångfald och storleken i en kommun är positivt korrelerade vilket innebär att större kommuner generellt 

sett har en större mångfald. På grund av korrelationen kan en variabel ta ut den andra i statistiska 

skattningar såsom denna och för att testa om så är fallet här har vi provat att undersöka en variabel åt 

gången, med oförändrat resultat. Att vara lokaliserad i en kommun med en hög specialisering av 

jordbruk har ingen effekt på produktiviteten i företaget. Vidare har vi även testat hur andelen kvinnor 

och andelen individer med utländsk bakgrund i kommunen och i närområdet påverkar produktiviteten i 

jordbruksföretaget.18 Andelen kvinnor i kommunen är den enda av dessa fyra variabler som är statistiskt 

signifikant och är positivt korrelerad med jordbruksföretagets produktivitet.  

     Utifrån resultaten i tabell 4 kan vi sammanfattningsvis visa att andelen kvinnor har en negativ 

korrelation med produktiviteten i jordbruksföretagen men att denna variabel sannolikt fångar mer än 

endast könsfördelningen i ett företag. Andelen individer med utländsk bakgrund har ingen effekt på hur 

produktivt ett jordbruksföretag är. Resultaten håller även för tillverkningsindustrin samt för hur det ser 

ut för alla företag i Sverige.  

 

6.1 Multiplikativa effekter  

Med start i den här sektionen lämnar vi nu referensnäringsgrenarna och fokuserar endast på 

jordbruksföretag. I tabell 4 presenterades resultaten från grundmodellen i ekvation 3. I ett nästa steg 

prövar vi effekten av att kombinera andelen kvinnor respektive andelen individer med utländsk 

bakgrund med olika företagsspecifika och lokaliseringsspecifika egenskaper för att skapa 

interaktionsvariabler (multiplikativa effekter). En anledning till att studera dessa effekter är att en 

förklarande variabel kan vara korrelerad med en annan och att de därigenom skapar interaktionseffekter. 

En effekt av det här slaget kan illustreras med ett tankeexempel där vi misstänker att en hög andel 

kvinnor påverkar produktiviteten hos jordbruksföretag positivt men att den här effekten är olika 

beroende på vilken kommun företaget verkar i. Således kan kombinationen av en hög andel kvinnor och 

”rätt” kommun ge en multiplikativ effekt på företagens produktivitet. Den här multiplikativa effekten är 

vad som kallas en interaktionseffekt (Brambor m.fl. 2006).  

     För att studera dessa effekter skapas nya variabler genom att multiplicera förklarandevariablerna med 

varandra vilket ger nya variabler som tillåter oss att ta hänsyn till den multiplikativa effekten mellan 

grundvariablerna. En förutsättning för framgångsrik användning av interaktionsvariabler är att de 

ursprungliga variablerna behålls i regressionsmodellen (Brambor m.fl. 2006). I denna rapport har vi valt 

att skapa interaktionsvariabler genom att multiplicera andelen kvinnor samt andelen individer med 

utländsk bakgrund med (i) andel högutbildade, (ii) andelen lågutbildade, (iii) kapital, (iv) storlek, (v) 

ackumulerad erfarenhet, (vi) andelen kvinnor/andelen individer med utländsk bakgrund och (vii) 

mångfald i befolkningen. 

Tabell 5 visar resultaten från dessa skattningar.  

 

 

 

                                                      
18 Närområdet definierat som SAMS-områden i Sverige. SAMS står för Small Areas for Market Statistics; det 

finns cirka 9200 i Sverige.  
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 Tabell 5. Resultat: Hur andel kvinnor kombinerad med olika företags- och kommunspecifika egenskaper 

(interaktionsvariabler) påverkar jordbruksföretagens produktivitet 

Företagsvariabler Interaktionsvariabler: Andel kvinnor* 

 Andel hög-

utbildade 

Andel låg-

utbildade 

Kapital Storlek Ackumulerad 

erfarenhet 

Diversi-

fiering 

(kommun) 

Andelen 

med 

utländsk 

bakgrund 

Andel kvinnor -0.143** 

(0.017) 

-0.142** 

(0.020) 

-0.136** 

(0.019) 

-0.134** 

(0.018) 

-0.012 

(0.059) 

-0.674** 

(0.275) 

-0.141** 

(0.017) 

Andel med utländsk 

bakgrund 

-0.018 

(0.039) 

-0.018 

(0.033) 

-0.018 

(0.034) 

-0.018 

(0.034) 

-0.018 

(0.034) 

-0.021 

(0.039) 

-0.046 

(0.039) 

Andel högutbildade -0.009 

(0.027) 

0.010 

(0.025) 

0.010 

(0.025) 

0.009 

(0.025) 

0.010 

(0.025) 

0.008 

(0.025) 

0.009 

(0.025) 

Andel lågutbildade 0.076** 

(0.016) 

0.071** 

(0.017) 

0.075** 

(0.017) 

0.075** 

(0.016) 

0.074** 

(0.016) 

0.075** 

(0.016) 

0.075** 

(0.016) 

Ackumulerad erfarenhet 

(ln) 

0.165** 

(0.021) 

0.165** 

(0.021) 

0.165** 

(0.021) 

0.164** 

(0.021) 

0.181** 

(0.023) 

0.166** 

(0.021) 

0.165** 

(0.021) 

Kapital (ln) 0.219** 

(0.005) 

0.219** 

(0.005) 

0.219** 

(0.005) 

0.219** 

(0.005) 

0.219** 

(0.005) 

0.219** 

(0.005) 

0.219** 

(0.005) 

Storlek (ln) -0.701** 

(0.013) 

-0.701** 

(0.013) 

-0.702** 

(0.013) 

-0.703** 

(0.013) 

-0.697** 

(0.013) 

-0.700** 

(0.013) 

-0.700** 

(0.013) 

Storlek2 0.030** 

(0.007) 

0.030** 

(0.007) 

0.030** 

(0.007) 

0.031** 

(0.008) 

0.027** 

(0.007) 

0.029** 

(0.007) 

0.029** 

(0.007) 

Interaktionsvariabler     

Andel kvinnor * Andel 

högutbildade 

0.079 

(0.277) 

      

Andel kvinnor * Andel 

lågutbildade 

 0.026 

(0.034) 

     

Andel kvinnor * kapital   0.001 

(0.034) 

    

Andel kvinnor * storlek    -0.001 

(0.003) 

   

Andel kvinnor * 

ackumulerad erfarenhet 

    -0.003* 

(0.001) 

  

Andel kvinnor * 

diversifiering (kommun) 

     0.260* 

(0.133) 

 

 

Andel kvinnor * Andelen 

personer med utländsk 

bakgrund 

      0.104 

(0.078) 

Kommunvariabler     

Specialisering 0.007 

(0.006) 

0.007 

(0.006) 

0.007 

(0.006) 

0.007 

(0.006) 

0.007 

(0.006) 

0.007 

(0.006) 

0.007 

(0.006) 

Täthet/storlek (ln) -0.040* 

(0.019) 

-0.040* 

(0.019) 

-0.040* 

(0.019) 

-0.040* 

(0.019) 

-0.040* 

(0.019) 

-0.041* 

(0.019) 

-0.040* 

(0.019) 

Mångfald 0.785* 

(0.082) 

0.785* 

(0.082) 

0.784* 

(0.082) 

0.786* 

(0.082) 

0.772* 

(0.082) 

0.752* 

(0.083) 

0.785* 

(0.082) 

Konstant 2.127** 

(0.152) 

2.127** 

(0.152) 

2.127** 

(0.152) 

2.125** 

(0.152) 

2.085** 

(0.153) 

2.191** 

(0.156) 

2.127** 

(0.152) 

Antal observationer 

Antal företag 

219 746 

61 133 

219 746 

61 133 

219 746 

61 133 

219 746 

61 133 

219 746 

61 133 

219 746 

61 133 

219 746 

61 133 

F-värde 1043.53 1041.87 1042.75 1042.88 1042.97 1042.79 159.06 

R2 (within) 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.09 

*,** visar statistisk signifikans på 5- och 1-procentsnivå. Standardfel visas i parentes. Skattningarna 

använder panelmetoden ”fixed effects”.  

 
Eftersom kontrollvariablerna visar motsvarande resultat som de som presenteras i tabell 4, fokuserar vi 

på de effekter som ges av andelen kvinnor samt de olika interaktionsvariablerna. För att på ett 

systematiskt sätt förklara resultaten i tabell 5 redovisar vi resultaten kolumn för kolumn. 

Interaktionsvariablerna mellan andelen kvinnor och de olika måtten på utbildningsnivån i företaget 

(andelen högutbildade, andelen lågutbildade) visar inte någon påverkan på jordbruksföretagets 

produktivitet. Således påverkar inte den kombinerade effekten av en stor andel kvinnor och en stor andel 
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individer med hög respektive låg utbildning företagets produktivitet. Samma resultat visas då vi 

kombinerar storleken på ett företag både i termer av hur många som arbetar där och hur mycket kapital 

som företaget har. Storleken på företaget har ingen ytterligare påverkan på hur andelen kvinnor påverkar 

produktiviteten.  

     Det är endast två interaktionsvariabler som visar sig ha en statistisk påverkan på jordbruksföretagens 

produktivitet. Den första är kombinationen av andelen kvinnor i ett företag och ackumulerad erfarenhet 

i företaget. Den här kombinerade effekten är negativ men det är intressant att notera att när den här 

interaktionen tas med i skattningen så är effekten av endast andelen kvinnor i företaget insignifikant. 

Dessa resultat kan spegla att kombinationen av att ha en stor andel kvinnor samt en högre genomsnittlig 

ålder/erfarenhet påverkar produktiviteten negativt. Den isolerade effekten av andelen kvinnor försvinner 

i detta fall och den isolerade effekten av erfarenhet är positiv.  

     Den andra interaktionsvariabeln som statistiskt sett påverkar produktiviteten är kombinationen av 

andelen kvinnor i företaget samt den mångfald som finns i den kommun där företaget är lokaliserat. Den 

isolerade effekten av andelen kvinnor är negativt korrelerad med företagets produktivitet och den 

isolerade effekten av kommunens mångfald är positiv för företagets konkurrenskraft (mätt som 

produktivitet). Då man ser till de företag som har en större andel kvinnor och är lokaliserat i en kommun 

med en större mångfald har detta en positiv påverkan på företagets produktivitet. Den positiva effekten 

är dock mindre än den negativa effekten av andelen kvinnor i ett företag. Resultatet innebär att andelen 

kvinnor i ett företag minskar produktiviteten men att effekten är positiv om företaget ligger i en kommun 

med hög mångfald (i befolkningen). 

     I tabell 6 använder vi oss återigen av interaktionsvariabler med skillnaden att vi här fokuserar på 

andelen individer med utländsk bakgrund och kombinerar denna andel med de angivna företags- och 

kommunspecifika egenskaperna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tabell 6. Resultat: Hur andel individer med utländsk bakgrund kombinerad med olika företags- och 

kommunspecifika egenskaper (interaktionsvariabler) påverkar jordbruksföretagens produktivitet 

 Interaktionsvariabler: Andel individer med utländsk bakgrund* 
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Företagsvariabler 

Andel 

högutbildade 

Andel 

lågutbildade 

Kapital Storlek Ackumulerad 

erfarenhet 

Diversifiering 

(kommun) 

Andel kvinnor -0.135** 

(0.017) 

-0.135** 

(0.017) 

-0.135** 

(0.017) 

-0.135** 

(0.017) 

-0.135** 

(0.017) 

-0.136** 

(0.016) 

Andel med utländsk 

bakgrund 

-0.031 

(0.037) 

0.008 

(0.039) 

-0.031 

(0.037) 

-0.023 

(0.038) 

0.231* 

(0.119) 

-0.873 

(0.526) 

Andel högutbildade 0.003 

(0.025) 

0.009 

(0.025) 

0.009 

(0.025) 

0.009 

(0.025) 

0.009 

(0.025) 

0.009 

(0.025) 

Andel lågutbildade 0.075** 

(0.016) 

0.079** 

(0.016) 

0.076** 

(0.016) 

0.075** 

(0.016) 

0.077** 

(0.016) 

0.076** 

(0.016) 

Ackumulerad erfarenhet 

(ln) 

0.165** 

(0.021) 

0.166** 

(0.021) 

0.164** 

(0.021) 

0.164** 

(0.021) 

0.173** 

(0.022) 

0.165** 

(0.021) 

Kapital (ln) 0.219** 

(0.005) 

0.219** 

(0.005) 

0.219** 

(0.005) 

0.219** 

(0.005) 

0.219** 

(0.005) 

0.219** 

(0.005) 

Storlek (ln) -0.702** 

(0.013) 

-0.702** 

(0.013) 

-0.701** 

(0.013) 

-0.701** 

(0.013) 

-0.701** 

(0.013) 

-0.701** 

(0.013) 

Storlek2 0.030** 

(0.007) 

0.030** 

(0.007) 

0.030** 

(0.007) 

0.030** 

(0.008) 

0.030** 

(0.007) 

0.030** 

(0.007) 

Interaktionsvariabler       

Andel med utländsk 

bakgrund * Andel 

högutbildade 

0.084 

(0.104) 
     

Andel med utländsk 

bakgrund * Andel 

lågutbildade 

 
-0.096 

(0.075) 
    

Andel med utländsk 

bakgrund * kapital 
  

0.001 

(0.026) 
   

Andel med utländsk 

bakgrund * storlek 
   

0.002 

(0.004) 
  

Andel med utländsk 

bakgrund * ackumulerad 

erfarenhet 

    
-0.006* 

(0.003) 
 

Andel med utländsk 

bakgrund * diversifiering 

(kommun) 

     
0.403 

(0.248) 

Kommunvariabler       

Specialisering 0.007 

(0.006) 

0.007 

(0.006) 

0.007 

(0.006) 

0.007 

(0.006) 

0.007 

(0.006) 

0.007 

(0.006) 

Täthet/storlek (ln) -0.042* 

(0.019) 

-0.042* 

(0.019) 

-0.042* 

(0.019) 

-0.042* 

(0.019) 

-0.042* 

(0.019) 

-0.042* 

(0.019) 

Mångfald 0.772** 

(0.082) 

0.772** 

(0.082) 

0.772** 

(0.082) 

0.772** 

(0.082) 

0.772** 

(0.082) 

0.772** 

(0.082) 

Konstant 2.125** 

(0.152) 

2.123** 

(0.152) 

2.158** 

(0.154) 

2.125** 

(0.152) 

2.102** 

(0.154) 

2.158** 

(0.154) 

Antal observationer 

Antal företag 

219 746 

61 133 

219 746 

61 133 

219 746 

61 133 

219 746 

61 133 

219 746 

61 133 

219 746 

61 133 

F-värde 1042.14 1044.57 1041.98 1044.38 1043.74 1041.98 

R2 (within) 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 

*,** visar statistisk signifikans på 5- och 1-procentsnivå. Standardfel visas i parentes. Skattningarna 

använder panelmetoden ”fixed effects”. 

 
Resultaten visar att den enda interaktionsvariabel som är statistiskt signifikant är den kombinerade 

effekten av andelen individer med utländsk bakgrund och företag med en stor ackumulerad erfarenhet. 

Detta tyder på att företag med många sysselsatta såväl i högre ålder som med utländsk bakgrund 

presterar sämre med avseende på företagets produktivitet.  

     Sammanfattningsvis visar tabellerna 4-6 att produktiviteten i jordbruksföretagen överlag påverkas 

negativt av en hög andel kvinnor även om denna effekt minskar om företaget är lokaliserat i kommuner 

som har en större mångfald. Andelen individer med utländsk bakgrund påverkar inte jordbruksföretag 

förutom i de företag som har en stor andel individer med utländsk bakgrund kombinerad med en hög 

genomsnittsålder. Resultatet är detsamma som det resultat som påvisats för företag med en hög 

genomsnittsålder och en hög andel kvinnor. 
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6.2 Känslighetsanalyser 
För att analysera hur stabila de resultat som vi presenterade i föregående tabeller är, presenterar vi i den 

här sektionen resultaten av olika känslighetsanalyser där vi testar sambanden mellan andelen kvinnor 

och andelen individer med utländsk bakgrund och produktivitet med avseende på skillnader i företagens 

storlek och näringsinriktning. I ett första steg bryter vi upp produktionsfunktionen i ekvation 3 och testar 

separat valda variabler. Vi börjar med att endast använda oss av grundmodellen i en Cobb-

Douglasproduktionsfunktion där produktiviteten är en funktion av kapital och arbetskraft enligt följande 

specifikation: 

ln 𝑉𝐴𝑖𝑡 = 𝛼𝑖𝑡 + 𝛽1 ln 𝐾𝑖𝑡 + 𝛽2𝑙𝑛𝐿𝑖𝑡 + 𝛽3𝑙𝑛𝐿𝑖𝑡
2 + 𝛾1𝑙𝑛𝐿𝑖𝑡

𝐻𝐻𝐶 + 𝛾2𝑙𝑛𝐿𝑖𝑡
𝐿𝐻𝐶 + 𝜏𝑡 + 𝜐𝑖 + 휀𝑖𝑡 

                                                                                                                                                              (5a) 

Specifikationen innebär att vi använder oss av kapitalvariabeln (Kapital) plus de variabler som förklarar 

arbetskraften i företaget: storleken (Storlek) och företagets humankapitalnivå (Andel högutbildade, 

Andel lågutbildade). I ett nästa steg lägger vi till andelen kvinnor respektive andelen individer med 

utländsk bakgrund för att se om resultaten förändras och för att bättre avgöra om någon av de andra 

kontrollvariablerna påverkar förhållandet mellan dessa variabler och produktivitetsnivån i företaget. I 

ett nästa steg skattas följande specifikation: 

ln 𝑉𝐴𝑖𝑡 = 𝛼𝑖𝑡 + 𝛽1 ln 𝐾𝑖𝑡 + 𝛽2𝑙𝑛𝐿𝑖𝑡 + 𝛽3𝑙𝑛𝐿𝑖𝑡
2 + 𝛾1𝑙𝑛𝐿𝑖𝑡

𝐻𝐻𝐶 + 𝛾2𝑙𝑛𝐿𝑖𝑡
𝐿𝐻𝐶 + 𝛾3𝐿𝑖𝑡

𝐾𝑣𝑖𝑛𝑛𝑎 + 𝛾4𝐿𝑖𝑡
𝑈𝑡𝑙. + 𝜏𝑡

+ 𝜐𝑖 + 휀𝑖𝑡 

                                                                                                                                                              (5b) 

Även om vår korrelationsanalys19 indikerar att höga korrelationer mellan förklaringsvariablerna inte är 

ett problem är det alltid bra att se om variabler är robusta oavsett vilka kontrollvariabler man har med. I 

ett tredje steg använder vi oss av grundvariablerna samt våra två variabler i fokus: andelen kvinnor och 

andelen individer med utländsk bakgrund (ekvation 5a och 5b). Resultaten presenteras i tabell 7. 

 

                                                      
19 Analys av hur variablerna samspelar med varandra. Ändamålet med en korrelationsanalys är att identifiera om 

variabler i hög grad kan förväntas förklara samma sak, vilket kan påverka deras förhållande till den beroende 

variabeln. Att inkludera variabler som har en hög korrelation kan leda till att de samband man skattar fram inte ger 

en korrekt beskrivning av verkligheten.   
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Tabell 7. Känslighetsanalys: Hur robusta de olika variablerna är beroende på vilka andra variabler som är med i 

produktionsfunktionen. Beroende variabel: förädlingsvärde per anställd  

Företagsvariabler 

Grundekvation + Andel kvinnor + Andel med 

utländsk 

bakgrund 

+ Andel kvinnor 

+ Andel med 

utländsk 

bakgrund 

Full modell 

Andel kvinnor - -0.139** 

(0.016) 

- -0.139** 

(0.016) 

-0.135** 

(0.017) 

Andel individer med 

utländsk bakgrund 

- - 0.017 

(0.031) 

0.022 

(0.031) 

-0.018 

(0.034) 

Andel högutbildade -0.004 

(0.025) 

0.016 

(0.025) 

-0.005 

(0.025) 

0.015 

(0.024) 

0.009 

(0.025) 

Andel lågutbildade 0.113** 

(0.015) 

0.120** 

(0.015) 

0.113** 

(0.015) 

0.121** 

(0.015) 

0.075** 

(0.016) 

Ackumulerad 

erfarenhet (ln) 

0.289** 

(0.020) 

0.284** 

(0.020) 

0.289** 

(0.020) 

0.284** 

(0.020) 

0.164** 

(0.021) 

Kapital (ln) 0.230** 

(0.004) 

0.230** 

(0.004) 

0.230** 

(0.004) 

0.230** 

(0.004) 

0.219** 

(0.005) 

Storlek (ln) -0.719** 

(0.011) 

-0.688** 

(0.012) 

-0.720** 

(0.011) 

-0.688** 

(0.012) 

-0.702** 

(0.013) 

Storlek2 0.039** 

(0.007) 

0.031** 

(0.007) 

0.039** 

(0.007) 

0.032** 

(0.007) 

0.030** 

(0.007) 

Kommunvariabler      

Specialisering - - - - 0.007 

(0.006) 

Täthet/storlek (ln) - - - - -0.040* 

(0.019) 

Mångfald - - - - 0.786** 

(0.082) 

Konstant 3.044** 

(0.080) 

3.078** 

(0.080) 

3.042** 

(0.080) 

3.077** 

(0.081) 

2.124** 

(0.152) 

Antal observationer 

Antal företag 

219 746 

61 133 

219 746 

61 133 

219 746 

61 133 

219 746 

61 133 

219 746 

61 133 

F-värde 2124.05 1893.66 1821.52 1658.21 1136.87 

R2 (within) 0.1062 0.1067 0.1062 0.1067 0.1086 

*,** visar statistisk signifikans på 5- och 1-procentsnivå. Standardfel visas i parentes. Skattningarna 

använder panelmetoden ”fixed effects”. 

 

Vi kan från den första känslighetsanalysen visa att resultaten för variablerna som vi fokuserar på 

(andelen kvinnor samt andelen individer med utländsk bakgrund) inte påverkas av införandet eller 

borttagandet av någon annan faktor. Resultaten är således robusta. 

 

6.2.1 Hur jordbruksföretagets storlek påverkar sambanden 

Den svenska jordbrukssektorn präglas av små företag i jämförelse med genomsnittet i andra europeiska 

länder. För att testa hur storleken på jordbruksföretaget påverkar produktiviteten och förhållandet mellan 

andelen kvinnor och andelen individer med utländsk bakgrund, skattar vi separata 

produktionsfunktioner för olika storlekskategorier. En sådan analys innebär att andelen kvinnor och 

andelen individer med utländsk bakgrund indikerar manligt/kvinnligt och utländskt entreprenörskap för 

enmansföretag (0 anställda). I dessa fall ger alltså ”andelen” i stället en indikation om huruvida det är 

en kvinna eller en individ med utländsk bakgrund som är anställd (och i majoriteten av alla företag även 

äger företaget). Vi har valt att följa samma storlekskategori som EU:s definition av SMF/SME,20 där 

företag delas in i sådana med (i) 1 sysselsatt, (ii) upp till 5 sysselsatta, (iii) mellan 6 och 10 sysselsatta, 

(iv) mellan 11 och 20 sysselsatta samt (v) mer än 20 sysselsatta. Resultaten presenteras i tabell 8 och 

baseras på grundmodellens specifikation (ekvation 3). 

                                                      
20 KOM (2003). 
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Tabell 8. Hur andelen kvinnor och andelen individer med utländsk bakgrund påverkar produktiviteten i svenska 

jordbruksföretag. Känslighetsanalys där vi testar hur förhållandet ser ut för olika företag, baserat på 

storlekskohorter. Beroende variabel: förädlingsvärde per anställd  

 1 sysselsatt 2-5 sysselsatta 6-10 

sysselsatta 

11-20 sysselsatta Över 20 

sysselsatta 

Företagsvariabler 

Andel kvinnor 0.025 

(0.087) 

-0.122* 

(0.022) 

0.010 

(0.087) 

0.233 

(0.203) 

-0.143 

(0.249) 

Andel med utländsk 

bakgrund 

-0.190 

(0.223) 

0.046 

(0.042) 

0.104 

(0.119) 

-0.104 

(0.259) 

0.189 

(0.225) 

Andel högutbildade 0.029 

(0.105) 

0.039 

(0.034) 

-0.065 

(0.112) 

0.358 

(0.272) 

0.078 

(0.270) 

Andel lågutbildade 0.253** 

(0.065) 

0.054* 

(0.019) 

0.078 

(0.063) 

0.181 

(0.194) 

-0.033 

(0.260) 

Ackumulerad erfarenhet 

(ln) 

0.815** 

(0.070) 

0.058* 

(0.029) 

0.038 

(0.084) 

0.639* 

(0.260) 

-0.546 

(0.416) 

Kapital (ln) 0.212** 

(0.005) 

0.196** 

(0.010) 

0.068** 

(0.018) 

0.138** 

(0.028) 

0.077* 

(0.027) 

Storlek (ln) - -0.865** 

(0.112) 

-2.258 

(1.502) 

-0.283 

(2.816) 

-0.760 

(0.495) 

Storlek2 - 0.066 

(0.056) 

0.414 

(0.378) 

-0.066 

(0.537) 

0.052 

(0.053) 

Kommunvariabler      

Specialisering 0.003 

(0.008) 

-0.005 

(0.009) 

0.026 

(0.024) 

0.009 

(0.040) 

-0.007 

(0.025) 

Täthet/storlek (ln) 0.004 

(0.023) 

-0.089* 

(0.020) 

0.019 

(0.050) 

0.078 

(0.071) 

-0.016 

(0.031) 

Mångfald -0.090 

(0.149) 

0.667** 

(0.4127) 

0.782* 

(0.308) 

0.695 

(0.651) 

0.126 

(0.399) 

Konstant 1.064** 

(0.197) 

3.820** 

(0.249) 

6.188** 

(1.572) 

1.589 

(3.714) 

9.198** 

(1.462) 

Antal observationer 

Antal företag 

167 144 

53 064 

43 248 

14 444 

4 090 

1 788 

1 248 

468 

697 

158 

F-värde 243.53 323.77 15.52 7.43 2.70 

R2 (within) 0.05 0.14 0.07 0.13 0.04 

*,** visar statistisk signifikans på 5- och 1-procentsnivå. Standardfel visas i parentes. Skattningarna 

använder panelmetoden ”fixed effects”.  

 

Skattningarna i den här studien inkluderar 69 922 jordbruksföretag varav cirka 76 procent av företagen 

endast har en anställd.  Cirka 21 procent är företag med upp till fem sysselsatta, cirka tre procent sex till 

tio sysselsatta, cirka en halv procent har över tio men mindre än tjugo sysselsatta och endast 0.2 procent 

av jordbruksföretagen har mer än tjugo sysselsatta. Detta innebär att mer än 95 procent av alla företag i 

vårt urval kan klassas som mikroföretag, d.v.s. företag med upp till fem sysselsatta. 

     Resultaten visar att när vi skattar separata produktionsfunktioner för dessa storleksklasser, försvinner 

den statistiskt signifikanta och negativa effekten av andelen kvinnor för alla storlekskategorier frånsett 

jordbruksföretag i kohorten 2-5 sysselsatta. I kohorten 2-5 är effekten fortfarande negativ. Detta är ett 

mycket intressant resultat vilket visar att effekten av andelen kvinnor i ett jordbruksföretag inte är 

konstant med hänseende på storlek utan varierar. Det visar även att en storlekskategori (2-5) verkar driva 

resultatet för de generella resultat som återfinns i de övriga tabellerna. Anledningen till att resultatet 
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varierar kan vara att företag av olika storlek är strukturerade på olika sätt där små och stora företag 

skiljer sig markant. Inom större företag finns möjligheten för arbetskraften att specialisera sig på olika 

arbetsuppgifter och de har då möjlighet att öka produktiviteten. Inom små företag får de anställda ofta 

en naturlig variation av arbetsuppgifter. Det är även värt att notera att den första kolumnen, där företag 

med en anställd analyseras, visar effekten av att vara kvinna samt att ha en utländsk bakgrund på 

jordbruksföretags (enmansföretags) produktivitet. Det är ofta så analyserna är genomförda när man 

studerar effekten av individers egenskaper för jordbruksföretag (Udry m.fl. 1995; Horell och Krishnan 

2007). Med avseende på andelen individer med utländsk bakgrund är effekten fortfarande insignifikant 

oavsett vilken storlekskategori som analyseras.  

     För att ytterligare ge en beskrivning av skillnader mellan enmansföretag som drivs av kvinnor 

respektive män, dem som drivs av individer med utländsk bakgrund och dem som drivs av individer 

som är födda i Sverige, ger vi i tabell 9 deskriptiv statistik (medelvärdet) för enmansföretag som drivs 

av män, kvinnor, individer födda i Sverige respektive individer med utländsk bakgrund. 

 
Tabell 9. Egenskaper hos enmansföretag (jordbruk) som drivs av kvinnor, män, individer födda i Sverige samt 

individer med utländsk bakgrund. Tabellen visar medelvärde för respektive variabel  

 Enmansföretag drivna 

av kvinnor 

Enmansföretag 

drivna av män 

Enmansföretag 

drivna av 

individer födda i 

Sverige 

Enmansföretag 

drivna av 

individer med 

utländsk 

bakgrund 

Förädlingsvärde per anställd 334.649 355.683 338.574 263.303 

Nettoomsättning per anställd 847.848 884.585 848.882 829.113 

Investering per anställd 114.401 123.532 116.055 88.909 

Andel kvinnor - - 0.151 0.275 

Andel individer med utländsk 

bakgrund 
0.052 0.045 - - 

Andel högutbildade 0.110 0.093 0.102 0.243 

Andel lågutbildade 0.193 0.183 0.190 0.255 

Ackumulerad erfarenhet 51.823 52.105 51.928 48.582 

Kapital 1459.422 1531.885 1483.346 1025.673 

 

Den deskriptiva statistiken visar att det finns skillnader mellan enmansföretag (jordbruk) som drivs av 

olika individer baserat på om de är män, kvinnor, individer födda i Sverige eller individer med utländsk 

bakgrund. Om vi börjar med att deskriptivt beskriva enmansföretag som drivs av män respektive kvinnor 

observerar vi att de jordbruksföretag som drivs av män har ett något högre värde på de variabler som 

mäter förädlingsvärde, nettoomsättning och investeringar. Det är fler kvinnor som har en utländsk 

bakgrund jämfört med män, och kvinnor som driver enmansföretag i jordbrukssektorn tenderar att ha en 

högre utbildningsnivå (mätt både som hög- och lågutbildade). Män som driver enmansföretag har något 

längre erfarenhet (och är även äldre) och har tillgång till mer kapital än kvinnor. 

     Om vi gör samma jämförelse mellan enmansföretag som drivs av individer födda i Sverige och av 

dem som har utländsk bakgrund, kan vi först konstatera att det är få företag som drivs av individer med 

utländsk bakgrund. Dessa företag har lägre värde på förädlingsvärde, nettoomsättning och investeringar 

än de företag som drivs av individer födda i Sverige. I ensamföretag där ägaren har utländsk bakgrund 

finns det fler kvinnor än män jämfört med ensamföretag där den som driver företaget är född i Sverige. 

Det är intressant att notera att de individer med utländsk bakgrund som själva driver företag inom 

jordbrukssektorn har en högre utbildningsnivå jämfört med dem som är födda i Sverige. Individer som 

är födda i Sverige är överlag äldre och har större tillgång till kapital i sina företag jämfört med individer 

med utländsk bakgrund. 
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6.2.2 Hur olika mått på produktivitet påverkar sambanden 
De resultat som har presenterats i tabell 4-8 har alla baserats på skattningar av produktionsfunktioner 

där arbetskraftens produktivitet har använts som beroende variabel för att indikera produktivitet och 

även konkurrenskraft. Vi har alltså fram tills nu mätt produktivitet främst genom att använda företagets 

förädlingsvärde normaliserat med antal individer som arbetar i företaget. Även om förädlingsvärde per 

anställd har använts i ett flertal studier som ett mått på företagets produktivitet (och för att indikera 

konkurrenskraft), finns det även en rad argument för att testa känsligheten i resultaten genom att använda 

TFP som beroende variabel (se diskussion i sektion 4.2).21 I ett nästa steg i känslighetsanalysen använder 

vi total faktorproduktivitet som beroende variabel för att indikera produktivitet, vilket innebär att vi 

skattar följande modell: 

  ln 𝜖𝑖𝑡 = 𝛼𝑖𝑡 + 𝛽4𝑙𝑛𝐿𝑖𝑡
𝐻𝐻𝐶 + 𝛽5𝑙𝑛𝐿𝑖𝑡

𝐿𝐻𝐶 + 𝛾1𝐿𝑖𝑡
𝐾𝑣𝑖𝑛𝑛𝑎 + 𝛾2𝐿𝑖𝑡

𝑈𝑡𝑙. + 𝜃𝑋𝑖𝑡
′ + 𝛿𝑌𝑠𝑡

′ +  𝜏𝑡 + 𝜐𝑖 + 휀𝑖𝑡            (6)                                                                                                                                         

                                                                                                                                                              

där (𝜖𝑖𝑡) representerar total faktorproduktivitet och indikerar konkurrenskraft (Sørensen m.fl. 2005), 

vilken skattas fram som residualen av Cobb-Douglasfunktionen (ekvation 5). Det som skiljer modellen 

i ekvation 4 från grundmodellen (ekvation 3) är att kapital och arbete inte är inkluderade, eftersom 

residualen ger den del av output som inte kan förklaras av sammanslagningen av kapital och arbetskraft. 

Resultat av skattningen presenteras i tabell 10. 

  

Tabell 10. Hur andelen kvinnor och andelen individer med utländsk bakgrund påverkar produktiviteten i svenska 

jordbruksföretag. Känslighetsanalys med TFP som beroende variabel 

Företagsvariabler Beroende variabel: TFP 

Andel kvinnor 
-0.134** 

(0.017) 

Andel med utländsk bakgrund 
-0.019 

(0.034) 

Andel högutbildade 
0.008 

(0.025) 

Andel lågutbildade 
0.073** 

(0.016) 

Ackumulerad erfarenhet (ln) 
0.159** 

(0.021) 

Storlek (ln) 
-0.731** 

(0.013) 

Storlek2 
0.029** 

(0.007) 

Kommunvariabler 

Specialisering 
0.006 

(0.006) 

Täthet/storlek (ln) 
-0.037 

(0.020) 

Mångfald 
0.739** 

(0.081) 

Konstant 
-1.956** 

(0.152) 

Antal observationer 

Antal företag 

219 746 

61 133 

F-värde 1124.97 

R2 (within) 0.08 

*,** visar statistisk signifikans på 5- och 1-procentsnivå. Standardfel visas i parentes. Skattningarna använder 

panelmetoden ”fixed effects”. 

 

Tabellen visar samma mönster och resultat som fås av grundmodellen i tabell 4; resultaten är således 

robusta. Vi har även testat olika sätt att uppskatta TFP med samma resultat.22 Tabell 11 presenterar 

                                                      
21 För en översiktsstudie om olika produktivitetsmått se Hansson och Laitner (2004), McErlean och Wu (2003) 

eller Coelli och Rao (2005). 
22 Dessa resultat kan fås på begäran. 
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ytterligare en känslighetsanalys där vi använder TFP som beroende variabel och delar upp 

jordbruksföretagen i olika storlekskohorter, i likhet med de resultat som presenteras i tabell 8.    

 

Tabell 11. Hur andelen kvinnor och andelen individer med utländsk bakgrund påverkar produktiviteten i svenska 

jordbruksföretag. Känslighetsanalys där vi testar hur förhållandet ser ut för olika företag, baserat på 

storlekskohorter. Beroende variabel: TFP 

 1 sysselsatt 2-5 sysselsatta 6-10 

sysselsatta 

11-20 sysselsatta Över 20 

sysselsatta 

Företagsvariabler 

Andel kvinnor 0.021 

(0.087) 

-0.118** 

(0.022) 

0.066 

(0.090) 

0.217 

(0.208) 

-0.025 

(0.249) 

Andel individer med 

utländsk bakgrund 

-0.196 

(0.221) 

0.044 

(0.042) 

0.141 

(0.120) 

-0.165 

(0.261) 

-0.040 

(0.211) 

Andel högutbildade 0.024 

(0.104) 

0.036 

(0.034) 

-0.115 

(0.122) 

0.397 

(0.277) 

0.139 

(0.272) 

Andel lågutbildade 0.245** 

(0.065) 

0.051** 

(0.019) 

0.056 

(0.065) 

0.162 

(0.195) 

-0.041 

(0.269) 

Ackumulerad 

erfarenhet (ln) 

0.779** 

(0.068) 

0.058* 

(0.029) 

-0.009 

(0.091) 

0.639* 

(0.263) 

-0.629 

(0.406) 

Storlek (ln) - -0.895** 

(0.112) 

-1.887 

(1.547) 

-1.266 

(2.838) 

-1.204* 

(0.536) 

Storlek2 - 0.064 

(0.057) 

0.301 

(0.389) 

0.103 

(0.543) 

0.091 

(0.059) 

Kommunvariabler      

Specialisering 0.002 

(0.008) 

-0.007 

(0.009) 

0.013 

(0.024) 

0.015 

(0.041) 

-0.008 

(0.028) 

Täthet/storlek (ln) 0.007 

(0.023) 

-0.083* 

(0.020) 

0.024 

(0.055) 

0.103 

(0.063) 

-0.007 

(0.034) 

Mångfald -0.115 

(0.148) 

0.532** 

(0.124) 

0.399* 

(0.318) 

0.478 

(0.668) 

-0.033 

(0.035) 

Konstant -2.987** 

(0.197) 

-0.282 

(0.249) 

1.411 

(1.646) 

-1.620 

(3.766) 

5.245** 

(1.443) 

Antal observationer 

Antal företag 

167 144 

53 064 

43 248 

14 444 

4 090 

1 788 

1 248 

468 

697 

158 

F-värde 36.80 354.34 17.21 8.51 4.56 

R2 (within) 0.05 0.12 0.08 0.11 0.06 

*,** visar statistisk signifikans på 5- och 1-procentsnivå. Standardfel visas i parentes. Skattningarna använder 

panelmetoden ”fixed effects”.  

 

Även här kan vi konstatera att resultaten är robusta jämfört med resultaten av grundmodellen (ekvation 

3 i tabell 4), som baseras på förädlingsvärde per anställd som beroende variabel.  

     I tidigare studier som mäter och definierar ett företags produktivitet används ofta flera olika mått för 

att indikera produktivitet och i en förlängning även konkurrenskraft (Coelli och Rao 2005). Utöver 

förädlingsvärdet och TFP, som ofta anses vara godtagbara mått på produktivitet (OECD 2012), finns 

det även studier som använder sig av en rad olika lönsamhetsmått och mått på hur företag investerar. 

Med utgångspunkt i befintliga data har vi i den här studien valt att använda tre olika investerings- och 

omsättningsmått för att se om detta påverkar estimaten. Resultaten presenteras i tabell 12.  
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Tabell 12. Hur andelen kvinnor och andelen individer med utländsk bakgrund påverkar produktiviteten i svenska 

jordbruksföretag. Känslighetsanalys där vi testar olika beroende variabler 

 Beroende variabel:  Beroende variabel:  Beroende variabel:  

Företagsvariabler Nettoomsättning per anställd Investering per anställd Rörelsemarginal 

Andel kvinnor -0.062** 

(0.015) 

-0.019 

(0.050) 

0.006 

(0.021) 

Andel individer med 

utländsk bakgrund 

0.079* 

(0.029) 

-0.067 

(0.113) 

-0.107* 

(0.049) 

Andel högutbildade 0.015 

(0.023) 

-0.004 

(0.084) 

0.019 

(0.035) 

Andel lågutbildade 0.126** 

(0.015) 

-0.044 

(0.051) 

-0.081 

(0.022) 

Ackumulerad erfarenhet 

(ln) 

0.346** 

(0.020) 

-0.208** 

(0.071) 

-0.018 

(0.030) 

Kapital (ln) 0.217** 

(0.005) 

1.086** 

(0.020) 

-0.026** 

(0.005) 

Storlek (ln) -0.722** 

(0.011) 

0.015 

(0.042) 

-0.125** 

(0.020) 

Storlek2 0.027** 

(0.007) 

-0.001 

(0.027) 

-0.025 

(0.014) 

Kommunvariabler    

Specialisering 0.066** 

(0.006) 

0.017 

(0.021) 

-0.060** 

(0.007) 

Täthet/storlek (ln) -0.091** 

(0.018) 

0.167* 

(0.056) 

0.068** 

(0.020) 

Mångfald 2.725** 

(0.078) 

-2.398* 

(0.267) 

-1.859** 

(0.097) 

Konstant -1.906** 

(0.146) 

2.285** 

(0.549) 

7.339** 

(0.176) 

Antal observationer 

Antal företag 

239 536 

67 087 

99 280 

39 509 

203 988 

58 192 

F-värde 1555.02 268.08 88.86 

R2 (within) 0.18 0.11 0.01 

*,** visar statistisk signifikans på 5- och 1-procentsnivå. Standardfel visas i parentes. Skattningarna använder 

panelmetoden ”fixed effects”.  

 

När vi skattar grundmodellen (ekvation 3) med olika mått på lönsamhet och investering som 

beroendevariabel, finner vi att effekten av andelen kvinnor enbart är statistiskt signifikant och negativt 

i fallet där den beroende variabeln är mätt som nettoomsättning per anställd. De två andra måtten, 

investering per anställd och rörelsemarginal, visar ingen statistiskt signifikant effekt av andel kvinnor. 

Dessa resultat är intressanta då de visar att effekten av andelen kvinnor är robust givet olika mått på 

produktivitet (value added och TFP) men inte givet olika mått på lönsamhet.   

     Resultaten visar även att effekten av andelen individer med utländsk bakgrund skiftar beroende på 

vilken beroendevariabel som används, d.v.s. hur man mäter lönsamhet. Nettoomsättning per anställd 

och andelen individer med utländsk bakgrund är positivt korrelerade vilket innebär att denna faktor har 

en positiv påverkan på jordbruksföretagets konkurrenskraft. När konkurrenskraft däremot mäts som 

rörelsemarginal har andelen individer med utländsk bakgrund en negativ påverkan och minskar 

företagets konkurrenskraft. Kontrollvariablerna på företagsnivå är däremot robusta givet de olika 

beroendevariablerna. En variabel som är intressant är ackumulerad erfarenhet som är positiv när man 

mäter konkurrenskraft som nettoomsättning per anställd men negativ när konkurrenskraft mäts som 

investering per anställd. Om man ser till att ackumulerad erfarenhet speglar ålderssammansättningen i 

företaget är resultatet inte förvånande eftersom äldre individer har en mindre benägenhet att investera i 

sina företag (Featherstone och Goodwin 1993). Kontrollvariablerna på kommunnivå är inte robusta och 

ändrar tecken beroende på hur man definierar konkurrenskraft.  
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6.2.3 Skillnader mellan olika näringsgrenar inom jordbruk 
För att undersöka om det finns skillnader även inom jordbrukssektorn delar vi jordbrukssektorn i fem 

undergrupper (näringsgrenar) för att se hur det påverkar resultaten. Det finns ett flertal sätt att 

klassificera Sveriges kommuner med syftet att spegla deras urbaniseringsgrad. Statistiska centralbyrån 

har exempelvis en definition som bygger på bl.a. densitet (i befolkningen), och det finns även andra 

exempel som delar in Sveriges kommuner efter funktionella mönster (arbetsmarknadsregioner, FA). Vi 

har i den här studien valt att göra följande uppdelning:23  

 Odling (SNI (2002) 0111-1139). 

 Mjölk (SNI (2002) 1211). 

 Kött & ägg (SNI (2002) 1212, 1231-1233, 1241, 1242). 

 Service (SNI (2002) 1410-1420). 

 Djurhållning (SNI (2002) 1217, 1221-1223, 1227, 1228, 1237, 1243, 1247, 1249, 1254, 1259). 

 

Modellen i ekvation 3 skattas sedan separat med avseende på dessa näringsgrenar och resultaten 

presenteras i tabell 13. 

Tabell 13. Hur andelen kvinnor och andelen individer med utländsk bakgrund påverkar produktiviteten i svenska 

jordbruksföretag. Känslighetsanalys där vi testar hur förhållandet ser ut för olika näringsgrenar inom 

jordbrukssektorn. Beroende variabel: förädlingsvärde per anställd  

 Odling Mjölk Kött & ägg Service Djurhållning 

Företagsvariabler 

Andel kvinnor -0.057 

(0.046) 

-0.131** 

(0.024) 

-0.102 

(0.065) 

-0.112 

(0.088) 

-0.022 

(0.090) 

Andel individer med 

utländsk bakgrund 

0.002 

(0.059) 

0.058 

(0.055) 

-0.003 

(0.104) 

-0.235 

(0.145) 

0.001 

(0.164) 

Andel högutbildade 0.037 

(0.046) 

0.055 

(0.047) 

-0.077 

(0.089) 

0.238 

(0.140) 

-0.239* 

(0.115) 

Andel lågutbildade 0.070** 

(0.033) 

0.054* 

(0.024) 

0.071* 

(0.054) 

0.095 

(0.093) 

0.064 

(0.088) 

Ackumulerad 

erfarenhet (ln) 

0.241** 

(0.049) 

-0.024 

(0.036) 

0.206** 

(0.078) 

0.572** 

(0.116) 

0.189* 

(0.093) 

Kapital (ln) 0.198** 

(0.011) 

0.299** 

(0.015) 

0.261** 

(0.015) 

0.117** 

(0.010) 

0.167** 

(0.021) 

Storlek (ln) -0.716** 

(0.028) 

-0.802** 

(0.024) 

-0.762** 

(0.044) 

-0.415** 

(0.054) 

-0.685** 

(0.060) 

Storlek2 0.033* 

(0.014) 

0.005 

(0.016) 

0.061* 

(0.024) 

0.006 

(0.017) 

0.019 

(0.031) 

Kommunvariabler      

Specialisering 0.029* 

(0.013) 

-0.057** 

(0.015) 

-0.033 

(0.020) 

0.039* 

(0.020) 

-0.015 

(0.025) 

Täthet/storlek (ln) 0.033 

(0.034) 

-0.171* 

(0.070) 

-0.179* 

(0.081) 

-0.081 

(0.046) 

-0.104 

(0.089) 

Mångfald 0.177 

(0.173) 

0.010 

(0.162) 

1.423* 

(0.271) 

2.209** 

(0.321) 

1.519** 

(0.433) 

Konstant 2.960** 

(0.323) 

4.700** 

(0.361) 

0.819 

(0.542) 

-1.627** 

(0.529) 

0.927 

(0.885) 

Antal observationer 

Antal företag 

46 915 

13 681 

41 283 

10 050 

26 665 

8 319 

14 655 

4 790 

9 790 

3 778 

F-värde 189.07 530.19 109.78 53.71 42.86 

R2 (within) 0.09 0.18 0.09 0.09 0.07 

*,** visar statistisk signifikans på 5- och 1-procentsnivå. Standardfel visas i parentes. Skattningarna 

använder panelmetoden ”fixed effects”. 

                                                      
23 Dessa undergrupper täcker inte hela jordbrukssektorn utan vi har valt att lyfta ut vissa undergrupper som är 

homogena och som täcker den största delen av jordbrukssektorn.  
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När vi delar upp jordbrukssektorn i olika undergrupper observerar vi att den negativa effekten av andelen 

kvinnor försvinner och inte längre är statiskt signifikant frånsett för jordbruksföretag inom mjölksektorn. 

I den här undergruppen är andelen kvinnor negativ och signifikant korrelerad med förädlingsvärdet per 

anställd, detta trots att dessa företag utgör en relativt liten andel av det totala antalet jordbruksföretag. 

Dessa resultat visar att det finns betydande skillnader inom jordbrukssektorn och att olika företag inom 

olika näringsinriktningar visar på olika samband. Andelen individer med utländsk bakgrund har ingen 

statistisk påverkan på produktiviteten i jordbruksföretag. För att kontrollera om dessa resultat är robusta 

skattar vi även modellen med TFP som beroende variabel (tabell 14); resultaten är robusta.  

 

Tabell 14. Hur andelen kvinnor och andelen individer med utländsk bakgrund påverkar produktiviteten i svenska 

jordbruksföretag. Känslighetsanalys där vi testar hur förhållandet ser ut för olika näringsgrenar inom 

jordbrukssektorn. Beroende variabel: TFP 

 Odling Mjölk Kött & ägg Service Djurhållning 

Företagsvariabler 

Andel kvinnor -0.056 

(0.046) 

-0.135** 

(0.024) 

-0.099 

(0.065) 

-0.126 

(0.085) 

-0.024 

(0.090) 

Andel individer med 

utländsk bakgrund 

-0.001 

(0.059) 

0.068 

(0.055) 

-0.001 

(0.105) 

-0.205 

(0.139) 

-0.007 

(0.162) 

Andel högutbildade 0.036 

(0.046) 

0.059 

(0.048) 

-0.075 

(0.090) 

0.225 

(0.136) 

-0.239* 

(0.114) 

Andel lågutbildade 0.067** 

(0.033) 

0.059* 

(0.024) 

0.076 

(0.054) 

0.081 

(0.090) 

0.055 

(0.088) 

Ackumulerad 

erfarenhet (ln) 

0.230** 

(0.049) 

-0.022 

(0.036) 

0.217** 

(0.077) 

0.462** 

(0.111) 

0.159 

(0.094) 

Storlek (ln) -0.746** 

(0.028) 

-0.822** 

(0.024) 

-0.781** 

(0.044) 

-0.492** 

(0.053) 

-0.725** 

(0.060) 

Storlek2 0.030* 

(0.014) 

0.008 

(0.016) 

0.061* 

(0.024) 

0.005 

(0.018) 

0.018 

(0.031) 

Kommunvariabler      

Specialisering 0.029* 

(0.013) 

-0.053** 

(0.015) 

-0.033 

(0.021) 

0.035 

(0.020) 

-0.016 

(0.025) 

Täthet/storlek (ln) 0.037 

(0.035) 

-0.179* 

(0.070) 

-0.185* 

(0.082) 

-0.065 

(0.046) 

-0.085 

(0.090) 

Mångfald 0.086 

(0.173) 

0.192 

(0.158) 

1.532* 

(0.268) 

1.994** 

(0.317) 

1.283** 

(0.442) 

Konstant -1.161** 

(0.322) 

0.709* 

(0.364) 

-3.341** 

(0.546) 

-5.451** 

(0.530) 

-3.049** 

(0.897) 

Antal observationer 

Antal företag 

46 915 

13 681 

41 283 

10 050 

26 665 

8 319 

14 655 

4 790 

9 790 

3 778 

F-värde 193.55 566.98 94.23 40.91 49.64 

R2 (within) 0.08 0.15 0.05 0.06 0.06 

*,** visar statistisk signifikans på 5- och 1-procentsnivå. Standardfel visas i parentes. Skattningarna använder 

panelmetoden ”fixed effects”. 

 

Slutligen genomför vi en känslighetsanalys genom att testa samma förhållande men utan att ta vara på 

panelstrukturen i statistiken utan vi har använt oss av tvärsnittsstrukturen för alla år. Andelen kvinnor 

följer samma mönster som vi har redovisat för i detta avsnitt. Andelen individer med utländsk bakgrund 

varierar mer och är signifikant och positiv i vissa fall men är i de flesta fall insignifikant. Anledningen 

till detta är att det finns en större varians över kommuner jämfört med varians över tiden i samma 

kommun (vilket man använder i panelskattningar).  
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7. Sammanfattande slutsatser 
Den här studien undersöker hur arbetskraftens sammansättning, med särskilt fokus på andel kvinnor och 

andel individer med utländsk bakgrund, påverkar produktiviteten i svenska jordbruksföretag. Syftet är 

att öka förståelsen för hur två av Landsbygdsprogrammets (2014-2020) prioriterade områden, 

jämställdhet och integration, påverkar konkurrenskraften inom det svenska jordbruket. En ojämn 

fördelning mellan kvinnor och män i företag är ett faktum inom och mellan industrier samt över 

geografin. Även om en ojämn fördelning i sig själv inte nödvändigtvis behöver spegla diskriminering 

så har den Europeiska Kommissionen lyft fram att jordbrukssektorn utmärker sig när det gäller just 

brister i både integration och jämställdhet. Att öka deltagandet av kvinnor och att integrera personer 

med utländsk bakgrund inom jordbrukssektorn står därmed högt upp på EU:s och Sveriges politiska 

agenda. Trots detta finns det i nuläget relativt lite forskning som fokuserar på sambanden mellan 

jämställdhet, integration och konkurrenskraft inom jordbrukssektorn, vilket utgör motivet till den här 

studien. 

     Det finns flera problem förknippade med en ansats som baseras på offentliga registerdata när det 

gäller att undersöka kvinnors deltagande och anställningsgrad inom jordbruket. Den största utmaningen 

ligger i att definiera jämställdhet och integration samt att mäta dessa koncept empiriskt. Med 

utgångspunkt i befintliga data antar den här studien ett tillvägagångssätt där jämställdhet och integration 

observeras utifrån arbetskraftens fördelning. Trots att det tillvägagångssätt som vi har antagit innebär 

en förenkling av koncepten så är detta det närmaste vi i dagsläget kan komma, givet tillgången till data. 

Att kvinnors företagande och anställningsgrad inte syns fullt ut i den offentliga statistiken kan innebära 

att flera viktiga perspektiv faller bort i empiriska analyser som bygger på offentliga företags- och 

individdata. Detta innebär givetvis att resultaten kan påverkas av dessa felkällor, vilket vi även 

diskuterar i anslutning till och i tolkning av resultaten.  

     En annan utmaning är att observera och mäta jordbruksföretagens konkurrenskraft. Med 

utgångspunkt i befintliga data antar den här studien ett tillvägagångssätt där konkurrenskraft indikeras 

genom både förädlingsvärde och total faktorproduktivitet. Den statistiska analysen skattar en 

produktionsfunktion av typen Cobb-Douglas med hjälp av paneldatametoder och baserat på företags- 

och individdata från SCB över åren 1997-2010. Metodvalet ger oss möjlighet att kontrollera för viktiga 

karaktärsdrag hos företagen som inte förändras över tiden, som exempelvis de naturliga 

förutsättningarna att bedriva jordbruk, vilket till stor del utgörs av exogena faktorer som kan antas vara 

konstanta över tiden. Känslighetsanalyser och skattningar med hjälp av andra statistiska metoder 

resulterar i oförändrade resultat och styrker således resultaten i den här studien. 

     Resultaten visar att andelen kvinnor i ett jordbruksföretag korrelerar negativt med företagets 

produktivitet (mätt som förädlingsvärde per anställd, nettoomsättning per anställd samt total 

faktorproduktivitet). Resultaten återfinns hos företag inom tillverkningsindustrin och när alla företag i 

Sverige tas med i skattningen. Genom att följa samma storlekskategori som EU:s definition av SMF/ 

SME,24 där man delar upp företag i fem storlekskohorter finner vi att andelen kvinnor endast är negativt 

korrelerad med produktivitet för de jordbruksföretag som har två till fem sysselsatta. Vi ser samma 

mönster när vi delar upp jordbrukssektorn i olika undergrupper (odling, mjölk, kött & ägg, service, 

djurhållning). Dessa undergrupper täcker inte hela jordbrukssektorn utan vi har valt att lyfta ut vissa 

undergrupper som är homogena och som täcker den största delen av jordbrukssektorn. Andelen kvinnor 

är endast negativt korrelerad med produktivitet för de jordbruksföretag som återfinns inom 

mjölksektorn. Således ger rapportens resultat stöd till tidigare forskning som belyser vikten av att ta 

hänsyn till företagens storlek och produktionsinriktning i analyser inom jordbrukssektorn då företag 

med kvinnliga ägare generellt sett är mindre sett till storlek och har en lägre specialiseringsgrad. Vidare 

visar resultaten av den empiriska analysen att det finns ett intressant multiplikativt samband mellan 

                                                      
24 KOM (2010) 
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mångfald, andelen kvinnor i jordbruksföretagen och jordbruksföretagens produktivitet. Detta resultat 

indikerar att jordbruksföretagens produktivitet påverkas positivt av en hög andel kvinnliga anställda om 

företaget är lokaliserat i en kommun med stor mångfald (i befolkningen). 

     Resultaten visar även att andelen individer med utländsk bakgrund inte har någon statistisk påverkan 

på jordbruksföretags konkurrenskraft oavsett konkurrenskraftsdefinition, storleksindelning eller vilken 

undergrupp inom jordbrukssektorn som analyseras. Vi kan således inte hitta något stöd för hypotesen 

att ökad integration inom jordbrukssektorn (ökat arbetsmarknadsdeltagande) bidrar till ökad 

produktivitet, vilket ett flertal tidigare studier har påvisat. 

     Eftersom det i mångt och mycket saknas tidigare studier med ett liknande syfte och med fokus på 

svenska förhållanden har vi valt att, i första hand, fokusera på de generella mönstren. Vi har alltså haft 

som utgångspunkt att försöka identifiera de generella sambanden mellan integration, jämställdhet och 

konkurrenskraft inom Sveriges jordbrukssektor. Utifrån våra resultat finns det utrymme för ett flertal 

fördjupningar inom de olika perspektiv som vi har studerat. Ett särskilt intressant perspektiv är vikten 

av kön och bakgrund med fokus på enmansföretagen inom jordbruk. Fördjupade studier med fokus på 

dessa företag kan vara intressanta sett ur flera olika perspektiv. Dels kan analysen på ett bättre sätt ta 

hänsyn till kön och bakgrund eftersom man i majoritet kan anta att den ensamt sysselsatta även är 

företagsledare. Dessutom finns det undersökningar (Tillväxtverket 2015) som visar att företag som leds 

av kvinnor, unga och personer med utländsk bakgrund generellt sett har en större potential att växa. Att 

jordbrukssektorn inte har studerats specifikt i dessa undersökningar innebär att det finns utrymme för 

fortsatta analyser för att se om liknande samband återfinns inom jordbruket.  

 

För att underlätta förståelsen så diskuterar vi här nedan några vanligt förekommande frågor: 

 Kan man mäta jämställdhet? 

Det är givetvis svårt att empiriskt kvantifiera ett begrepp, såsom jämställdhet, som beror på många olika 

aspekter. Jämställdhet innefattar exempelvis lika möjligheter vilket tar sig uttryck på olika sätt, vilket är 

främst dessa olika resultat som går att mäta empiriskt. Detta innebär att det är svårt att mäta jämställdhet 

direkt utan det mäts därför, i den här studien, indirekt genom arbetsmarknadsrelaterade faktorer. 

 Hur mäter vi jämställdhet? 

Vi mäter jämställdhet som andel kvinnor (av totala antalet anställda) i ett företag. Detta är inget perfekt 

(direkt) mått på jämställdhet utan ett försök att mäta om det finns lika jämställda möjligheter att vara 

jordbrukare i Sverige. Vi är väl medvetna om att detta inte är ett perfekt mått men det speglar en aspekt 

av jämställdhet eftersom det ger en inblick i hur arbetssammansättningen ser ut i ett företag och därmed 

möjligheterna för olika personer att jobba inom näringsgrenen. Eftersom vi använder oss av registerdata 

från SCB så kan vi bara mäta de som är registrerade i företaget, d.v.s. de som får lön i ett företag, och 

inte dem som hjälper till utan att få lön. Av erfarenheten så vet vi att de ofta är kvinnor som jobbar i 

företaget men som t.ex. inte får lön i företaget och registreras därför inte som anställd.    

 Kan man mäta integration? 

På samma sätt som jämställdhet så är det svårt att empiriskt mäta integration.  

 Hur mäter vi integration? 

Vi mäter integration genom andelen anställda som har utländsk bakgrund. På detta sätt så mäter vi 

integration genom att observera om individer med olika bakgrund blir anställda i ett företag och på så 

sätt blir integrerade. På samma sätt som med jämställdhet så använder vi registerdata från SCB och 

genom dessa kan vi bara mäta dem som är registrerade i företaget, d.v.s. de som får lön i ett företag, och 
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inte dem som hjälper till utan att få hjälp. Detta är även viktigt i integrationssammanhang eftersom 

företag anställer individer med utländsk bakgrund säsongsvis eller under kortare perioder och fångas 

därmed inte upp i den statistik som vi använder. Statistiken hämtas in i november varje år och missar 

därmed skördesäsongen under vår och sommar. 

 Hur mäter vi konkurrenskraft? 

Konkurrenskraft kan mätas på olika sätt beroende på vilken nivå som analyseras; företag, bransch, 

regionalt eller nationellt. I denna rapport analyserar vi företag och mäter konkurrenskraft som 

företagsproduktivitet. Produktivitet mäter vi som produktivitet per anställd (förädlingsvärde) samt som 

total faktorproduktivitet. 

 Vilken metod har vi valt och varför? 

Vi använder oss av en paneldata metod som kallas ”fixed effects”, detta innebär att man kan kontrollera 

för alla faktorer som inte varierar över tid. Detta innebär att faktorer såsom klimatzon, bördighet, 

jordkvalité tas med i analysen. Metoden medför stora fördelar när det gäller att kontrollera för icke-

observerbara faktorer och det är därför vi har valt metoden.    

 Vad finns det för brister/styrkor med denna metod? 

Styrkorna är att man kan kontrollera för faktorer som inte varierar över tid. Metoden kan vara bristfällig 

om man inte har tillräckligt med variation i varje variabel, i vårt fall så har vi cirka fem procent variation 

i våra kärnfaktorer (andel kvinnor och andel individer med utländsk bakgrund). Detta kan låta lite men 

med tanke på att vi har över 60 000 företag så har vi tillräckligt med variation.    

 Vad finns det för kompletterande metoder? 

Det finns såklart flera olika metoder som kan användas. Det finns olika kvantitativa metoder såsom 

”random effects” som kan användas. Det finns även olika sätt att definiera jämställdhet som kan 

användas. Forskare kan även använda sig av kvalitativa metoder där man intervjuar personer i företag 

för att gå djupare in på jämställdhet och integration.   

 Vilka slutsatser kan man dra av dessa resultat? 

Resultaten i denna rapport visar att andelen kvinnor och konkurrenskraft generellt är negativt 

associerande men att detta mönster inte håller när man bryter ner det på olika typer av jordbruksföretag 

och i olika storleksklasser. Slutsatserna man kan dra är att det är viktigt att inte tänka på jordbrukssektorn 

som en homogen näringsgren utan det finns mycket variation inom näringsgrenen. Andelen individer 

med utländsk bakgrund påverkar inte konkurrenskraften varken negativt eller positivt.    

 Vilka frågor kan vi besvara med hjälp av denna ansats? 

Vi kan besvara hur andelen kvinnor och hur andelen individer med utländsk bakgrund påverkar 

produktiviteten i svenska jordbruksföretag. 

 Vilka frågor kan vi inte besvara? 

Vi kan inte besvara frågor som inte täcks av våra val av definitioner eller metoder. Vi kan med andra 

ord inte besvara varför man inte anställer fler kvinnor och/eller individer med utländsk bakgrund 

eftersom vi inte intervjuar ägarna i företagen. Vi kan inte heller besvara om företagsägarna aktivt inte 

väljer att anställa kvinnor och/eller invandrare eller om det inte finns några att anställa. Det vi analyserar 

är hur det ser ut i företagen.  
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 Vad finns det för behov av ytterligare studier? 

Ytterligare studier behövs för att analysera varför förhållandet mellan andelen kvinnor och andelen 

individer med utländsk bakgrund påverkar konkurrenskraften skiljer sig åt mellan olika typer av 

jordbruksföretag (se tabell 13) och i olika storleksklasser (se tabell 8). 
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Appendix A. Deskriptiv statistik för samtliga variabler, företag inom jordbruk, tillverkningsindustrin samt alla sektorer 1997-2010 
 

Variabler Medelvärde  Standardavvikelse  Min Max 

 

 

Jordbruk 

 

 

 

Tillverkning 

 

 

 

Alla  

sektorer 

 

 

 

Jordbruk 

 

 

 

Tillverkning 

 

 

 

Alla  

sektorer 

 

 

 

Jordbruk 

 

 

 

 

Tillverkning 

 

 

 

 

Alla 

sektorer 

 

 

 

Jordbruk 

 

 

 

 

Tillverkning 

 

 

 

 

Alla 

sektorer 

 

 

Beroende             

Förädlingsvärde per 

anställd 
372.456 412.748 408.339 11885.71 13458.12 1 610.30 0 0 0 7543500 8784500 1.31e7 

Nettoomsättning per 

anställd 
998.201 1244.764 1219.315 17571.33 18343.15 22503.56 0 0 0 1.09e7 1.08e7 2.30e7 

Bruttoinvestering per 

anställd 
119.337 67.152 91.802 1440.39 1107.70 7723.09 0 0 0 528500 450500 1.37e7 

Oberoende             

Andel kvinnor 0.210 0.260 0.328 0.365 0.357 0.413 0 0 0 1 1 1 

Andel personer med 

utländsk bakgrund 
0.068 0.136 0.154 0.231 0.286 0.327 0 0 0 1 1 1 

Andel högutbildade 0.114 0.132 0.193 0.295 0.288 0.357 0 0 0 1 1 1 

Andel lågutbildade 0.217 0.278 0.276 0.399 0.347 0.378 0 0 0 1 1 1 

Kapital 4112.330 3782.13 4072.553 92349.94 92474.40 146407.40 0 0 0 9698713 7245877  

Ålder företag 0.218 0.169 0.039 0.41 0.376 0.192 0 0 0 1 1 1 

Storlek  4.053 16.884 9.801 105.36 225.052 210.475 1 1 1 36594 44354 54098 
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Appendix B. Figur A-J:  Deskriptiv statistik över tid 

 

Figur A. Andel kvinnor inom jordbruk och tillverkningsindustri, 1997-2011. 

 

 
Figur B. Andel individer med utländsk bakgrund inom jordbruk och tillverkningsindustri. 

Genomsnittliga värden 1997-2011. 

 

 
Figur C. Andel kvinnor inom jordbruk och tillverkningsindustri, storstad. 

Genomsnittliga värden 1997-2011. 
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Figur D. Andel kvinnor inom jordbruk och tillverkningsindustri, stad. 

Genomsnittliga värden 1997-2011. 

 

 
Figur E. Andel kvinnor inom jordbruk och tillverkningsindustri, landsbygd. 

Genomsnittliga värden 1997-2011. 

 

 
Figur F. Andel kvinnor inom jordbruk och tillverkningsindustri, gles landsbygd. 

Genomsnittliga värden 1997-2011. 
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Figur G. Andel individer med utländsk bakgrund inom jordbruk (blå linje) och  

Tillverkningsindustri (orange linje), storstad. Genomsnittliga värden 1997-2011. 

 

 
Figur H. Andel individer med utländsk bakgrund inom jordbruk (blå linje) och  

Tillverkningsindustri (orange linje), stad. Genomsnittliga värden 1997-2011. 

 

 
Figur I. Andel individer med utländsk bakgrund inom jordbruk (blå linje) och  

Tillverkningsindustri (orange linje), landsbygd. Genomsnittliga värden 1997-2011. 
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Figur J. Andel individer med utländsk bakgrund inom jordbruk (blå linje) och  

Tillverkningsindustri (orange linje), gles landsbygd. Genomsnittliga värden 1997-2011.  
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Appendix C. Figur A-F: Deskriptiv statistik över geografin 

Figur A. Andel kvinnor inom jordbruk.  Figur B. Andel kvinnor i tillverkningsindustri. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur C. Andel individer med  Figur D. Andel individer med utländsk bakgrund                     

utländsk bakgrund i jordbruk.                                               i  tillverkningsindustri.                                                 
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Figur E. Andel hög utbildning i jordbruk.  Figur F. Andel hög utbildning i tillverkning. 
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Appendix D: Deskriptiv statistik, jordbruk, tillverkningsindustrin; geografisk spridning över landet, indelat på fyra typer av regioner 

Variabel Medelvärde Standardavvikelse Min Max  

Industri Jordbruk Tillverkning Jordbruk Tillverkning Jordbruk Tillverkning Jordbruk Tillverkning 

Storstad         

Andel kvinnor 0.227 0.234 0.092 0.044 0.000 0.046 1.000 0.480 

Andel individer med utländsk 

bakgrund 

0.067 0.149 0.069 0.058 0.000 0.029 0.445 0.359 

Andel högutbildade 0.122 0.110 0.087 0.056 0.000 0.012 0.735 0.491 

Andel lågutbildade 0.212 0.285 0.088 0.053 0.000 0.125 0.610 0.460 

Stad         

Andel kvinnor 0.186 0.225 0.056 0.046 0.000 0.069 0.523 0.442 

Andel individer med utländsk 

bakgrund 

0.033 0.107 0.030 0.055 0.000 0.000 0.235 0.520 

Andel högutbildade 0.079 0.089 0.039 0.039 0.000 0.006 0.430 0.267 

Andel lågutbildade 0.184 0.270 0.065 0.046 0.000 0.112 0.523 0.406 

Landsbygd         

Andel kvinnor 0.181 0.224 0.057 0.051 0.000 0.082 0.520 0.479 

Andel individer med utländsk 

bakgrund 

0.029 0.101 0.026 0.045 0.000 0.000 0.250 0.283 

Andel högutbildade 0.077 0.082 0.046 0.037 0.000 0.000 0.278 0.331 

Andel lågutbildade 0.185 0.264 0.064 0.054 0.000 0.048 0.600 0.520 

Gles landsbygd        

Andel kvinnor 0.190 0.219 0.078 0.052 0.000 0.087 0.553 0.437 

Andel individer med utländsk 

bakgrund 

0.032 0.103 0.033 0.048 0.000 0.003 0.250 0.310 

Andel högutbildade 0.074 0.078 0.046 0.037 0.000 0.000 0.279 0.237 

Andel lågutbildade 0.171 0.259 0.074 0.061 0.000 0.041 0.688 0.544 


