”

Var åttonde timme läggs
ett jordbruk ner i Sverige
Det här är en rapport från Mer mat – fler jobb
om ägar- och generationsskiften inom de gröna näringarna
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Det viktiga samtalet måste till”
Företagarna som driver Sveriges jordbruk blir allt
äldre. Var tredje är redan ålderspensionär. Det sker
ett strömhopp, där jordbrukare lägger ner sina företag i en allt snabbare takt, istället för att skifta dem
till nästa generation.

Man fokuserar ofta på de ekonomiska eller juridiska
frågorna vid ägar- och generationsskiften. I projektet
Mer mat – fler jobb såg vi tidigt att det ofta inte är det
som står i vägen, utan de känslomässiga frågorna –
de som man inte kan ta på.
I många jordbrukarfamiljer blir frågan om skiftet något jobbigt som man helst inte tar upp diskussionen
kring. Föräldrarna blir allt äldre, jobbar på och tänker
att vi tar det där sen. Man vet att man måste skifta,
men inte hur, när eller till vem.

O

m utvecklingen fortsätter har vi bara de
stora produktionsenheterna kvar. De
mindre kommer att vara ett minne blott. Vi
behöver en svensk matproduktion som inte
bara vidmakthålls utan även ökar och då måste ägaroch generationsskiftena bli av.

Ett skifte handlar om en förändring och att ta beslut. Beslut som kan innebära att man måste flytta,
att avsluta det som man har arbetat och trivts med i
många år.

Det är dags att inse hur värdefulla jordbruken och
företagare på landsbygden är för en levande landsbygd och svensk matproduktion. Om vi kommer dit
höjs attraktiviteten till näringen och jordbrukaridentiteten stärks. Det blir ett framtidsyrke. Där har vi
förutsättningen för att nästa generation ska våga
och vilja ta över.

Det finns lösningar och hjälp för att underlätta generationsskiftesresan, men rådgivningen måste utvecklas och ge stöd både i samtal om de hårda och mjuka
värdena. Löser vi det har vi kommit en bra bit på väg.

Det här är projektet Mer mat – fler jobb
När Livsmedelsstrategin antogs sommaren 2017
blev det startskott för en rad satsningar, bland
annat de förstudier som Livsmedelsföretagen
(Li), Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och Arbetsförmedlingen genomförde 2018 med medel
från Europeiska socialfonden (ESF).

I

•
•
•
•

företags-/verksamhetsanalys
kompetensutveckling genom kurser
ledarskapsutbildning
validering, även kallat kompetenssäkring,
för livsmedelsindustrin

I ett systerprojekt med samma namn har Arbetsförmedlingen arbetat med rekryteringsinsatser för personer utanför arbetsmarknaden och stötta livsmedelsföretag och primärproduktion med rekrytering av
personal. Projektet startade i december 2018 och
pågår fram till juni 2022.

december 2018 beviljades Li, LRF och Arbetsförmedlingen ESF-projektet Mer mat – fler jobb,
för att genomföra följande kompetenshöjande
insatser:
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Jordbruken då, nu och i framtiden
För 90 år sedan, år 1932, fanns det nästan 430 000
jordbruksföretag i Sverige. Idag är siffran 59 000.
Hur många jordbruksföretag finns kvar om 90 år?

Snart är hälften av Sveriges
jordbrukare pensionärer
Snart är nära hälften av en hel yrkeskår jordbrukare i pensionsåldern. Vad händer när en stor del av
landets matproducenter inom några år inte orkar driva sina jordbruk vidare?

Å

r 2020 fanns i Sverige nästan 59 000 jordbruksföretag, de flesta små och några få
stora. På 30 år har dygt 90 000 gårdar lagt
ner i Sverige, men produktionen har hållits
uppe tack vare effektivisering.

Tillbakablick: Sveriges jordbruksföretag

Gårdarna blir allt större och idag står knappt 2 000
företag för hälften av det svenska jordbrukets totala
produktionsvärde.

År 1932

På 1930-talet var Sverige självförsörjande på livsmedel. Sedan dess har folkmängden vuxit och jordbruksmark har lagts i träda.

Befolkning: 6,1 miljoner människor
Antal jordbrukare: 428 600 st.
Brukad areal: 3,7 miljoner hektar
Självförsörjningsgrad: 100%

Vad skulle hända om resterande 57 000 gårdar
producerade lite mer, och framförallt inte la ner sina
verksamheter, utan såg till att någon annan tog över
och drev dessa vidare? Det är sannolikt här som
potentialen finns.*

År 1990

Befolkning: 8,5 miljoner människor
Antal jordbrukare: 150 700 st
Brukad areal: 2,8 miljoner hektar
Självförsörjningsgrad: 75%
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År 2020

Befolkning: 10,4 miljoner människor
Antal jordbrukare: 58 791 st
Brukad areal: 2,5 miljoner hektar
Självförsörjningsgrad: 50%

Jordbruksföretag efter driftsinriktning och företagarens ålder
Växtodling

Skötsel av lantbruksdjur

Blandat jordburk

Småbruk

10 000

Källa: Jordbruksverkets, Jordbruksföretag och företagare 2020,
samt Långa tidsserier – Basstatistik om jordbruket åren 1866–2020.
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Siffrorna baseras på 53 500 lantbruksföretag som drevs som
enskild firma 2020. Källa: Jordbruksverket, Jordbruksföretag och
företagare 2020.

*I Lönsamhetsrapporten som Mer mat – fler jobb släpper 25 maj 2022 utvecklar vi resonemanget.
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Är det här den större bilden?
21,5% av de 794 företagen i projkektet angav att de går i
ägarskiftes- eller nedläggningstankar. Vad innebär det för
svenskt jordbruk om vi antar att en femtedel av landets
jordbruksföretag går i samma tankar?

Förmöte 2 timmar
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Fördelningen inom de olika produktionsinriktningarna
Totalt antal företagare i projektet
Antal företagare som går i skiftestankar

Slutsats
Om vi skalar upp siffran från vårt projekt och helt
ovetenkapligt antar att 21,5% av landets ca 59 000
lantbrukare går i skiftes- eller nedläggninstankar, blir
det nästan 12 700 stycken. Det är en stor del av totalen och kanske är de ännu fler, eftersom vi i projektet
antagligen inte har nått de jordbrukare som är äldst
och i störst behov av att skifta.
Gruppen ”övrigt” i tabellen ovan, samlar jordbrukare
med en rad olika produktionsinriktningar, som inte
ingår under tabellens andra alternativ. I den gruppen
fanns ingen företagare som uppgav att ägarskifte
eller nedläggning var aktuellt.

Snittåldern för de jordbruksföretagare som gjort en
företagsanalys inom projektet Mer mat – fler jobb är
47 år. Snittåldern för jordbruksföretagare i Sverige är
58 år (räknat på 53 500 jordbruksföretag som drivs
som enskild firma).
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Det är dags att ta ut riktningen
Idag är vi 4,3 miljoner människor fler än år 1932 i Sverige. Vi använder
32% mindre av marken till jordbruk och 86% av jordbruksföretagen har
försvunnit. Då var vi självförsörjande, idag är självförsörjningsgraden 50%.

Attraktionskraften är nyckeln
Attraktionskraften till bondeyrket har länge varit låg,
vilket hämmat påfyllningen av yngre förmågor till
branschen.

G

röna arbetsgivare och LRF startade satsningen Jobba Grönt 2015 med syftet att
attrahera fler unga och yrkesbytare till det
gröna näringslivet. Sedan 2021 har Jobba
Grönt drivits i Mer mat – fler jobbs regi.
Samma år sökte drygt 3 800 ungdomar till landets
naturbruksgymnasier, en siffra vars motsvarighet
man inte sett sedan 2009. Genom Jobba Grönts
direktkontakt med landets drygt 3 000 studie- och yrkesvägledare har kunskapen om de gröna näringarna
hos dem lyfts. ”En dag på jobbet”-filmerna skapade
en förståelse för vad det innebär att jobba inom de
gröna näringarna. Jobbguiden, som visar vilka vägval
man kan göra inom de gröna näringarna och hur det
hänger samman med val av utbildning, har också använts flitigt av studie- och yrkesvägledarna.
Men i en verklighet där ett jordbruk läggs ner var
åttonde timme i Sverige, är 3 800 ansökningar för
få. För att jordbruk ska uppfattas som en framtidsbransch krävs ett långsiktigt arbete med att höja attrativiteten. I det är uppgiften att se till att ägarskiften
blir av avgörande för att den unga generationen ska
ha något att ta över när det är dags att skifta.
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Mer mat – fler jobbs processtöd
Det är lite körigt, kan du ringa i höst?

Mer mat – fler jobb har erbjudit jordbruksföretagare
stöd vid ägar- och generationsskiften, på plats på
gården.

Folke Brinckmann tog kontakt med alla som angett
att de önskade stöd i processen. Många samtal förlöpte ungefär så här: ”Det låter jättebra men det är
lite körigt nu, så vi väntar till i vår. Kan du ringa i vår?”

Erbjudandet är ett processtöd för att familjer och företag ska kunna starta upp och leda sig själva genom
de första faserna vid ett ägarskifte.

När Folke sedan ringde som avtalat blev svaret: ”Du
det är lite körigt på grund av vårbruk. Kan du ringa i
höst?”

Processtödet har tagit från fyra månader upp till ett
år att genomföra och samtliga berörda i skiftet har
engagerats. Det här handlar om samtal gällande allt
det som inte är ekonomi eller juridik.

Det är en lång process och under de 1,5 år som processtödet erbjöds hann många inte bestämma sig.
I vissa familjer ville någon anmäla sig men fick inte
resten av familjen med sig.

Företaget Vilja Lysa, som drivs av Folke och Elisabeth
Brinckmann, har upphandlats för att utföra processstödet. Deltagaravgiften har som i alla delar av projektet varit kraftigt subventionerad.

Det här blev utfallet
Inom projektet har 794 företagare med matproduktion i någon form, gjort en företagsanalys. När
analyserna utfördes ställdes frågan: Står ni inför ett
ägar- eller generationsskifte samt behöver ni stöd i
processen?
•

171 angav att de står inför ett ägar- eller generationsskifte eller tänker lägga ner sin verksamhet.
Av dem uttalade 28 företagare att de kunde
tänka sig hjälp med processtöd i sitt skifte.
8 familjer deltog sedan i projektet.

•
•

De familjer som fått processtöd har alla varit jordbruksföretag. De har huvudverksamheter inom ägg-,
gris-, lamm- och biproduktion, samt växtodling.

Processtödets huvudsakliga steg:
Förmöte 2 timmar
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”
Processledaren:

Folke Brinckmann
Processledare, Vilja Lysa

Det är som att fortfarande bo hemma vid 50”
Ett jordbruk som ska skiftas lägger ett helt pärlband
av existensiella frågor i dagen. Det kräver djupa
samtal både innan, under och efter skiftet, men få
förmår att leda sig själva genom processen. I projektet Mer mat – fler jobb såg vi behovet och satte
därför samtalet i fokus.

barn arrendera och driva jordbruket i 15-20 år. Det
är ett kraftigt energidränage och kan likställas med att
man fortfarande bor hemma, säger Folke.
Men det är heller inte ovanligt att den yngre generationen visar brist på engagemang och bristande
vetskap om hur man vill driva företaget vidare.
– Ungdomarna behöver också göra sin del. Om man
vill att de äldre ska släppa taget, så måste man visa
att man vill och kan. Gör en ordentlig affärsplan, ta
reda på hur du kan få finansiering och framför allt,
visa hur du vill utveckla företaget. Man kan inte stå i
kulisserna och vänta.

– Många har redan försökt prata hemma vid köksbordet och det är inte ovanligt att det blev både
jobbigt och svårt. Andra har prövat att anlita en jurist
eller revisor, men kände att man inte kom fram till
några riktiga svar, säger Folke Brinckmann som har
genomfört processtödet i projektet.

Drivet som företagare viktigt

Sticker huvudet i sanden

Folke Brinckmann understryker hur viktigt det är att
den som tar över ett jordbruk idag jobbar stenhårt
med affärsidén och utvecklar verksamheten.

Ägar- och generationsskiften sorterar ofta under avdelningen jobbiga och känsliga frågor: ”hur ser livet
ut om fem år?”, ”är jag intresserad av att ta över?”,
”vilka utvecklingsmöjligheter finns i företaget?” och
”hur ser relationerna i familjen ut?”. Många gånger så
pass svårt att prata om att man helt enkelt avstår.

– Framtidens jordbrukare måste vara en väldigt
duktig företagare.
Barnen kan inte heller ha all kunskap från början, och
där har processtödet syftat till att slussa in de yngre
och få dem att ta över vissa uppgifter.

– I ett av företagen som jag coachade visade det
sig att det inte alls var den man trott som ville ta
över gården. Efter ett antal intervjuer och samtal
blev bilden en helt annan. I vissa fall hör jag ”oj, vad
samstämmiga vi är”, medan det även blir en hel del
”jaha, det här hade jag ingen aning om”. Den samlade uppfattningen är ändå att det är skönt att man
äntligen får veta vad alla tycker, tänker och känner,
berättar Folke.

– Vi ställer också frågan hur kompetensen kan föras
över mellan generationerna, säger Folke.

Slår hål luftslotten
Han anser att modellen som testats i projektet är
en väldigt bra start som alla som ska skifta bör gå
igenom. Sedan måste en ekonom eller jurist kopplas
in – ju förr desto bättre.

Både äldre och yngre måste ge och ta
Jordbruket är lika mycket jobb som livsstil och hobby.
Därför kan det vara svårt för den äldre generationen
att släppa taget. Skiftet ställer frågan ”vem är jag om
jag inte är företagare i näringen?” på sin spets.

– Kanske målar man upp en bild av att alla barn ska
ta över, och så visar det sig att det inte är möjligt.
Det måste in en ekonomisk och juridisk kompetens
som kan sålla bort alternativen som aldrig kan bli
verklighet, avslutar han..

– Samtidigt är det ingen bra idé att låta sitt 50-åriga
8

De viktigaste lärdomarna
från Mer mat – fler jobbs processtöd
Insikter från projektet
De viktiga första stegen mot ett lyckat skifte
•
•
•
•
•

Sätt igång processen i tid, gärna flera år innan.
Våga prata om skiftet med alla inblandade.
Ta in en extern och neutral person när det är
svårt att föra samtalen framåt på egen hand.
Koppla in ekonomisk och juridisk expertis
i ett tidigt skede.
Kom ihåg att alla inblandade kan behöva
processstöd och tydliga avstämningar.

Generationerna måste mötas
•
•

Den äldre generationen bör ”släppa in” den
yngre och föra över sina kunskaper under flera år.
Den yngre generationen bör visa att den är redo
att ta över och även hur det ska gå till.

Släpp in mjuka värden och samtal
•
•

Låt de mjuka värdena ta större plats i processen
kring ett ägar- eller generationsskifte.
Samtalen är en förutsättning för att ägar- och
generationsskiften ska bli av.

Stark identitet hinder och drivkraft
•
•

För den som skiftar ett lantbruk kan det vara
jobbigt att finna en ny identitet när man inte
längre är lantbrukare.
För den som tar över är ofta identiteten och
stoltheten i att vara lantbrukare den viktigaste
drivkraften.
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Det svåra skiftet – två fiktiva exempel
De som lämnar

Den som tar över

Anna och Olle närmar sig 60.
De bedriver grisproduktion
och växtodling i Skåne och
har tre barn i gymnasie- och
tjugoårsåldern. Generationsskiftet ska inte ske i morgon,
men de är väl medvetna om
att de måste börja nu.

Stina är 32 år. Hennes
föräldrar driver en mindre
mjölkgård i Värmland. Hon
gick naturbruk och var säker på att hon var den som
skulle ta över gården. Hon
har alltid fått höra att hon
har ett speciellt djuröga.

Deras företag omsätter åtskilliga miljoner och jordbruksmarken betingar ett högt värde, något som gör
skiftet inom familjen svårt.

Idag är hon inte lika säker. Efter studenten fortsatte
hon på Ulltuna, och idag arbetar hon sedan fyra år
som agronom på Jordbruksverket i Jönköping.

Ett av barnen har visat intresse för att ta över, men
hur ska de andra två kompenseras? Dessutom måste
alla vara införstådda med att den som tar över verksamheten får stora lån, inte bara tillgångar.

Hon är sambo med Janne, som är ingenjör, de har
Gunnar fyra år och nu är Stina gravid igen. Allt flyter
på fint, de har bra löner, kan ta ordentlig semester
och har en god trygghet i tillvaron.

Trots att alla tre barnen har intresse i de gröna näringarna är Anna och Olle tydliga med att barnen
absolut inte ska driva gården ihop. ”Det är som bäddat för osämja”. De har själva varit med om ett skifte
med samägande med syskon.

Stinas föräldrar har egentligen drivit gården lite
längre än de borde. De är över 70 båda två. Stina har
två äldre halvbröder på pappans sida. Ingen av dem
är utbildad inom lantbruk men den ene, han som är
47 år, har börjat prata om att han kanske är intresserad av att ta över. För honom är pengarna det stora
problemet. Gården tillsammans med skogen skulle
kosta åtminstone 12 miljoner om den lades ut till
försäljning.

Paret är också klara över att de kommer att flytta
från gården i samma stund som den skiftas. ”Vi ska
inte bo kvar här, och har redan köpt ett annat hus.
Visst hjälper vi till under en övergångsperiod, men
det är inte vi som står i grishuset klockan sju på morgonen och vi vill ha semester, för det har vi knappt
haft under alla år”, säger de.

Det här stör Stina, det var ju hon som skulle ta över
en vacker dag. Men när hon ser på sitt liv nu och
pratar med sin sambo om var de står om tre, fem,
tio år, ser de inte sig själva som mjölkproducenter på
en mindre gård i Värmland.

Det är en osäker och tuff bransch. Anna och Olle har
kommit överens om att den som får ta över är det av
barnen som visar att han eller hon vill satsa till 150
procent.

Hur ska Stina göra? Låta halvbrodern ta över jordbruket och kanske få en bit skog själv. Eller ska hon
förmå föräldrarna att sälja till grannen med det
redan stora lantbruket, så att pengarna realiseras.
Eller är hon helt säker på att hon kan se sig själv i
spegeln om hon släpper föräldrarnas lantbruk nu ...?
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LRF Ungdomens ordförande:

”

Elisabeth Hidén
Ordförande LRF Ungdomen

Det är stora belopp och svåra livsbeslut”
LRF Ungdomens ordförande Elisabeth Hidén
menar att man för länge sedan borde ha gjort en
utredning som på allvar tittar på vad som leder till
ägarskiften inom jordbruket. När allt färre lantbruk
skiftas är det här en högst prioriterad fråga som
ungdomsförbundet anser att regeringen måste
ta tag i.

Dags att reda ut frågetecknen
Det är stora belopp och svåra livsbeslut för den
som ska ta över och Elisabeth Hidén efterlyser mer
vägledning.
– Var finns utbildningarna som berättar hur man
går in i ett arrende till exempel? Borde kanske LRF
erbjuda coachning och stöd i hur man blir bonde?
föreslår hon.

H

on möter i sin roll som LRF Ungdomens ordförande många yngre som står och trampar
och vill påbörja ett liv med jordbruk. Samtidigt pratar hon med många äldre i sitt jobb
som växtodlingssäljare på Lantmännen, som inte
har någon som vill ta över deras jordbruk.

Samtidigt är banken en viktig spelare i alla skiften.
Elisabeth Hidén vill se en större förståelse för hur
det ser ut inom jordbruket från deras sida. Hon vill
att de ska lära sig se vilka som är duktiga jordbrukare
och satsa på dem.

Ingen enkel lösning på ekonomin

Men viktigast av allt är just nu en utredning om
ägar- och generationsskiften inom jordbruket, enligt
Elisabeth Hidén.

Kapitalanskaffningen är en hård nöt att knäcka i
framtida ägarskiften.

– Det är en hel rad frågetecken som måste rätas ut.
Kan staten till exempel gå in och ge lånegaranti och
ta topplånet när unga investerar i jordbruk? Borde
alla EU-pengar som riktas till unga läggs i en pott
och används som investeringsstöd? Hur borde startstöden vara utformade för att bli rättvisa?

– Att vi har dyr mark kan vi ju egentligen tacka oss
själva för, det är vi som sätter priserna. Man kan
tolka det som en stark framtidstro till branschen,
vilket i sig är positivt. Men det blir som sagt ett
problem vid skiften.
Hon ser inte heller en reglering av markpriserna som
någon lösning.
– Ska människor som jobbat ett helt liv, och investerat, leva sämre sina sista 30 år i livet bara för att se till
att den yngre generationen ska ha råd att ta över?
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”
Hållbarhetsexperten:

Jens Berggren
Hållbarhetsexpert, LRF

Sverige är en grönt lysande smaragd”

LRF:s hållbarhetsexpert Jens Berggren menar att ”Den äldre generationen jordbrukare kanske inte har de
starkaste kropparna, men en enorm erfarenhet i knopparna, vilket gör det jätteviktigt att de finns kvar och
överför sina kunskaper till nästa generation.

V

Något han också poängterar är att vi kommer att
behöva en rad av olika produktionssätt för att möta
en variabel framtid.

– Vid en jämförelse över världen ser Sverige närmast
ut som en grönt lysande smaragd vad gäller våra
produktionsförutsättningar. Klimatet här blir varmare,
men inte extremvarmt, och vi kommer dessutom fortsätta ha tillgång till vatten, säger Jens Berggren.

– Vi kan inte lägga alla ägg i en korg, tvärtom. Någon ska satsa på eko, en annan på konventionellt,
en tredje på regenerativt och ytterligare en fjärde på
biodynamiskt. Då kan man lära av varandra när förutsättningarna ändras, säger han.

Framtiden är föränderlig

Vi behöver 50 000 heltidsbönder 2050

i står inför helt nya produktionsförutsättningar med ett förändrat klimat, i Sverige,
men ännu mer globalt.

Idag har vi 8 000-10 000 heltidsbönder i Sverige.
Jens Berggren tror att vi år 2050 behöver minst
50 000 heltidsbönder. Till detta ser han en hel kader
av seniorrådgivare som hjälper unga jordbrukare som
tar över. ”Man blir bra på det man lägger sin själ i”,
slår han fast, och tycker att det vore bättre om våra
bönder kunde ägna sig helhjärtat åt att vara bönder
istället för att ta påhugg inom exempelvis entreprenadsvängen.

Men mark blir inte så mycket mat av sig självt, så vi
måste säkra kunskapsöverföringen till en ny generation av ännu duktigare jordbrukare, menar han.
– Det är då de erfarna bönderna behövs, de som var
med och hanterade kriser som torkan 2018 och som
har koll på sina marker och kringliggande ekosystem.
Det är där som frågan om generationsskiftet kommer in:

– Glädjande nog är identiteten i att vara bonde stark,
många vill vara det och känner en stor glädje i det.
Så trots att kanske bara 10% av inkomsten kommer
från jordbruket är det bonde man kallar sig. Däremot
måste attraktionskraften till branschen bli mycket
starkare, menar han.

– Den äldre generationen jordbrukare har inte de
starkaste kropparna men en enorm erfarenhet i
knopparna så det är jätteviktigt att de finns kvar och
för över sina kunskaper till nästa gäng. Hur gjorde
man egentligen sommaren 2018 som var så torr,
men som i framtiden är en normalsommar? Vart
brann det och hur gjorde man brandgator? Eller, när
är det läge att spara vatten i dammar? Det är det som
blir basen för en hållbar matproduktionen, säger Jens
Berggren.

– Det kommer att hända saker när det går upp för
människor att jordbruket är en bransch att investera i,
en mycket säkrare bransch än exempelvis oljebranschen. Folk kommer alltid att behöva mat.

12

Projektchefen:

”

Christin Rappe
Projektchef Mer mat – fler jobb

Vem tar de svåra samtalen sedan?”
Varje gång jag träffar någon som haft del i ett ägareller generationsskifte får jag en ny bild av resan,
hur utfallet av skiftet blev och hur det kändes.

Vill du fortsätta diskussionen?
Vi tar gärna samtal kring innehållet i den här
rapporten. Hör av dig till Christin Rappe,
projektchef för Mer mat – fler jobb på
christin.rappe@lrf.se

I

det här projektet har vi träffat över 1000 jordbrukare. Flera har berättat att de står inför ett skifte
och att de vet hur, när och till vem de ska skifta.
Deras huvudfokus är att reda ut de ekonomiska
och juridiska förutsättningarna. Det kan vara nog så
svårt, men det går.
Vi har dock sett att andelen jordbrukare som inte vet
var de ska börja är stor. Där är frågorna många och
svaren få. Är det någon som vill och ens kan köpa gården, vart ska man själv bo efter skiftet, riskerar man
att bli osams i familjen och vad ska man själv ta sig till
när man inte längre driver ett jordbruk?
De inledande samtalen är svåra och och en viktig insikt från projektet Mer mat – fler jobb är att i stort sett
alla som står inför ett skifte behöver någon utifrån
som faciliterar de samtalen. Först behöver man hjälp
med att sortera sina egna känslor och förväntningar.
När man sedan kommer till de gemensamma samtalen, kan en utomstående samtalscoach bana väg och
bli nyckeln till bra samtal och att skiftet så småningom
blir av.
I projektet har bilden blivit allt klarare längs resans
gång – fler skiften måste bli av för att vårt land ska få
en mindre sårbar livsmedelsproduktion, att mer mat
produceras och att vi närmar oss livsmedelsstrategins
mål. Men det kommer inte hända av sig själv.
Den stora frågan som jag vill bolla över är ”vem faciliterar de svåra samtalen hädanefter?”. Vem har nätverket, resurserna och incitamentet? För fler jobbiga
samtal måste till – det är jag helt övertygad om.
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