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Förord  

Detta examensarbete är den avslutande delen av våra tre år på lantmätarprogrammet 

med ekonomisk/juridisk inriktning på Högskolan i Gävle. Intresset kring 

jordbruksarrende uppkom det andra året när vi tillsammans skrev ett PM om arrenden. 

När vi sedan skrev ett PM i kursen vetenskaplig teori och skrivande började vi läsa om 

investeringar i arrendestället och tyckte att det var ett intressant ämne att forska kring.  

Vi vill tacka vår handledare Marina Edlund som varit till stor hjälp vid genomförandet 

av detta examensarbete.  

Gävle 2016-05-24  

Moa Ekholm & Kristina Eriksson 

  



 

II 

 

Sammanfattning  

Arrende är ett mycket gammalt koncept som funnits i många samhällen världen över 

och som genom åren har förändrats väldigt mycket. Upplåtelseformen har funnits längre 

än begreppet arrende som först under 1600-talet blev det vedertagna ordet i Sverige. 

Idag räknas arrende som en form av nyttjanderätt och regleras av Jordabalken. Det finns 

fyra olika arrendeformer, den här studien riktar enbart in sig på jordbruksarrende och på 

jordbruksarrendatorer. De aktuella juridiska reglerna i den här studien är 

besittningsskyddet, rätten att överta marken, skyldigheten att investera på stället de 

arrenderar och det skydd arrendatorer har för sina investeringar.  

En del forskare menar att det finns en koppling mellan markförstöring och utarrenderad 

mark. Att en bonde brukar marken olika beroende på om han arrenderar marken eller 

om han är ägare av marken. Detta är ett intressant ämne att forska i eftersom det i 

många länder är stora andelar mark som utarrenderas. Den här studien lägger fokus på 

att undersöka hur jordbruksarrendatorer förhåller sig till att investera i det ställe som de 

arrenderar. Studien undersöker också hur arrendatorernas investeringar påverkas av 

deras juridiska rättigheter.  

Underlag till den här studien bygger på enkätsvar och intervjuer från olika 

jordbruksarrendatorer. De har bidragit med sina egna åsikter och tankar kring 

investeringar. Inkomna enkätsvar är 21 stycket och det intervjuades 5 stycken. De 

juridiska rättigheterna som kommer i och med besittningsskyddet påverkar majoriteten 

av deltagarna att utföra större och långsiktiga investeringar. Förhållningssättet som 

jordbruksarrendatorerna har skiljer sig från arrendator till arrendator. Förhållningssättet 

skiljer sig beroende på vad det rör sig om för investering. Investeringens lönsamhet för 

arrendatorn, kostnad, omfattning samt hur tidskrävande investeringen är, påverkar 

arrendatorernas förhållningssätt till investeringar på mark de arrenderar.  

Nyckelord: Jordbruksarrendatorer, arrende, juridiska rättigheter och markförstöring. 
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Abstract  

Leasing land is today in Sweden a right to use land for different kinds of use. In 

Swedish law there is four different forms of lease, this study deals with lease of land for 

agriculture and leaseholders of agricultural land. The current legal regulations in this 

study is the possession protection, the preemption right, the obligation to invest in the 

real property they lease and the security leaseholders have for their investments.  

Some scientists think that land degradation is increased when land is leased. The 

researchers mean that a farmer cultivates the soil different if he is leasing the land than 

if he is the owner of the land. This problem is interesting to study because in lots of 

countries the amount of land that is leased is big. This study has a focus on agricultural 

leaseholders and how they relate to the real property that they lease. It is also studying 

the leaseholders attitude to their investments in relation to their legal rights.  

Data for this study is based on questionnaires and interviews of various agricultural 

leaseholders. It was 21 leaseholders that responded on the questionnaires and five 

leaseholders were interviewed. The legal rights of the possession of protection affects 

the majority of the participants to carry out larger and long-term investments. The 

approach that agricultural leaseholders have about the investments are different from 

leaseholder to leaseholder. The approach differs depending on what kind of investment 

it is. Factors such as cost, scale and time-consuming investments is affecting 

leaseholders approach to investments on the real property they lease.  

Key words: Agriculture leaseholders, Leasehold, Legal rights and Land degradation  
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Förkortningar och förklaringar  

Förkortningar  

Ha - Hektar  

JB - Jordabalken  

LAFA – Lag om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället  

SJA – Sveriges Jordbruks Arrendatorers förbund  

Förklaringar  

Jordbruksmark - Mark som används till växtodling eller bete och som 

regelbundet plöjs (Åkermark) samt mark som används som 

bete och inte plöjs (betesmark) kallas tillsammans för 

jordbruksmark. 

Arrenderad mark-  Innefattar hela arrendeområdet, det vill säga både jord och 

byggnader. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund  

Svensson (2014) har gjort en fallstudie på en by i Småland för att jämföra investeringar 

som utförs på gårdar som arrenderas och de som brukas av sina ägare. Resultatet visade 

att de flesta investeringar som var hållbara längre tid än en odlingssäsong utfördes på 

gårdar som brukades av sin ägare och där gården gått i arv i flera generationer. Risken 

för markförstörelse kan därav öka vid utarrendering och det har stor betydelse hur en 

arrendator väljer att investera (Sklenicka et al., 2015). Investeringarna kan vara 

kortsiktiga och gynna arrendatorn mer än arrendestället som han arrenderar.  

Det är svårt att definiera markförstöring, lika svårt är det att hitta de faktorer som leder 

till att marken förstörs. Det är utan tvivel ett utbrett problem där det är flera faktorer 

som är inblandade (Stocking & Murnaghan, 2001). Markförstörelse uppstår inte enbart 

genom klimatets påverkan utan människans användning av marken är också en 

bidragande faktor till att marken förstörs (Blaikie & Brookfield, 2015). Markförstöring 

är en pågående process vilken skapas av människor. Markens naturliga väsen rubbas av 

människans brukande av den. Marken är egentligen ämnad till att enbart påverkas av 

jorden och klimatet (Oldeman, 1994). 

Överlag handlar markförstörelse om att marken genom felaktig användning ställs inför 

tuffare utmaningar än vad den hade gjort vid rätt användning. Det kan handla om att 

marken behöver en annan typ av jord för att upprätthålla dess egenskaper (Stocking & 

Murnaghan, 2001) eller att jorden brukas med fel material som kan vara mycket skadligt 

för marken (Oldeman, 1994). Markförstöring kan också vara att brukad mark eroderas 

eller att kvalitén på jorden försämras (Sklenicka, Janeckova, Molnarova, Salek, Simova, 

Vlasak, Sekac & Janovska, 2015). Det är markens produktion som blir lidande vid 

markförstörelse både i nuläget och i framtiden (Oldeman, 1994).  

De utlösande faktorerna till markförstöring behöver mer forskning. Genom en 

vetenskapligt grundad helhetsbedömning går det att fastställa de faktorer som allvarligt 

skadar och förstör marken (Oldeman, 1994). Både människan och naturen är med i 

markförstöringsprocessen, det innebär kontravis att det är de som kan förbättra och 

bevara den (Scherr & Yadav, 1996).   
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I många länder är det arrendatorer som brukar en stor del av marken som finns i landet 

(Sklenicka et al., 2015). Det blir då relevant att ta reda på kopplingen mellan 

arrendatorernas investeringar och markförstörelse. I Sverige är det en betydande del av 

den totala arealen som brukas av arrendatorer. I denna kontext finner författarna det 

intressant att beskriva arrendatorernas perspektiv gällande investeringar. Hur de själva 

tänker och förhåller sig till investeringar på mark som de arrenderar.  

De juridiska rättigheterna har en inverkan på hur arrendatorer väljer att investera 

(Gebremedhin & Swinton, 2003). En arrendator blir mer motiverad till att investera 

bättre, mer långsiktigt, ifall han har sina investeringar rättsligt skyddade. Om detta 

stämmer skulle det inte vara lika problematiskt att utarrendera sin mark om arrendatorer 

har sina investeringar juridiskt skyddade. Hur de svenska juridiska rättigheterna 

påverkar arrendatorernas investeringar i Sverige blir därför intressant att beskriva.  

1.2 Syfte  

Syftet med studien är att beskriva arrendatorers förhållningssätt till investeringar på den 

mark de arrenderar samt att studera hur det juridiska skyddet påverkar deras 

investeringar.  

1.2.1 Frågeställningar  

 Hur förhåller sig jordbruksarrendatorer till investeringar på mark de arrenderar?  

 Hur påverkas jordbruksarrendatorer av deras juridiska rättigheter som berör 

investeringar på den mark de arrenderar?  

1.3 Studiens bidrag inom ämnesområdet  

Det finns forskning som visar på att arrendatorer bevarar marken sämre än om en 

markägare själv brukar marken. Någon specifik forskning om vad arrendatorerna själva 

anser om deras investeringar på mark som utarrenderas har författarna inte hittat. Denna 

studie utförs för att fylla detta tomrum och bidra med en uppfattning om vad Sveriges 

arrendatorer själva anser gällande deras förhållningssätt till investeringar. Studien 

speglar dessutom de effekter som lagtext har i praktiken. De som kan dra nytta av denna 

studie är företag och organisationer som arbetar med arrenden. Det skulle exempelvis 

kunna vara företag som hjälper till med att upplåta kontrakt eller som medlar i en 

arrendetvist.  
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1.4 Avgränsningar  

Studien kommer enbart beröra Sverige. De jordbruksarrendatorer som intervjuades 

arrenderar alla sin mark i Kalmar län.  

1.5 Disposition  

Studien följer IMRaD modellen. Det innebär att kapitel 1 är en inledning med bakgrund 

och syfte till studien. I kapitel 2 finns den teoretiska bakgrunden med relevanta lagrum 

och tidigare forskning. Kapitel 3 beskriver för- och nackdelar med metoderna som 

använts i forskningen. Kapitel 4 beskriver resultatet av den metod som använts. I kapitel 

5 finns en diskussion om resultaten, samt slutsatserna som författarna kan dra utifrån 

studien. 

  



 

4 

 

2 Teoretisk bakgrund  

2.1 Historisk utveckling av arrende  

I antikens Grekland fanns redan på 500 talet f.Kr. det som kallades Emphyteusis vilket 

liknar det som vi idag menar med arrende. Under medeltiden kom den första 

lagstiftningen kring arrende i Sverige, den fanns i landskapslagarna och var redan då 

placerad i Jordabalken (SFS 170:994,). Jordabalkens mening är att lagstadga 

äganderätten till mark (Wästfelt, 2014) vilket genom denna placering av arrendereglerna 

visade på ett starkt samband mellan markens ägande och brukande (Bäärnhielm, 2014).  

I slutet av 1800-talet kom ett förslag om en ny arrendelagstiftning som skulle skydda 

arrendatorn som ansågs vara den svagare parten gentemot markägaren (Morell, 2014b). 

Några av förslagen var att arrendeavtalet skulle vara skriftligt och innefatta eventuella 

villkor mellan parterna. Arrendatorn skulle också ha rätt till ersättning för de 

förbättringar som han utförde (Morell, 2014b). Det var genom dessa förslag som lagen 

om nyttjanderätt till fast egendom, (SFS 1907:36, härefter NJL) uppkom. Arrende blev 

det vedertagna ordet som började användas när det avsåg nyttjanderätt till mark (Morell, 

2014b). NJL tillsammans med Jordabalken är de lagrum som har reglerat arrende i 

Sverige (Bäärnhielm, 2014).  

Enligt Morell (2014a) var det i början av 1900-talet allmänt känt att den bästa 

försäkringen till trygghet och välfärd var att äga sin egen jord. Uppfattningen var att 

många som brukade sin egen jord fick en effektiv produktion. Jordbrukaren utförde 

långsiktiga investeringar i marken eftersom han själv eller hans efterkommande skulle 

gynnas av resultatet. Det fanns dock många människor som inte hade tillgång till egen 

jord. Andra yrkesgrupper blev i och med detta mer lönsamma än jordbruket och det 

uppkom med tiden andra mått på ekonomisk välfärd än markinnehavet (Morell, 2014a).  

Jordabalken trädde i kraft den 1 januari 1972 och har ändrats ett flertal gånger med syfte 

att stärka jordbruksarrendatorernas rättigheter (Kommittédirektiv 1990:33). Ett exempel 

är år 1979 införandes av ett starkare besittningsskydd för jordbruksarrendatorer. Detta 

innebar en ökad rättighet för jordbruksarrendatorerna att fortsätta arrendera i de fall 

markägaren ville återta marken för eget bruk (Kommittédirektiv 1990:33).   
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2.2 Arrende  

Begreppet arrende har inte funnits lika länge som upplåtelseformen (Bäärnhielm, 

2014). Det var först i början av 1600-talet som begreppet omnämndes. Ordet arrendator 

började under 1800-talet användas för de som tidigare kallats landbor. I NJL användes 

för första gången arrende i lagtext för det som tidigare kallats jordlega eller landbolega 

(Bäärnhielm, 2014).  

2.2.1 Jordbruksarrende idag  

Det finns olika typer av nyttjanderätter i Sverige. Nyttjanderätter kan vara tomträtt, hyra 

och vägrätt (Bengtsson, Hager & Victorin, 2013). Vad en nyttjanderätt är bestäms av 

reglerna i Jordabalken (SFS 1970:994, härefter JB). Arrende är en form av total 

nyttjanderätt, vilket innebär att marken helt upplåts till nyttjanderättshavaren, 

arrendatorn (Larsson & Synnergren, 2015). För att nyttjanderätten ska betraktas som ett 

arrende måste två krav vara uppfyllda. Jord ska upplåtas för nyttjande och ett vederlag 

ska utgå för upplåtelsen (JB 8:1). Ett jordbruksarrende kan vara ett gårdsarrende eller ett 

sidoarrende. Ett gårdsarrende omfattar jordbruksmark och bostad åt arrendatorn. Ett 

sidoarrende gäller enbart nyttjande av jordbruksmark för arrendatorn (Arrendenämnden, 

u.å.).  

Jord till nyttjande mot vederlag kan ske som lägenhetsarrende, bostadsarrende, 

anläggningsarrende och jordbruksarrende (JB 8:1). Vid alla arrendeformer, förutom 

lägenhetsarrende, måste avtalet mellan parterna vara skriftligt. Villkoren, eventuella 

ändringar och tillägg ska anges i ett avtal (JB 8:3).  

  
Figur 1 Andel jordbruksmark som nyttjas som arrende i Sverige 2013 (Jordbruksverket, 2015) 
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Enligt Ulväng (2014) måste jordbruk idag hela tiden expandera och verksamheten 

utökas om företaget ska kunna överleva. Långt ifrån alla markägare har råd att fortsätta 

expandera sin verksamhet. Detta på grund av den bristfälliga ekonomiska situation som 

råder på marknaden idag. Detta leder till att fler och fler gårdar utarrenderas. Figur 1 

presenterar att år 2013 i Sverige var cirka 40% av all jordbruksmark utarrenderad 

(Jordbruksverket, 2015). Könsfördelningen bland lantbrukare enligt Statistiska 

Centralbyrån (2013) är cirka 21 % kvinnor och 79 % män. 

Huvudsyftet med jordbruksarrende är att mark upplåts för jordbruksändamål (Julstad, 

2011). Jordbruksarrende innebär i praktiken att en markägare upplåter åkermark eller 

betesmark till en fysisk/juridisk person (Arrendenämnden, u.å.), Den person som ”hyr” 

marken benämns som arrendator (Larsson & Synnergren, 2015). Arrendelagstiftningen 

regleras i JB 8-11 kap. Lagstiftningen om jordbruksarrende finns i nionde kapitlet JB.  

Jordbrukare har idag rätt till gårdsstöd (Jordbruksverket, u.å.). Gårdsstödets syfte är att 

främja lantbruket. Det är arealbaserat och ska ge ökad konkurrenskraft för jordbrukare 

och bidra till öppna landskap. För varje hektar mark som en lantbrukare söker gårdsstöd 

för måste han ha en stödrätt. Stödrätten kan ses som en värdehandling och är inte 

kopplad till marken. Det innebär att det är fri handel med stödrätter och de får överföras 

mellan lantbrukare eller hyras ut från en lantbrukare till en annan (Jordbruksverket, 

u.å.). Vid tecknande av ett arrendeavtal kan markägaren välja att skriva en klausul om 

att stödrätterna går tillbaka vid arrendeavtalets slut för att förhindra att arrendatorn tar 

dem med sig. Alternativt kan markägaren behålla stödrätterna och själv söka gårdsstöd 

för sin mark. Om arrendatorn tar med sig stödrätterna vid upphörandet av arrendet har 

han befogenhet att handla som han vill med dem. En person kan inte ha ett överskott av 

stödrätter jämfört med antalet hektar mark två år i rad. I dessa situationer intar 

Jordbruksverket de överflödiga stödrätterna (Jordbruksverket, u.å.).  

2.2.2 Besittningsskydd och avtalstid  

En jordbruksarrendator har besittningsskydd vid jordbruksarrenden (Arrendenämnden, 

u.å.). Besittningsskyddet innebär i princip att arrendatorn har rätt till förlängning av 

avtalet trots att markägaren har sagt upp honom. Om kontraktstiden för arrendet är 

skrivet på minst 5 år har markägaren 1 års uppsägningstid. Det innebär att en 

uppsägning ska inkomma senast 1 år före kontraktets utgång. Om inte detta sker har 

arrendatorn med hjälp av sitt besittningsskydd rätt till att förlänga kontraktet. Det finns 
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dock några fall då arrendatorn inte har besittningsskydd. Ett exempel är sidoarrenden 

med kontraktstid på upp till 1 år (Arrendenämnden, u.å.).  

År 2014 lämnade tomträtts- och arrendeutredningen ett slutbetänkande gällande några 

lagändringar (SOU 2014:32). Det framkom att ettåriga arrendekontrakt har blivit allt 

vanligare vad det gäller sidoarrenden. Dessa kontrakt innebär, som skrivet, att 

arrendatorer inte har något besittningsskydd (Arrendenämnden, u.å.). I utredningen 

(SOU 2014:32) behandlades huruvida dessa ettåriga sidoarrenden leder till att ett 

långsiktigt jordbruk inte främjas.  

2.2.3 Arrendatorns rättighet att överta marken  

Om fastigheten överlåts till en ny ägare fortsätter arrendekontraktet att gälla mot den 

nya ägaren. Detta om avtalet är skriftligt och arrendatorns tillträde ägde rum före 

överlåtelsen (JB 8:13). Det finns en möjlighet för arrendatorn att först bli erbjuden 

marken om den ska överlåtas. Lagen om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället 

(SFS 1985:658, härefter LAFA) innebär att en arrendator som innehar ett 

bostadsarrende eller ett jordbruksarrende i form av ett gårdsarrende kan lämna en 

intresseanmälan till Inskrivningsmyndigheten om hembud. Markägaren har i och med 

detta en skyldighet att först och främst erbjuda arrendatorn att lägga ett bud på marken. 

Detta gäller dock endast om det är mer än 50 % av marken som utarrenderas som 

markägaren har för avsikt att överlåta (LAFA 5§).   

2.2.4 Skyldigheter att investera på arrendestället  

Arrendatorn har en plikt att vårda och underhålla arrendestället (9:15 JB). Markägaren 

har dessutom en byggnadsskyldighet vilket innebär att en täckdikning, byggnad eller 

annan anläggning som förstörts genom förslitning eller skada ska underhållas av 

markägaren (Arrendenämnden, u.å.). Detta om anläggningen behövs för att 

arrendeställets jordbruk ska kunna skötas enligt planen (9:18 JB). Detta gäller bara om 

anläggningen är av väsentlig betydelse för jordbruket eller om det är arrendatorn själv 

som orsakat skadan. Om sådan anläggning som avses i 9:18 JB har skadats och den inte 

är av betydelse för jordbruket kan arrendatorn ändå få ersättning av markägaren. Detta 

om arrendatorn inte har vållat skadan men trots detta reparerar den (9:19 JB).  
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2.2.5 Arrendatorns skydd för sina investeringar  

När arrendekontraktet avträds utför arrendatorn och markägaren en avräkning för att 

fastställa om det utarrenderade stället har förbättrats eller försämrats under arrendetiden 

(JB 9:23). Arrendatorn har rätt att erhålla ersättning för en byggnad han uppför och som 

han nyttjar istället för någon befintlig byggnad. Detta under förutsättning att den 

befintliga byggnaden har en brist och att den nya byggnaden är lämplig för sitt ändamål 

och godkänd av markägaren (9:20 JB). Arrendenämnden har också möjlighet att skydda 

en del av arrendatorerna investeringar. De kan godkänna en ny täckdikning som 

arrendatorn utför om den är av väsentlig betydelse för jordbruket. Arrendenämnden 

fastställer i dessa sammanhang ett visst belopp som betalas av fastighetsägaren (9:21 

JB).  

2.3 Arrendatorernas investeringar  

2.3.1 Utarrenderad mark  

Det finns nackdelar med att utarrendera sin mark (McConnell, 1983). En arrendator 

bevarar marken sämre än vad en markägare hade gjort och utifrån detta perspektiv är 

risken högre att marken förstörs när den är utarrenderad (Sklenicka et al., 2015). 

Problemet grundar sig i arrendatorernas intressen. Arrendatorernas största intresse är 

markens produktionsförmåga i nuläget och inte hur denna kommer att vara i framtiden 

McConnell (1983). 

En jordbrukare som har ett avkastningsfokus tenderar att fatta beslut som kan leda till 

att marken blir sämre i framtiden (Stocking & Murnaghan, 2001). Både ägaren och 

arrendatorn har ett intresse av att gå med vinst på egendomen. Skillnaden är att ägaren 

har ett intresse i att bevara markens värde (McConnell, 1983). Ägaren vill behålla och 

öka värdet på egendomen eftersom den kommer att stå till befogenhet för någon annan, 

exempelvis vid en eventuell försäljning. Med andra ord agerar en markägare mer 

långsiktigt medan en arrendator agerar mer kortsiktigt. Det kortsiktiga agerandet gynnar 

enbart arrendatorn och inte marken (Sklenicka et al., 2015). 

2.3.2 Långsiktighet och investeringar  

Genom att arrendatorer inte har ett långsiktigt perspektiv på den framtida produktionen 

kommer enbart investeringar som genererar vinning för arrendatorn att utföras (Posner, 

2011). En investering hade utförts av arrendatorn som leder till att han tjänar på det 
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direkt eller under tiden han arrenderar. Detta trots att det resulterar i en värdeminskning 

av fastigheten på lång sikt samt att det innebär att fastigheten kommer att generera 

mindre vinst på längre sikt. Arrendatorerna kommer förmodligen inte att gynnas av 

fördelarna som uppkommer genom långsiktiga investeringar, inte på samma sätt som en 

markägare (Sklenicka et al., 2015). En studie av McConnell (1983) visar att 

arrendatorerna har lägre kostnader jämfört med markägare som brukar sin egna mark. 

Detta styrker att en arrendator utför sämre investeringar, eftersom dessa är billigare, 

jämfört med de som brukar sin egen mark (McConnell, 1983).  

Det finns de som argumenterar mot att arrendatorers investeringar skulle påverka 

marken i stor utsträckning. Dessa bevis som pekar på att arrendatorernas investeringar 

leder till markanta nackdelar i framtiden är bristfälliga och det är en felaktig slutsats 

(Dotterweich, 2013). I många sammanhang har mycket fokus legat på de som förvaltar 

marken, att de skulle försämra marken på sikt genom deras investeringar. Miljön som 

sådan har haft en passiv roll i dessa diskussioner. Mer fokus på hur miljön påverkar bör 

prioriteras (Blaikie & Brookfield, 2015).  

2.3.3 Jordbrukarens motivation till nödvändiga åtgärder  

Enligt McConnell (1983) är markens produktionsförmåga en viktig faktor när en 

arrendator ska utföra en åtgärd. Om en nödvändig åtgärd för marken skulle påverka 

arrendatorns produktion positivt hade han blivit motiverad till att lösa problemet. Det 

måste finnas en lönsamhet som gynnar jordbrukaren för att han ska agera, även om 

åtagandet i sig är nödvändigt (McConnell, 1983). 

I en studie av Hansson, Pedersen & Weisner (2012) syns att jordbrukare motiveras till 

nödvändiga åtgärder ifall det är lönsamt för dem. Studien var ett miljöprojekt i södra 

Sverige som startades för att lösa problemet med övergödning i Östersjön. Detta innebar 

att andelen våtmarker i jordbruksområden skulle utökas och därigenom ge balans i 

ekosystemet. I studien intervjuades jordbrukare för att fastställa motivationen till att 

godkänna dessa nödvändiga våtmarker för miljön. Det konstaterades att jordbrukaren 

kunde genomföra åtgärden ifall det skulle gynna honom. Deltagarna angav att det 

krävdes tillräckligt med bidrag och att åtgärden skulle medförda fördelar för den lokala 

miljön. Jordbrukaren hade med andra ord godkänt att öka sina våtmarker på hans 

jordbruksområde ifall det hade varit lönsamt för honom, inte först och främst för att 

balansera ekosystemet (Hansson et al., 2012)  
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2.4 Investeringar och det juridiska skyddet  

Det är viktigt att förstå det dolda samspelet mellan socioekonomiska krafter och 

brukandet av mark. Det krävs att synliggöra de mekanismer som påverkar en 

jordbrukare att investera på jordbruksstället (Stocking & Murnaghan, 2001). 

Investeringar som en jordbruksarrendator kan behöva utföra är att bygga eller renovera 

byggnader som behövs för mjölkning-, foder och gödselhantering (Jordbruksverket, 

u.å.). Det kan också vara anläggningar för dränering, torkning eller lagring av skörd, 

maskiner som är nödvändiga i jordbruket samt att kalka marken.  

2.4.1 Kopplingen mellan investeringar och det juridiska skyddet  

De juridiska rättigheterna kan motivera en arrendator att utföra bättre investeringar 

(Gebremedhin & Swinton, 2003). Investeringar som leder till att bevara marken kan 

stärkas bland annat genom avtal mellan arrendatorn och markägaren (Sklenicka et al., 

2015). De arrendatorer som genom löfte till markägaren ägnar sig åt långsiktiga 

åtgärder för markbevaring kan dock vara tvungna att uppoffra direkta inkomster (Fraser, 

2004). Markägaren kan öka arrendatorers motivation till långsiktiga och mer hållbara 

investeringar genom att öka deras säkerhet, exempelvis genom att skriva avtal på längre 

tid (Gebremedhin & Swinton, 2003). Kontrakt skrivna på kort tid leder till att 

arrendatorn tenderar att investera sämre eftersom det finns en otrygghet till 

markinnehavet (Soule, Tegene & Wiebe, 2000).  

De juridiska rättigheterna har oftast en påverkan på hur en arrendator väljer att investera 

på sin arrenderade mark. Lagstadgat skydd kommer att leda till att markbevaringen 

upprätthålls. Detta genom att arrendatorn blir mer trygg i att utför bättre investeringar 

som resulterar i att marken bevaras (Sklenicka et al., 2015).  

2.5 Tidigare forskning  

Wessely (2015) beskriver i sitt examensarbete arrendatorers och markägares rättsliga 

ställning vid en eventuell tvist dem emellan. Hon kan inte se att det är några större 

skillnader när det gäller vem som får rätt i en tvist i sin studie. Det verkar inte som att 

det finns några rättsliga fördelar för varken en arrendator eller markägare som gör upp i 

en tvist enligt Wessely (2015). 
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3 Metod och material  

3.1 Litteratur  

Innan studien har litteratur, lagtext, propositioner och vetenskapliga artiklar granskats 

för att få en detaljerad uppfattning om ämnet. Detta är bra att börja med innan själva 

forskningen eftersom den ger en bra bas att utgå från (Boote & Beile, 2005).  

3.2 Val av metod  

Denna studie bygger på en kvantitativ och en kvalitativ metod. Studien utfördes genom 

enkäter som innehöll ja och nej frågor samt frågor där det fanns utrymme för 

deltagarnas egna ord. För att komplettera enkätsvaren utfördes intervjuer med 

jordbruksarrendatorer.  

Fördelar med enkäter är att de går snabbare att processa eftersom utskicket sker till flera 

personer på en och samma gång (Bryman & Bell, 2013). Det innebär att frågorna kan 

komma ut till fler. En annan fördel som Bryman & Bell (2013) påpekar är att vid en 

enkät förekommer ingen intervjuare som kan påverka respondentens svar genom sin 

närvaro, exempelvis kan respondenten försköna sina svar i en intervju vilket han inte 

skulle göra i en anonym enkät. Detta är en teknik för att samla in empirisk data genom 

frågor (Patel & Tebelius, 1987). Vid en enkät är frågorna formulerade likadant till alla 

respondenter och därmed undviks eventuella variationer av frågornas formulering. 

Dessutom är en annan fördel med enkäter är att det tillåter respondenterna att svara när 

helst det passar dem (Bryman & Bell, 2013).  

Nackdelar med enkäter är att det inte går att ställa för invecklade frågor eftersom 

respondenten inte har chans att ställa frågor tillbaka (Trost, 2012). Om ett missförstånd 

sker vid enkätfrågor kan det ge felaktiga svar eller om personen inte förstår frågan kan 

konsekvensen bli att svar uteblir (Bryman & Bell, 2013).  

Dessa två metoder tillsammans bedömdes kunna svara på frågeställningar och uppfylla 

syftet på bästa möjliga vis. Enkäter som metod valdes framför allt för att undvika 

försköning och att arrendatorer skulle kunna svara när det passade dem bäst. Frågorna i 

enkäten var av sådan art att det krävdes betänketid vilket passade bra eftersom 

arrendatorerna kunde svara i lugn och ro. Frågorna innehöll känsliga frågor vilket 

gjorde det extra viktigt med anonymiteten.  
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Enkäterna kompletterades med intervjuer. Detta för att många av de nackdelar som 

finns med enkäter är fördelar med intervjuer. Författarna bedömde att dessa två metoder 

kompletterar varandra väldigt bra och underlaget blev bättre.  

3.3 Enkätundersökning  

Enkäterna riktade sig till jordbruksarrendatorer. Kontakt med dessa arrendatorer skedde 

genom specifika grupper som berör lantbrukare på sociala medier. Eftersom det 

konstaterats att många lantbrukare arrenderar mark var detta ett bra sätt att komma ut till 

rätt målgrupp. Antalet som svarade på enkäten var 21 st. En länk till enkäten som 

skapades via programmet Limesurvey (www.limesurvey.org). 

Enkäterna innehöll slutna frågor med angivna alternativ och öppna frågor som gav 

utrymme till utförligare svar. Fördelar med slutna frågor är lättheten i att hantera svaren 

och att jämföra dem med varandra (Bryman & Bell, 2013). Från respondenternas sida 

kan tveksamheter om vad som efterfrågas reduceras eftersom det förtydligas genom 

svarsalternativen (Trost, 2012). 

Nackdelen med slutna frågor är att om respondenten vill svara utförligare eller ge ett 

annat svar än svarsalternativet (Bryman & Bell, 2013). I värsta fall leder det till att 

respondenten inte svarar eller blir irriterad. Detta togs med i utformningen av enkäten. 

Till flera kryssfrågor lämnades utrymme till den som ville tillägga eller förtydliga något 

till sitt svar. Det fanns två frågor där respondenten fritt fick tillägga övriga tankar och 

åsikter. Informationen om detta gavs i början av enkäten för att respondenterna skulle 

veta om denna möjlighet. En fördel med öppna frågor är att respondenten kan använda 

sina egna ord och komma med oförutsedda åsikter (Bryman & Bell, 2013). 

Enkäten bestod av totalt 18 frågor som indelades i tre grupper. De första sju frågorna 

ställdes för att kunna urskilja om svaren blir olika beroende på hur mycket mark 

svaranden arrenderar, ålder etc. Fråga 8-15 besvarar hur arrendatorerna ställer sig till 

investeringar och varför. Fråga 16-18 anger hur stor kunskap arrendatorer har kring sitt 

rättsliga skydd. Tanken med dessa sista frågor, 16-18, var att jämföra om arrendatorer 

tänker annorlunda kring investeringar om de anser sig ha stor kunskap om sina juridiska 

rättigheter eller inte.  

Analys av svaren skedde genom att ett diagram utformades av frågorna. Dessa diagram 

visar resultatet från enkätstudien. Kommentarerna som jordbruksarrendatorerna 
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lämnade i enkäten analyserades manuellt. Detta genom att de lästes igenom av 

författarna och sammanställdes överskådligt. Arrendatorernas egna ord och åsikter 

analyserades och bidrog med en förståelse hur de tänker och förhåller sig till 

investeringar samt hur deras juridiska rättigheter påverkar dem. Hänsyn till etiska 

aspekter togs genom att alla svaren var anonyma vilket arrendatorerna informerades om 

i början av enkäten.  

3.4 Intervjuer  

För att få en djupare inblick i arrendatorernas förhållningssätt intervjuades fem 

jordbruksarrendatorer. Dessa hittades genom att författarna känner lantbrukare, som i 

sin tur känner lantbrukare som arrenderar sin mark som kunde ställa upp på intervjuer. 

Frågorna som ställdes under intervjuerna utgick från enkätfrågorna (se bilaga 1) men 

sedan kunde sidospår som uppkom följas.  

Intervjuerna innehöll frågor rörande hur den intervjuade ställde sig till att investera i den 

mark han arrenderar och varför. Frågor ställdes kring det juridiska skyddet en arrendator 

har. Den ena författaren ställde frågorna och den andra antecknande dialogen. 

Intervjuerna spelades in för att kunna avlyssnas och tillägga sådant som inte hann 

antecknas. Innan påbörjandet av intervjuerna informerades respondenten om studiens 

innehåll samt vad han förväntades bidra med. Det poängterades att svaren skulle vara 

helt anonyma. Transkribering av intervjuerna sker på begäran av examinatorn. 

Analys av intervjuerna skedde genom att resultatet av varje enskild intervju avlyssnades 

och antecknades i ett Word dokument. Ur detta dokument sammanställdes sedan varje 

intervju i text. Under sammanställningen valde författarna endast att ta med det som var 

väsentligt för studien. Dessa sammanställningar presenteras i resultatdelen. Texterna 

analyserades i förhållande till tidigare forskning och teorier. Svaren från både enkäterna 

och intervjuerna analyserades sedan för att ge svar till frågeställningarna. 
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4 Resultat  

4.1 Resultat av enkäten  

4.1.1 Arrendatorn, samt hans kontrakt och arealer  

Det var 21 personer som svarade på enkäten.  

Fråga 1: Vem är du?  

95 % (20 st.) av de svarande var män, resterande 5 % (1 st.) var kvinnor.  

Fråga 2: Hur gammal är du?  

38 % (8 st.) svarade att de var i åldern 46-55 år, 19 % (4 st.) var under 25 år och lika 

stor andel var i ålder 26-35 år. 14 % (3 st.) av de svarande var i åldern 36-45 år och 

resterande 10 % (2 st.) var 56-65 år. Ingen över 65 år svarade.  

Fråga 3: I vilket län är arrendestället beläget?  

Svaren kan avläsas i tabell 1. De län som inte var representerade finns inte med i 

tabellen men fanns som ett svarsalternativ på frågan.  

Län Antal svarande Procent  Län Antal svarande Procent 

Blekinge län  1 4.76%    Skåne län  4 19.05%  

Dalarnas län  2 9.52%    Södermanlands län  1 4.76%  

Hallands län  1 4.76%    Värmlands län  1 4.76%  

Jämtlands län  2 9.52%    Västerbottens län  1 4.76%  

Jönköpings län  1 4.76%    Västra Götalands län  1 4.76%  

Kalmar län  3 14.29%    Östergötlands län  1 4.76%  

Kronobergs län  2 9.52%         
Tabell 1 Fördelningen av de svarande över landet 

Fråga 4: Vad omfattar ditt arrende?  

52 % (11 st.) av jordbruksarrendatorerna arrenderade både jordbruksmark och sin 

bostad. 48 % (10 st.) arrenderade endast jordbruksmark.  

Fråga 5: Hur många hektar mark arrenderar du totalt?  
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52 %, 11 st., av de svarande arrenderade över 70 ha mark. 19 %, 4st., av de svarande 

arrenderade 51-70 ha och lika stor andel arrenderade 31-50 ha. 10 %, 2 st., arrenderade 

10-30 ha. Ingen arrenderade under 10 ha.  

Fråga 6: Hur lång tid är ditt arrendekontrakt skrivet på?  

14 %, 3 st., uppgav att deras kontrakt var skrivna på 1 år eller kortare. 38 %, 8 st., angav 

att deras kontrakt var skrivna på 1-5 år, lika många angav att deras kontrakt var skrivna 

på över 5 år. 10 %, 2 st., av de svarande hade inget skriftligt kontrakt. Om de svarande 

hade flera kontrakt ombads de att utgå från det kortaste.  

Fråga 7: Hur lång tid har du/din släkt arrenderat marken?  

Svaren kan avläsas i tabell 2 nedan.  

Svar  Antal svar Procent  

Under 5 år  4 19.05%  

5-20 år  8 38.10%  

21-35 år  5 23.81%  

36-50 år  2 9.52%  

Över 50 år  2 9.52%  
Tabell 2 Hur lång tid den svarande/ hans släkt har arrenderat marken. 

4.1.2 Investeringar  

Fråga 8: Har det under din/din släkts tid som arrendatorer utförts några 

investeringar på arrendestället?  

57 %, 12 st., av arrendatorerna svarade ja på denna fråga medan 43 %, 9 st., svarade nej. 

Om svaret var ja fick den svarande även svara på fråga 9 och 10. Svarade han nej 

hoppade han direkt till fråga 11.  

Fråga 9: Vem finansierade då investeringen?  

Svaren kan avläsas i tabell 3 nedan.  

Svar  Antal svar Procent  

Arrendatorn  6 28.57%  

Fastighetsägaren  2 9.52%  

Arrendatorn & Fastighetsägaren gemensamt  4 19.05%  

Ej besvarad/visad  9 42.86 %  
Tabell 3 Svar på vem som finansierat investeringarna 
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Fråga 10: Anser du att investeringen var en kort/långsiktig lösning?  

Svaren kan avläsas i tabell 4 nedan.  

Svar  Antal  Procent  

En kortsiktig lösning som är hållbar en kort tid (max 5 år)  2 9.52%  

En lösning som är hållbar 5-15 år  2 9.52%  

En långsiktig lösning som är hållbar över 15 år  7 33.33%  

Vet ej  1 4.76%  

Ej besvarad/visad 9 42.86%  
Tabell 4 Svar på vad man ansåg att investeringen var för lösning 

Fråga 11: Har behov av en investering funnits för arrendestället men inte 

genomförts eftersom det inte varit lönsamt för dig?  

På frågan svarade 43 % (9 st.) ja och 57 % (12 st.) nej. Om de svarade ja fanns ett 

utrymme där den svarande ombads att berätta om investeringen och på vilket sätt den 

inte varit lönsam för honom. Dessa kommentarer citeras nedan.  

”Underhåll av ekonomibyggnader som inte medför någon intäkt”  

”Ja stora behov. Har dock inte fått Jordägaren att ta in arrende lagens byggnads 

skyldighet trots information om det ”  

”Tog för mycket tid.”  

”Jag vet inte hur länge jag kan arrendera.”  

”Kort kontraktstid”  

”Röja buskar och dikning, blir inte lönsamt när man inte vet hur länge man får vara 

kvar.”  

”Ladugården för mjölkproduktion har behov av upprustning. Markägaren vill inte hjälpa 

till och finansiera och med lönsamheten idag kan jag inte bekosta det själv”  

Det var också två svarande som svarade nej på fråga 11 och lämnade en kommentar. 

Dessa citeras nedan:  

”För mig är det alltid lönsamt eftersom jag vill vara kvar.”  

”Inte haft den tiden.”  
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Fråga 12: Tror du att en jordbrukare investerar annorlunda om den arrenderar 

marken jämfört med om den själv äger marken?  

57 %, 12 st., svarade ja, 5 %, 1 st., svarade nej och 38 %, 8 st., svarade vet inte. Om 

man svarade ja ombads man att lämna en kommentar. Dessa citeras nedan.  

”En jordägare kan tillgodoräkna sig värdeökningar som underhåll medför, inte 

arrendatorn. Jordägare lever fattig och dör rik, arrendatorn lever rik och dör fattig..”  

”Inte samma säkerhet”  

”Det sker ju endast kortsiktigt lönsamma investeringar”  

”Mer långsiktiga investeringar och kanske inte allt för lönsamma investeringar som 

estetiska saker blir nog inte av.”  

”Man kan ju bli av med marken så man brukar inte göra några långsiktiga 

Invensteringar”  

”Blir ett annat band till marken.”  

”Det är säkrare att äga marken, större investeringar kan göras.”  

En person som valde svarsalternativet ”vet inte” på fråga 12 lämnade också en 

kommentar. Denna citeras nedan:  

”Det beror på vem som är mest engagerad i att bruka marken.”  

Fråga 13: Skulle du vilja köpa ut ditt arrendeställe om möjligheten fanns?  

76 %, 16 st., svarade att det fanns intresse att köpa arrendestället, 5 %, 1 st., att det inte 

fanns intresse och 19 %, 4 st., svarade vet inte.  

Fråga 14: Tror du att det påverkar dig i ditt sätt att investera att du är/inte är 

intresserad av att köpa ut ditt arrendeställe?  

43 % (9 st.) svarade ja, 38 % (8 st.) nej och 19 % (4 st.) svarade vet inte. Efter fråga 14 

fanns det också möjlighet att lämna en kommentar om varför man tror/inte tror att det 

påverkar hur man investerar om man är intresserad av att köpa. De som svarade ja och 

lämnade en kommentar citeras nedan:  
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”villinte lämna kvar något som inte är avskrivet”  

”Motiverande”  

”Självklart! Det ökar engagemanget.”  

”Hade nog lagt ner mer tid och hjärta.”  

De som svarade nej på fråga 12 och lämnade en kommentar citeras nedan: 

”Det är nog ingen skillnad.”  

”Mycket av marken man arrenderar är osäkr kommun arenden med byghgplaner på som 

aldrig kommer säljas till brukaren”  

”Arrenderar av en stiftelse som ej får sälja”  

Fråga 15: Har du några övriga tankar kring investeringar på arrendestället?  

Frågan var öppen. Svaren citeras nedan:  

”Har diskuterat byggnad av nytt mjölk stall befintligt stall är delvis totalt slut både 

ekonomiskt och i realitet. Byggt 1890 talet.Hamnade ändå i att vi skulle bekosta hela 

stallet både ränta och amortering (20 milj Ägare kunde möjligen lägga i 1 milj som vi 

skulle ränta men ej amortera.”  

”Hur man ska förränta större investeringar”  

”Jag antar att markägaren står för investeringar eftersom de är dom som äger marken.”  

4.1.3 Frågor om juridiska rättigheter  

Fråga 16: På en skala 1-5 hur mycket kunskap har du gällande de lagar som 

reglerar dina rättigheter och skyldigheter vid investeringar på arrendestället? 1 är 

ingen kunskap, 5 är mycket kunskap.  

7 svarande svarade 1 och lika många svarade 2. 3 svarande svarade 3 och lika många 

svarade 4. 1 svarade 5. Svaren i procent kan avläsas i figur 2 nedan.  



 

19 

 

 
Figur 2 Svar på fråga 16 

Fråga 17: Vad anser du om de lagar som styr dina eventuella investeringar på 

arrendestället?  

1 svarade bra, 7 svarade varken bra eller dåligt. 1 svarade dåligt och 1 svarade mycket 

dåligt. 11 stycken svarade vet ej. Svarsandelarna kan avläsas i figur 3 nedan.  

  
Figur 3 Svar på fråga 17 

Fråga 18: Här kan du ge övriga kommentarer om vad du anser om det rättsliga 

skydd du har som arrendator.  

Svaren citeras nedan.  
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”Sitter som arrende nämnds ledamot Har ett arrende kontrakt som säger att det ska vara 

mjölkproduktion.specifierat”  

”Det är en svår fråga. Det kan bli bättre genom att vi arrendatorer får mer information. 

Just nu sprids informationen mellan arrendatorer. Vem tar ansvaret, vems skyldighet är 

det att informera?”  

4.2 Resultat av intervjuer  

4.2.1 Intervju 1  

Bakgrundsinfo för intervjuperson 1  

En man som arrenderar cirka 50 ha jordbruksmark utav en och samma markägare med 

kontraktstid på 1 år. Släkten har arrenderat en lång tid, över 25 år.  

Investeringar  

En del investeringar har utförts under tiden som han eller hans släktingar har arrenderat 

marken och har då själv finansierat investeringarna. Några exempel på utförda 

investeringar är att sätta stängsel, ta bort buskar som växer i kanterna av åkrarna och 

betena samt även grävt täckdikning på några ställen. Känner sig trygg i att göra mindre 

investeringar som krävs trots sitt relativt korta kontrakt som är skrivet på ett år.  

Jordbrukare är tvungna att tänka långsiktigt för att brukande av mark är ett långsiktigt 

tänkande. Det påverkar inte hur en arrendator investerar även om det någon gång i 

framtiden finns en chans att köpa loss marken.  

Större investeringar som exempelvis dikning har varit behövliga. Detta har dock inte 

genomförts på grund av att det inte blir ekonomiskt försvarbart. Speciellt med tanke på 

det ettåriga kontraktet som ger en osäkerhet i hur länge han får vara kvar på den 

arrenderade marken. Han hade kunnat genomföra investeringen om kontraktet var 

skrivet på längre tid.  

Juridiska kunskaper  

Han har inte något besittningsskydd och kan få avträda när som helst. Inte särskilt goda 

kunskaper om de lagar som finns gällande investeringar på arrendestället. Det bör 

införas besittningsskydd även för ettåriga arrendekontrakt.  
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4.2.2 Intervju 2  

Bakgrundsinfo för intervjuperson 2  

En man som arrenderar 60 ha jordbruksmark, inga ekonomibyggnader och ingen bostad. 

Avtal med flera olika markägare, ett på 1 år resten mellan 2-5 år. Har arrenderat marken 

i två generationer, osäker på tid. Medveten om att inget besittningsskydd finns för 

ettåriga arrendekontrakt.  

Investeringar  

En del mindre investeringar har utförts för att förbättra marken, exempelvis dikning, 

tagit bort buskar längs med åkerkanten, tagit bort stenar och lagt ihop åkerbitar till 

större bitar. Har finansierat detta själva varje gång, markägaren har aldrig tillfrågats om 

han kan tänka sig att vara med och betala. Enligt några av kontrakten får de inte till 

exempel dika eller röja buskar eftersom markägaren inte vill det.  

Hur arrendatorer investerar i den mark de arrenderar beror på arrendekontraktets längd 

och utformning samt vem som är markägare. Det vill säga hur trygg arrendatorn känner 

sig i kontraktet. De allra flesta försöker investera långsiktigt, men vill inte utföra större 

investeringar på den mark som han endast har ettårigt kontrakt på eftersom det känns 

osäkert. Om avtalet var skrivet annorlunda skulle han agera annorlunda vad det gäller 

investeringar. Om det finns hopp att köpa loss den brukade marken någon gång i 

framtiden har ganska stor betydelse för hur en arrendator investerar.  

Juridiska kunskaper  

Inte mycket kunskap om lagstiftning vad det gäller investeringar. Till exempel hur 

mycket markägaren ska stå för respektive arrendatorn. Om marken förbättras ska 

markägaren vara med och betala. Det som bör ändras i lagstiftningen är att det lättare 

ska gå att säga upp en arrendator som inte sköter arrendestället som den ska. Om 

arrendatorer sköter sig ska de såklart få vara kvar.  

4.2.3 Intervju 3  

Bakgrundsinfo intervjuperson 3  

En man som arrenderar cirka 100 ha jordbruksmark av olika markägare. Omfattar 

endast jordbruksmark. Kontrakten är skrivna på olika lång tid. Inget kontrakt är skrivet 

på kortare tid än 1 år. Beroende på besittningsskyddet. Företaget han representerar har 

stort behov av jordbruksmarken och vill därför behålla marken under längsta möjliga 
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tid. Tiden han och hans släkt har arrenderat arrendeställena är olika. Viss mark har de 

arrenderat i över 50 år och annan har de haft i cirka 2 år.  

Investeringar  

Investeringar han och hans släkt har utfört på arrendestället har varit oundvikliga då de 

arrenderat viss mark under mycket lång tid. Utförda investeringar är dränering av åkrar 

och upprustning av ekonomibyggnader. Finansieringen av dessa investeringar har 

arrendatorn stått för. Ingen av markägarna har velat stå för kostnader på mark de själva 

inte brukar. En önskan om att fördela kostnaderna mellan sig och markägaren har 

framförts men detta var markägaren inte intresserad av. 

Dräneringen var en långsiktig investering som markägaren borde hjälpt till att 

finansiera. Det gäller att tänka sig för när det gäller pengar. Risken finns att arrendatorn 

blir osams med markägaren, därför gäller det att vara försiktig med att förhandla om 

pengar. Andra investeringar har varit lite olika när det gäller kortsiktiga och långsiktiga 

investeringar. Lagningar av ekonomibyggnader har genomförts men dessa har bara varit 

kortsiktiga lösningar.  

Överlag tänker arrendatorer kort/långsiktigt beroende på hur deras kontrakt ser ut och 

hur länge de har brukat marken. En arrendators investeringar påverkas om han någon 

gång i framtiden skulle kunna köpa loss marken som han arrenderar. Har en markägare 

lovat att arrendatorn ska få köpa loss marken är det självklart att brukaren ser marken 

mer långsiktigt. Aldrig har en investering behövts men inte genomförts eftersom den 

inte varit lönsam för honom.  

Juridiska kunskaper  

Har ganska bra kunskap om de lagar som finns gällande investeringar på arrendestället. 

På frågan vad han tycker om de relevanta lagarna svarar han följande "Överlag finns det 

mycket som är ”väl menat” i lagtexten men det är svårt att nyttja lagarna i praktiken. 

Går man till Arrendenämnden som arrendator kan det göra att man blir osams istället 

och det är ju inget man vill riskera om man har bra kontakt med fastighetsägaren". Han 

tror att det är svårt att ändra på lagen och göra något tvingande. Det kan leda till att 

markägaren väljer att inte arrendera ut istället. Markägaren kan få för mycket krav på 

sig genom att arrendera ut och därför väljer att använda marken på annat vis. 

Exempelvis genom att låta marken vara eller hyra ut den på annat sätt för att komma 

ifrån alla regler.  
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4.2.4 Intervju 4  

Bakgrundsinfo intervjuperson 4  

En man som arrenderar cirka 25 ha åker och 15 ha bete. Han har ett sidoarrende. 

Kontraktet är skrivet på 5 år. Han/hans släkt har arrenderat i 10 år. Behovet av 

investeringar har inte funnits under hans arrendetid.  

Investeringar  

En arrendator idag måste tänka långsiktigt för att kunna bruka marken. Att göra 

ekonomisk vinning är viktigt men om inte marken sköts på rätt sätt kommer det inte 

utgöra någon ekonomisk vinning. Om en arrendator kommer att få köpa loss marken 

som han brukar i framtiden påverkar det arrendatorns sätt att investera. Det är dock inte 

särskilt många arrendatorer som med säkerhet kan veta att de kommer få köpa loss 

någon gång i framtiden. Har aldrig undvikit att utföra en investering med belägget att 

den inte är lönsam.  

Juridiska kunskaper  

Har bra koll på de relevanta juridiska rättigheterna arrendatorerna har gällande deras 

investeringar de gör på arrendestället. Möjligheten att tvinga markägaren att betala för 

en investering bör finnas. Detta om investeringen tillför arrendestället något på lång 

sikt.  

4.2.5 Intervju 5  

Bakgrundsinfo för intervjuperson 5  

En man som arrenderar ett sidoarrende om 45 ha utan ekonomibyggnader. Han skriver 

bara 5 åriga kontrakt. Anledningen till att han inte skriver kortare kontrakt är att han ska 

ha ett år på sig att bestämma hur han ska göra om han blir uppsagd. Har arrenderat 

sedan 1985, innan dess hade hans pappa delar av marken.  

Investeringar  

Utfört grävning av befintliga diken men även täckdikning av vissa åkrar under sin tid 

som arrendator. Detta har han bekostat själv, förutom ett samfällt dike som markägaren 

finansierade när det skulle grävas. Det var aldrig på tal att markägaren skulle vara 

delaktig i de andra investeringarna. Diken behöver grävas om inom 5-10 år igen medan 

täckdikning om den inte går sönder är en mer långsiktig investering.  
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En arrendator med ett 5-årskontrakt måste tänka långsiktigt. Arrendatorn är då så trygg i 

sitt kontrakt att han därför bör göra de långsiktiga investeringar som krävs. 

En arrendator med ett ettårigt kontrakt kan däremot inte tänka likadant. Men det är 

såklart ändå tryggare att äga. En fastighet som han arrenderar jordbruksmarken på har 

precis sålts. Skulle ha köpt fastigheten om han var 10 år yngre och visste att han hade 

någon som skulle ta över företaget efter honom. Det blir dock inte ekonomiskt 

försvarbart att köpa marken som det ser ut nu med tanke på att han ändå känner sig 

trygg i sitt kontrakt.  

Hans småskaliga företag kan inte utföra alla investeringar som det finns behov av. Hos 

honom har flera gårdar gått ihop för att köpa vissa maskiner ihop. Det innebär att 

marken kan brukas som den ska, men såklart kan det också leda till fördröjningar på 

grund av att han måste vänta på maskiner vid brukande och skörd av marken.  

Tror att investeringar en arrendator gör är kopplade till arrendekontraktets avtalade tid. 

Har själv sett mycket trygghet i att det inte kommer några arvingar som har en 

verksamhet som kan konkurrera med hans företag på någon av de gårdar som han 

arrenderar. Därför har han under hela sin arrendetid känt sig väldigt trygg i att så länge 

han har kontraktet får han vara kvar som arrendator. Då har han också kunnat göra de 

investeringar som krävs.  

Juridiska kunskaper  

Har mycket goda kunskaper kring de lagar som finns gällande sina rättigheter och 

skyldigheter som arrendator. Anledningen till att han har dessa kunskaper är att han har 

genomgått en tvist med en utav de markägare som han har arrenderat av. Markägaren 

ville säga upp honom som arrendator eftersom han skulle ha marken själv. Detta gick 

aldrig igenom utan kontraktet fortsatte att löpa. En tvist skulle vara nyttigt för alla 

arrendatorer att gå igenom för att då måste arrendatorn lära sig de lagar och regler som 

finns.  

Stödrätter bör följa marken, eftersom det skulle underlätta för markägaren nästa gång 

han ska arrendera ut marken.  
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5 Diskussion och Slutsatser  

Den övervägande delen av de svarande var män. Eftersom män är överrepresenterade 

inom jordbruket i Sverige var detta som förväntat. Endast 5 % som besvarade enkäten 

var kvinnor vilket inte motsvarar tidigare studier. I jämförelse med tidigare studier 

innebär det cirka 15 % lägre andel kvinnor än vad Statistiska Centralbyrån (2013) anger. 

Detta kan bero på underlaget.  

Alla län är inte representerade. Författarna har inte haft användning av informationen 

om vilket län arrendatorerna arrenderar sin mark. Vilket län arrendatorerna arrenderar 

sin mark efterfrågades både i enkäten och i intervjuerna. Eftersom underlaget var 

begränsat kan författarna inte dra några slutsatser kring huruvida det finns regionala 

skillnader. 

5.1 Diskussion av metod  

Frågorna som ställdes till respondenterna i studien bedöms som relativt känsliga. Risken 

finns att jordbruksarrendatorers faktiska investeringar kan skilja sig från vad 

markägaren förväntar sig, vilket arrendatorerna förmodligen inte vill ska komma fram. 

Detta ställer hög krav på anonymitet. Vid intervjuerna kan detta varit ett problem. 

Intervjupersonerna blir mindre anonyma eftersom författarna vet vilka de är. Författarna 

hade detta i åtanke under intervjuerna och var noga med att poängtera att ingen kommer 

utelämnas. Förhoppningen var att respondenterna skulle våga ge helt ärliga svar men det 

kan trots detta inte garanteras.  

Ett problem som kan påverka trovärdigheten i denna studie är den data som kom in från 

enkätstudien. Denna samlades in via sociala medier och kan inte garantera att svar 

inkommit från den berörda målgruppen, det vill säga jordbruksarrendatorer. Det går inte 

heller att bedöma någon svarsfrekvens eftersom det är okänt hur många som har tagit 

del av enkäten. Det ska tilläggas att enkäten enbart distribueras via sociala medier som 

författarna bedömt som seriösa och där det funnits hög sannolikhet att komma ut till 

jordbruksarrendatorer. Sidorna har valts ut genom råd från personliga kontakter som är 

lantbrukare och därmed vet vilka sidor som många lantbrukare är delaktiga i. 

Information om att endast jordbruksarrendatorer ska besvara enkäten har tydligt 

framgått. Det framgår av resultatet att ingen över 65 år varken har svarat på enkäten 

eller intervjuats. Det kan bero på att enkäten inte kommit fram till särskilt många 

personer i denna ålder via sociala medier.  
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Den tidigare forskning som funnits inom detta område är studier från andra länder. 

Kopplingar till dessa i denna studie kan bli felaktig eftersom kultur, sociala normer, 

rättssystem, traditioner etc. kan skilja sig mellan dessa länder. Detta har beaktats vid 

användandet av tidigare forskning. 

Enkäten skulle gått ut till medlemmar inom SJA men på grund av att författarna aldrig 

fick in adresslistan från SJA utgick studien endast via internet. Underlaget till studien 

hade förmodligen blivit bredare och trovärdigheten hade blivit starkare med detta 

material. 

5.2 Diskussion av resultat 

5.2.1 Förhållningssättet till att investera i arrenderad mark  

Skillnad mellan arrendator och markägare  

Majoriteten av de jordbruksarrendatorer som ingått i denna studie anser att det finns 

skillnader mellan hur en arrendator kontra en markägare investerar. De flesta anser att 

arrendatorer bevarar marken sämre jämfört med vad en markägare skulle ha gjort. Det 

finns arrendatorer som deltagit i studien som anser att en markägare investerar mer 

långsiktigt och kan göra större investeringar jämfört med en arrendator. Detta beroende 

på att det finns en större säkerhet i att äga marken än att arrendera den. Det stämmer 

överens med Sklenicka et al. (2015) forskning att en arrendator inte utför lika bra 

investeringar som en markägare och konsekvensen blir att bevaringen av marken blir 

sämre.  

Intresset att köpa loss marken  

Studien undersökte om de deltagande arrendatorerna trodde att investeringarna skulle 

vara annorlunda ifall de var eller inte var intresserade av att köpa loss marken. 43% 

svarade ja, 38% nej och 19% vet ej. Det innebär att differensen inte var stor mellan ja 

och nej men majoriteten av deltagarna svarade ja. En del deltagande arrendatorer lyfter 

fram att det både är motiverande och ökar engagemanget att investera ifall de skulle 

vara intresserade av att köpa marken. Det kan tolkas som att när det gynnar arrendatorer 

kan deras benägenhet att investera öka. Detta kan styrka den forskning som McConnell 

(1983) kommit fram till, att en arrendator investerar när det finns en lönsamhet för 

honom.  

Lönsamhet för arrendatorn  
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I studien fanns en fråga som tog reda på mer specifikt ifall en arrendator inte har 

genomfört en investering på grund av att det inte varit lönsamt för honom. Detta trots att 

investeringen i sig varit nödvändig. Det var 57% som svarade ja och 43% nej, återigen 

med en något liten marginal svarade majoriteten ja. En del kommentarer som inkommit 

pekar på att problemet till att investeringen handlar om tidsbrist, inte kunnat finansiera 

investeringen och ingen säkerhet på grund av korta kontraktstider, ovetande hur länge 

de får vara kvar etc.  

Det som framkommit av flera arrendatorer är tidsbristen. Enligt författarna går detta inte 

att koppla till den tidigare forskning som hittats. Denna faktor verkar vara en väsentlig 

påverkan till att en del av deltagarna inte har investerat. Denna aspekt var oväntad och 

kan gå emot delar av de vetenskapliga artiklar som presenterats i teorin. Dessa har 

fokuserat på att arrendatorers investeringar styrs av vilja, engagemang och deras känsla 

av trygghet i att få stanna kvar och bruka marken. Att arrendatorer sätter sitt eget bästa 

före det som är bäst för marken. Om brist på tid har en påverkande roll kan det vara en 

annan faktor till att jordbrukare inte utför vissa investeringar trots att dessa behövs för 

markens bästa. Detta oberoende av jordbrukarens vilja, engagemang och känsla av 

trygghet.  

Att investeringar skulle vara kopplat till ålder på arrendatorn kan författarna inte se 

något mönster i. Intervjuperson 5 antyder att yngre investerar mer. Det studien visar är 

att de som är i åldern 46-55 år är de som är mest benägna att investera. 75 % av dessa 

svarar att de har investerat. I de övriga åldersgrupperna anger 46 % att de har investerat 

och 54 % att de inte har gjort det. Inget tyder på att de unga är de som är mest benägna 

att investera utan snarare att det är de som kommit upp i medelåldern som investerar 

flitigast. Detta kan också bero på andra faktorer, exempelvis att de har arrenderat 

marken en längre tid, och därigenom har behovet av investeringar uppkommit på ett 

annat sätt än för de yngre som inte har arrenderat lika lång tid.  

Trygghet påverkar arrendatorns investeringar  

Tryggheten tolkas i denna studie som en väsentlig påverkan för hur en arrendator väljer 

att investera. Det syns i flera inkomna svar att detta spelar in och att det påverkar en del 

av de arrendatorer som deltagit i den här studien. De investerar mer försiktigt ifall de 

inte känner att de har säkerhet i att få stanna och fortsätta att bruka marken. Denna 
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trygghet har mycket att göra med den juridiska säkerheten och rättigheterna, vilka 

behandlas längre ner.  

Något som också påverkar tryggheten, vilket framkom i intervjuerna, är relationen 

mellan arrendatorn och markägaren. Kommer arrendatorn och markägaren väl överens 

är arrendatorn mer benägen att göra investeringar. Detta på grund av den trygghet som 

uppkommer av den positiva kontakten med markägaren. Detta skulle kunna bero på att 

det blir lättare att kommunicera och vara ärlig mot varandra vid en god relation. Det 

skulle också kunna vara tryggare för markägaren att arrendera ut sin mark till en person 

han känner och genom det utarrendera under en längre period till den här personen. Det 

blir förmodligen tryggare för båda parter om det finns en god relation dem emellan.  

5.2.2 Hur de juridiska rättigheterna påverkar  

Arrendatorerna som svarat har relativt låga kunskaper om sina juridiska rättigheter vad 

det gäller investeringar på arrendestället. 67 % av de som svarat på enkäten säger att de 

har låga kunskaper gällande sina juridiska rättigheter. En av de som svarat på enkäten 

har också lämnat en kommentar. Han anser att informationen kring de juridiska 

rättigheterna kan bli bättre genom att informationen sprids mer. Han skriver att det inte 

finns någon som har ansvaret för att sprida informationen kring detta. En möjlighet 

skulle kunna vara att någon organisation eller myndighet skulle ha detta ansvar. Det kan 

dock tänkas vara svårt att lämna hela ansvaret för arrenden till en specifik organisation. 

Ett annat förslag är att en hemsida upprättats där flera olika företag och myndigheter är 

delaktiga. Där kan det finnas svara på vanliga frågor och även kontaktuppgifter för 

arrendatorerna om var de ska vända sig när de har frågor kring sina arrenden.  

Det finns enligt Jordabalken en plikt att vårda arrendestället. En arrendator måste sköta 

marken för att markägaren ska vilja ha kvar honom på marken. Därför utför säkerligen 

vissa arrendatorer investeringar för att få vara kvar på marken under längsta möjliga tid. 

Vilket också kan avläsas i några av kommentarerna till enkätsvaren. Detta skulle kunna 

tänkas leda till att investeringar utförs trots att arrendatorn inte har fullständiga juridiska 

rättigheter (exempelvis att arrendatorn inte har något besittningsskydd).  

Arrendekontraktets upplåtande  

10 % utav de som har svarat på enkäten har inte något skriftligt kontrakt. Detta är i 

rättslig mening inget giltigt arrendekontrakt eftersom kravet på att det ska vara skriftligt 
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finns i JB (SFS 1970:994). De som inte har något skriftligt kontrakt har svarat att de har 

ganska dåliga kunskaper om de juridiska rättigheterna som finns gällande investeringar 

på arrendestället. Det skulle eventuellt kunna betyda att dessa personer har dåliga 

kunskaper överlag om de lagar som finns kring arrende och att detta är anledningen till 

att de inte har några skriftliga kontrakt. Det skulle också kunna finnas andra orsaker till 

att inga skriftliga kontrakt har upprättats. Till exempel att markägaren och arrendatorn 

har gjort en muntlig överenskommelse.  

Kunskaper om lagar kopplat till investeringar  

Det utläses från resultatet att ju högre kunskap arrendatorerna har om sina juridiska 

rättigheter och skyldigheter desto troligare att de investeringar som behövs blir utförda. 

Det tyder på om han är kunnig kring regelverken kan arrendatorn utföra fler 

investeringar eftersom arrendatorn känner sig tryggare i sitt kontrakt.  

Utav de 34 % som svarade att de inte hade några kunskaper alls gällande sina juridiska 

rättigheter vid investeringar har 29 % svarat att de har gjort investeringar under sin/sin 

släkts tid som arrendatorer. 57 % av dem anger också att det funnits behov av 

investeringar men att de inte utfört dem eftersom det inte har varit lönsamt för dem. Det 

berodde på att de har korta kontrakt, att tidsåtgången var för stor, samt att det finns 

behov av upprustning men det är lönsamheten i jordbruket som sätter stopp. Utav de 66 

% som svarade att de hade lite till mycket kunskaper gällande sina juridiska rättigheter 

vid investeringar svarade 71 % att de har gjort investeringar. 36 % anger att behovet av 

investeringar har funnits men inte utförts eftersom det inte var lönsamt för dem. Dessa 

resultat tyder på att chansen att en arrendator investerar ökar i takt med kunnigheten om 

arrendereglerna. 

Besittningsskyddets koppling till investeringar  

Besittningsskyddet verkar vara en viktig faktor när en arrendator ska göra investeringar. 

Att utöka besittningsskyddet till att gälla även ettåriga arrendekontrakt är något som 

utredningen SOU 2014:32 har föreslagit. Detta håller också intervjuperson 1 med om.  

Om svaren jämförs på hur långa kontrakt arrendatorerna har med svaren på om de har 

investerat kan det urskiljas att gruppen som inte har ett skriftligt kontrakt eller ett 

kontrakt som är skrivet på 1 år eller kortare, svarar 20 % att de har investerat i marken 

de arrenderar. Utav dessa 20 % anger 100 % att investeringen var en kortsiktig 

investering, endast hållbar i 5 år. Bland de som har kontrakt som överstiger 1 år svarar 
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69 % att de har investerat i marken de arrenderar. Detta skulle kunna tänkas ha ett 

samband med att när kontraktet är längre än 1 år har arrendatorn besittningsskydd, 

vilket gör att han inte lika lätt kan bli uppsagd.  

Den juridiska rättigheten gällande besittningsskyddet visar sig också ha en inverkan på 

hur Intervjuperson 1 väljer att investera. Större, mer kostsamma investeringar väljs bort 

eftersom han inte vet hur länge han får vara kvar och bruka marken. Mindre, inte lika 

kostsamma investeringar kan han tänka sig att utföra. Intervjuperson 2 vittnar om att 

han inte vill göra några större investeringar i den mark där han inte har något 

besittningsskydd.  

Intervjupersonerna 3 & 5 har inte några ettåriga kontrakt. Båda dessa personer tar ändå 

upp kontraktstiden som något som påverkar investeringar. Intervjuperson 5 säger 

exempelvis att han har full förståelse för att en arrendator med ett ettårigt kontrakt inte 

kan investera på det sätt som han gör.  

Möjligheten att utnyttja lagrummen i Jordabalken  

Det verkar, trots goda kunskaper om de lagar som finns gällande arrende, svårt att 

utnyttja regeln om byggnadsskyldighet i jordabalken. En utav de svarande i enkäten 

anger att han har mycket goda kunskaper om de juridiska rättigheterna på arrendestället. 

Han anger att det finns stora behov av investeringar men att de inte har utförts på grund 

av att det inte blivit lönsamt för honom. Hans kontrakt är specificerat till att det ska vara 

mjölkproduktion. Mjölkstallet är i behov av upprustning och han har försökt att utnyttja 

byggnadsskyldigheten men inte fått markägaren att acceptera detta. Det kan tyda på att 

vissa av de regler som finns i Jordabalken är svåra att utnyttja.  

5.3 Slutsatser  

Denna studie har beskrivit arrendatorernas perspektiv i diskussionerna om hur de 

investerar och hur det juridiska skyddet påverkar dem.  

 Hur förhåller sig jordbruksarrendatorer till investeringar på mark de arrenderar?  

Arrendatorer förhåller sig olika till investeringar. Slutsatsen är att förhållningssättet 

skiljer sig från arrendator till arrendator och det är skillnad beroende på vad det är för 

investering. Investeringens lönsamhet för arrendatorn, kostnad, omfattning och hur 
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tidskrävande den är, är faktorer som påverkar hur de deltagande arrendatorernas 

förhåller sig till investeringar.  

 Hur påverkas jordbruksarrendatorer av deras juridiska rättigheter som berör 

investeringar på den mark de arrenderar?  

Det som påverkat många av arrendatorerna till att investera mer långsiktigt och hållbart 

är tryggheten och säkerheten att fortsätta arrendera marken, vilket de juridiska 

rättigheterna kan bidra med. Trygghet och säkerhet för arrendatorerna styrs bland annat 

av om de har eller inte har ett besittningsskydd. I denna kontext påverkas majoriteten av 

jordbruksarrendatorerna i den här studien av sina juridiska rättigheter, främst 

besittningsskyddet. Arrendator som har besittningsskydd väljer alltså att göra större och 

mer långsiktiga investeringar. 

5.4 Fortsatt forskning  

Det vore intressant att ge markägarna en röst i diskussionen om markförstöring. 

Exempelvis att undersöka hur en markägare ställer sig till att arrendera ut sin mark. Om 

han besitter några rädslor i hur marken kommer att skötas när han arrenderar ut och 

liknande. Markägarna skulle kunna ge sitt perspektiv kring om de tror att de skulle 

utföra investeringar som är bättre för marken på lång sikt jämfört med arrendatorerna.   

En annan intressant fortsättning på denna studie vore att jämföra arrendatorers åsikter 

gällande kortsiktiga och långsiktiga investeringar mellan två olika länder. En mer 

omfattande studie som kräver mycket mer tid vore att jämföra olika Skandinaviska eller 

Europeiska länder eller liknande. Det skulle även vara intressant att göra denna 

jämförelse mellan ett västländskt land kontra ett utvecklingsland. 

Framtida forskning kan även studera om det finns några regionala skillnader mellan hur 

arrendatorer brukar arrenderad mark. 
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Bilaga 1 Enkät 

1) Vem är du? Ringa in svaret 

Kvinna     Man 

2) Hur gammal är du? Ringa in svaret 

Under 25 år   26-35 år   36-45 år   46-55 år   56-65 år   Över 65 år 

3) I vilket län är arrendestället beläget?  

____________________________________________________________ 

 

4) Vad omfattar ditt arrende? Kryssa för  

Jordbruksmark, ev ekonomibyggnader och din bostad 

Endast jordbruksmark och ev ekonomibyggnader 

5) Hur många hektar mark arrenderar du totalt? Ringa in svaret 

<10 ha   11-30 ha   31-50 ha   51-70 ha   >71 ha   vet ej 

6) Hur lång tid är ditt arrendekontrakt skrivet på? (Har du flera olika, utgå från det som 

är skrivet på kortast tid) Ringa in svaret 

1 år eller kortare   mellan 1-5  år   Över 5 år   vet ej/inget skriftligt 

7) Hur lång tid har du/din släkt arrenderat marken? Ringa in svaret 

Under 5 år    5-20 år    21-35 år   36-50 år  Ö ver 50 

år 

8) Har det under din/din släkts tid som arrendatorer utförts några investeringar på 

arrendestället? (exempelvis dränering av en åker eller renovering av byggnader etc.) 

Kryssa för 

Ja (fortsätt till fråga 9)   

Nej (fortsätt till fråga 11) 

9) Vem finansierade då investeringen? Kryssa för 

Arrendatorn 

Fastighetsägaren 
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Arrendatorn och fastighetsägaren gemensamt 

Annan 

10) Anser du att investeringen var: 

En kortsiktig lösning som är hållbar en kort tid (max 5 år)  

En lösning som är hållbar 5-15 år 

En långsiktig lösning som är hållbar i över 15 år 

Vet ej 

 

11) Har behov av en investering funnits för arrendestället men inte genomförts eftersom 

det inte varit lönsamt för dig? Kryssa för 

Om ja, vänligen berätta om denna investering och på vilket sätt den inte varit lönsam för 

dig.  

Ja 

______________________________________________________________________ 

Nej 

13) Tror du att en jordbrukare investerar annorlunda om den arrenderar marken jämfört 

med om den själv äger marken? Ringa in svaret 

Ja     Nej     Vet 

inte 

Vid ja beskriv gärna de skillnader du tror finns nedan 

______________________________________________________________________

________ 

14) Skulle du vilja köpa ut ditt arrendeställe om den möjligheten fanns? Ringa in svaret 

Ja    Nej    Vet inte 

15) Tror du att det påverkar dig i ditt sätt att investera att du är/inte är intresserad av att 

köpa ut ditt arrendeställe? Ringa in svaret 

Ja    Nej    Vet inte 

Lämna gärna en kommentar om varför/varför inte. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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16) Har du några övriga tankar kring investeringar på arrendestället? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

17) På en skala 1-5 hur mycket kunskap har du gällande dina juridiska rättigheter vid 

investeringar du genomför? Ringa in svaret. 1 är ingen kunskap 5 är mycket kunskap. 

1   2   3   4   5 

18) Vad anser du om det juridiska skyddet för dina eventuella investeringar på 

arrendestället? Ringa in svaret 

Mycket  bra   Bra   Varken bra eller dåligt   Dåligt 

Mycket dåligt   Vet inte 

19) Här kan du ge övriga kommentarer om det juridiska skyddet du har som arrendator. 

Exempelvis vad du tycker är bra/inte bra. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 


