”

När 40% inte är lönsamma
är det något som är fel”
Christin Rappe
Projektchef Mer mat – fler jobb

Det här är en rapport från Mer mat – fler jobb
om lönsamhet inom de gröna näringarna
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”

Den som förstår företagets
siffror har lättare att välja väg”
Jag brukar lite skämtsamt säga att 30% av jordbrukarna är självgående, 50% kommer igång om
de får en knuff och 20% kommer inte igång trots
upprepade knuffar. Det här skulle jag säga går att
översätta till lönsamhet i jordbruksföretagen.

Linda Sundström
Projektledare för företagsanalysen
Mer mat – fler jobb

I projektet har vi bland annat erbjudit företagsanalys;
en genomlysning av företagets ekonomiska läge,
behov av kompetens, rekrytering samt andra utvecklingsområden. Här utbyts många värdefulla tankar och
idéer. Man får koll, bekräftelse och riktning. En fräsch
kalkyl kan man dessutom ta med sig till banken när
det är dags att ansöka om lån.

S

edan säger jag inte att det är enkelt. När priset
på allt annat än de egna varorna går upp är det
lätt att känna vanmakt. Det senaste året har
branschen utsatts för prövningar som skulle ha
fått vilken annan företagare som helst att lägga ner,
men jordbrukare är ett synnerligen segt släkte.

Vi väljer i den här rapporten att anlägga ytterligare ett
perspektiv, nämligen det på innovationskraft. Svenska
jordbruk behöver producera mer mat, men alla företag
kan av olika anledningar inte öka produktionsvolymen.
Istället måste de hitta nya vägar för att skapa lönsamhet i sina företag, och det är där som innovationen
kommer in i bilden.

I den här rapporten har vi inte gått in på alla yttre
påverkansfaktorer. Politiska beslut och händelser
i vår omvärld kommer att fortsätta pröva en redan
hårt prövad bransch. Det vi istället har tittat på är hur
jordbruksföretagare kan rusta sig för att stå mer stabilt
trots att det stormar kring dem.

Vi berättar hur Krinova har arbetat med affärsutveckling och innovation i ett trettiotal livsmedelsföretag.
Ett arbete som har bidragit till att företagen har funnit
nya affärsmöjligheter och samarbeten, vilket i sin tur
leder dem mot en ökad lönsamhet.

Något vi är helt säkra på efter våra fyra år som projekt
är att ensam inte är stark. Man behöver någon att luta
sig mot i sitt företagande.

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 att 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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Är jordbruket lönsamt?
Lönsamhet är ett högst subjektivt mått. För någon
är lönsamhet att kunna ta ut lön och dessutom
återinvestera i företaget. För andra handlar det
snarare om att slippa skjuta till privat kapital i
företaget.

Röster från deltagare i projektet
”Lönsamheten varierar mycket från år till år. Om
skörden inte blir tillräckligt hög och vi måste köpa
foder tappar vi direkt i lönsamhet. Första kvartalet
2022 har ”ätit upp” hela årets vinst. Även små investeringar i vår bransch kräver stora kapital. Vi behöver
göra ett antal miljoner i vinst för att kunna växa och
expandera”.

A

tt reda ut om ett jordbruksföretag är lönsamt
eller ej är inte lätt. År 2020 fanns knappt 59
000 jordbruksföretag i Sverige. Av dem drevs
drygt 53 000 som enskild firma, drygt 5 000
drevs i annan form, främst som aktiebolag*.

Privat ägande bär upp sviktande verksamhet
Att merparten drivs som enskilda firmor hör ihop med
att landets jordbruksfastigheter, enligt Jordförvärvslagen, ska ägas av fysiska och inte juridiska personer.
Alltså äger jordbruksföretagarna sina fastigheter privat och inte i bolagsform.
Idag har det privata mark- och fastighetsägandet
räddat många jordbruksföretag. I takt med att markvärdet stiger kan det gälla som säkerhet vid investeringar i jordbruksföretaget. Det betyder i praktiken att
jordbrukarens privata ägande kan möjliggöra lån i ett
företag som egentligen inte bär sig.

Arbetet i företaget osynliggjort
Tittar vi på var inkomsterna uppstår, blir bilden ännu
mer komplex. Cirka 14 000 av landets 59 000 jordbruk
drivs på heltid. Det gängse är alltså att intäkterna i
jordbruksföretaget blandas med inkomster från deltidsanställningar och intäkter från sidoverksamheter,
exempelvis entreprenad. I redovisningen finns sällan
någon ersättning för eget arbete i jordbruket med.
I den andra vågskålen ligger möjligheten att göra
avdrag och dra privata skattemässiga fördelar av jordbruksföretaget, istället för att ta ut lön. Det får dock
negativa effekter på både pension och sjukpenninggrundande inkomst.
Strukturen med det osynliggjorda arbetet och det privata kapitalet som skjuts till, bidrar till att urholka värdet på de produkter som jordbruksföretagen levererar
till marknaden. Priset blir för lågt satt – något som i
högsta grad påverkar lantbruksföretagens möjligheter
att bli lönsamma.

*EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn.
Jordbrukets intäkter efter region och driftsinriktning 2020. Jordbruksverket.
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Yttre faktorer kommer alltid att skifta ...
Under projekttiden hann vi uppleva utbrott av både pandemi
och krig och det blev plågsamt
tydligt hur hårt alla yttre faktorer
påverkar matproducenterna.

M

ånga har under det senaste året vittnat om att
den vinst som företaget
lyckats skrapa ihop
snabbt åts upp av stigande priser
på bland annat insatsvaror.

YTTRE PÅVERKAN
Stödens storlek

Brist på arbetskraft
Klimatförändringar

Pris på insatsvaror

I projeketet fick vi därför dela på
”yttre” och ”inre” faktorer som påverkar matproducenternas möjligheter att bli lönsamma.

Krångligt regelverk
Konkurrens av
billiga produkter
från andra länder

Räntehöjningar
Pristagare inte prissättare

Politiska beslut

Projektet Mer mat – fler jobb har undersökt hur vi kan stärka jordbruksföretagaren inifrån så att en stor och
stark bubbla skapas som skydd mot de yttre utmaningar som man faktiskt inte kan rå på själv.

... därför måste man rusta inifrån

D

INRE PÅVERKAN
Coachning
Ledarskap
Nätverk
Utbildning

en företagsanalys som vi i projektet Mer mat
– fler jobb har erbjudit har legat till grund för
en fortsatt diskussion om syftet och målet
med verksamheten.

Att arbeta med jordbruk är lika mycket en livsstil som
ett jobb och många som äger och driver ett jordbruk
”är” sin verksamhet så att säga. Personliga tillkortakommanden och brist på insikt eller kunskap slår direkt mot företagets resultat.

Kunskap
Koll på
ekonomin

Det är när man lägger korten på bordet och erkänner
vilka delar man behöver stärka upp som företagare
och som person, som rätt insatser kan göras. Behöver
man kanske bli en bättre ledare för att behålla värdefull arbetskraft, eller kan det vara kunskaperna i företagsekonomi som måste stärkas för att man ska förstå
hur det går för företaget?

Samarbete

Innovationskraft
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Företagsanalysen – erbjudandet
Från oktober 2019 till mitten av februari 2022 erbjöd
Mer mat – fler jobb en företagsanalys till matproducenter. En affärsrådgivare gjorde en genomgång av
företaget. Tillsammans med företagaren har sedan
en affärsplan och en handlingsplan med konkreta
åtgärder för verksamheten tagits fram.

Leverantör och tidsåtgång

Företagsanalysens upplägg:

Digitalt och på plats

1. Anmälan.
2. Rådgivaren går igenom de senaste tre årens
bokslut.
3. Företagaren svarar på frågor i ett frågebatteri om
var företaget befinner sig idag, hur visionen och
viljan att utvecklas ser ut och vad man vill få ut av
analysen.
4. Rågivaren tar ut nyckeltal.
5. Företagaren och rådgivaren träffas och går igenom
frågebatteriet och nyckeltalen.
6. Rådgivaren bearbetar informationen och tar fram
en handlingsplan och en fokuskarta.
7. Förståelsesamtalet. Nu mötes man igen och går
igenom vad man kommit fram till i företagsanalysen.

I och med att företagsanalysen har erbjudits under
pandemiperioden har många möten blivit digitala,
men samtidigt har många fysiska möten ute på gårdarna också skett. Situationen har fått avgöra och den
allmänna uppfattningen är att det är bäst att träffas
fysiskt.

Förutom att ge en tydlig bild av företagets ekonomiska situation har företagsanalysen även undersökt
behovet av rekrytering och kompetensutveckling.

Arbetskraftsbehov
De som gjort en företagsanalys har även tillfrågats om
behovet av att anställa nya medarbetare. Om behov
finns har Arbetsförmedlingen via sitt systerprojekt
kontaktat företagaren och erbjudit rekryteringsstöd.

Kompetensutveckling
Om behov av kompetensutveckling finns har man
angett inom vilket område; ledarskap, ekonomi,
företagsutveckling, djurhållning, marknadsföring,
juridik etc. Projektet har upphandlat utbildningar
och kurser som motsvarar behoven och sedan erbjudit företagaren att boka in sig på kurserna. Mer
om detta i vår rapport om kompetensutveckling
som släpps i juni 2022.

Leverantör av företagsanalysen har varit Ludvig & Co.
Priset har varit starkt subventionerat under hela projektperioden. Det har varierat från 1 600-2 900 kr för
medlemmar i LRF och Livsmedelsföretagen (övriga
2 900-5 600 kr). Ordinarie pris för en motsvarande
företagsanalys är cirka 12 000 kr.

Rekrytering av deltagare
Deltagare har rekryterats på flera olika sätt:
• Projektets egna sociala medier
• Via mail och sms
• Annonser och artiklar i branschpress
• Via branschkontakter som delat information
i nyhetsbrev och sociala medier
• Ludvig & Co:s rådgivare
• Telemarketing
• Evenemang och mässor

Vilket helhetsbetyg (1-5) ger du företagsanalysen?
(280 svarade på frågan i vår enkät)
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Vilka gjorde en företagsanalys?
789 matproducerande företag gjorde en företagsanalys i projektet.
Produktionsinriktning
Nöt/dikor: 220 st
Mjölk: 210 st
Trädgård: 74 st
Får/lamm: 44 st
Gris: 43 st
Spannmål/växtodling: 35 st
Fjäderfä/Ägg: 24 st
Övrigt*: 139 st
*I gruppen ”övrigt” samlades företag som endast angett ”lantbruk”, eller som angav flera olika produktionsinriktningar som
huvudsyssla.

Geografisk spridning

Ålder

Deltagarna fördelade sig
i stort sett efter förväntan
utifrån mängden jordbruk i de olika länen.

Medelåldern för deltagarna är 50 år. Det är 8 år yngre
än medelåldern för hela riktes jordbrukare.

Bolagsform

Jämtlands, Jönköpings
liksom Gotlands län
är överrepresenterade,
sett till antalet jordbruk
i de länen.

610 av företagen drivs som enskild firma.
179 av företagen drivs som aktiebolag.

Kön
76% (602 st) av kontaktpersonerna är män.
21% (167 st) av kontaktpersonerna är kvinnor.
3% (20 st) står både man och kvinna som kontaktpersoner.

Skåne län är underrepresenterat i projektet då en
betydande del av landets
jordbruk finns där.
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Vad berättade man om sitt företag?
Under projekttiden skickade vi löpande ut en enkät till deltagarna när de var klara med sin företagsanalys
med frågor om deras företagande och hur de upplevde analysen.
284 av 789 deltagare svarade på enkäten, alltså 36%, alla svarade inte på alla frågor.

Upplevd lönsamhet

Produktionsinriktning

Hur bedömer du lönsamheten för ditt företag?

83 nötköttsproducenter
79 mjölkproducenter
24 spannmålsproducenter
20 småskaliga livsmedelsförädlare
17 fårproducenter
14 grisproducenter
14 trädgårdsodlare
9 övrigt
4 potatisproducenter
4 fjäderfäproducenter
3 entreprenad
3 biproducenter
3 hästproducenter
3 annan växtodling
3 vallproducenter
1 oljeväxtproducent

(284 svarade)

(284 svarade)

61% (175 st) svarade att de har god eller mycket
god lönsamhet.
39% (109 st) svarade att de har dålig eller mycket
dålig lönsamhet.
Vi plockar ut de två största grupperna:

Mjölkproducenternas upplevda lönsamhet

Totalt svarade 70% att de har ganska eller mycket
god lönsamhet och 30% tvärtom.

Nötköttsproducenternas upplevda lönsamhet

Totalt svarade 50% att de har ganska eller mycket
god lönsamhet och 50% tvärtom.

Diskussion om lönsamhet

Är lönsamheten inom din huvudsakliga verksamhet
tillräcklig för att kunna utveckla den?

Frågan om lönsamhet i ett jordbruksföretag är subjektiv, men när nästan 40% av de som svarade på
vår enkät anser att de inte är lönsamma, signalerar
det grundläggande problem i näringen.

(284 svarade)

70% (199 st) svarade ja.
27% (75 st) svarade nej.
3% (10 st) svarade ”vet ej”.

30% tror inte att de kan utveckla sin huvudsakliga
verksamhet, i och med att lönsamheten är för dålig.
När framtidstro saknas får man anta att risken att
de företagen läggs ner är överhängande. Skalas den
siffran upp till hela riket, skulle det innebära att
17 000 av totalen 59 000 jordbruksföretag ligger i
farozonen för en nedläggning.

Strävar du aktivt efter att företaget ska växa?
(284 svarade)

58% (165 st) svarade ja.
42% (119 st) svarade nej.

Frågan om att växa aktivt rymmer både de som
inte kan, och de som inte vill, växa men att 40%
inte strävar efter att växa kan höra samman med
lönsamhetsfrågan.
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Förväntningar på företagsanalysen

Diskussion om
förväntningar

Varför valde du att göra en företagsanalys?
Här kunde man kryssa i flera alternativ.

Många valde att göra företagsanalysen för att få hjälp med
affärsutveckling och produktionsökning och uppnå en
bättre lönsamhet.

Utveckla mig/oss som företagare

Utveckla
mig/oss som
företagare
Öka produktionen
och/eller
lönsamheten
Öka produktionen och/eller
lönsamheten
Få nya idéer
och ett bollplank
Få
överblick
ekonomi
Fåennya
idéer över
och företagets
ett bollplank

Möjligen för ordet ”företagsanalys” tankarna till ekonomi,
vilket kan påverka svarsbilden.
Betydligt färre anger att de vill
få hjälp med att anställa personal eller analysera kompetensbehoven. Det går på tvärs med
projektet Mer mat – fler jobbs
ursprungliga fokus på rekrytering och utbildning.

Står i/inför ett ägar-/generationsskifte
Få en överblick
över företagets ekonomi
Få en ny och bättre affärsplan

Står i/inför ett ägar-/generationsskifte

Undersöka möjligheterna för innovation i företaget

Få en ny och bättre affärsplan

Utveckla produktionen med fler/förbättrade produkter

Undersöka möjligheterna
innovationföri företaget
Undersökaför
möjligheter
effektivisering
marknadsföringprodukter
och försäljning
Utveckla produktionenUtveckla
med fler/förbättrade
Analysera möjligheter
mina/våra/personalens
kompetensbehov
Undersöka
för effektivisering
Få rådgivning inför eventuella anställningar av personal

Utveckla marknadsföring och försäljning

Öka företagets miljöprofil och/eller hållbarhet

Analysera mina/våra/personalens kompetensbehov

0

Få rådgivning inför eventuella anställningar av personal
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Enheten är antal svar.

Öka företagets miljöprofil och/eller hållbarhet
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och uppföljning
FörändringarBättre
tillkollföljd
av företagsanalysen
på ekonomin
Ny eller ändrad
produktionsinriktning
Generationsskifte

Vilken typ av förändring planerar du att göra?
Arbetsledning av anställda

Bättre koll och uppföljning
Utbildning
på ekonomin
Nybygge/bygga
Ny eller
ändrad ut
produktionsinriktning
Utöka produktionen
Generationsskifte
Investera

Arbetsledning av anställda
Justera priserna

Satsa på
marknadsföring
Utbildning
Anställa

Nybygge/bygga ut

Ändrat planer på investeringar

Utöka produktionen

Försäljningsfokus
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Enheten är antal svar och baseras på totalt 121 fritextsvar.

Direktförsäljning
Slimma maskinparken
Satsa på entreprenad
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9

Mathantverkare

5

Kvalificerad
växtodlare

4

Skördearbetare
säsong

3

Jordgubbsodling
2
Förändringar
till följd
av företagsanalysen

Diskussion om
förändringar

Biodling
1
Kommer du att
göra förändringar
i ditt företag till följd av

företagsanalysen?

Företagsledning
(281 svarade)
64% svarade ja.
36% svarade nej.
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Du svarade att du inte kommer att genomföra några förändringar
utifrån företagsanalysen, varför?
Det framkom inte något nytt
Kan inte göra förändringar just nu
eftersom framtiden är oviss

40

Knappt två tredjedelar kommer
att göra förändringar till följd
45
av företagsanalysen.
De övriga
signalerar att det inte framkom något nytt, eller att det är
bra som det är. Gruppen som
svarar så utmärker sig inte, vare
sig i fråga om produktionsinriktning, upplevd lönsamhet,
ålder eller kön.
De som kommer att göra förändringar svarar i linje med
förväntningarna: ”skaffa bättre
koll på ekonomin” och ”produktionsförändringar”.

Visade att det är bra som det är
Analysen är ännu inte klar
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Enheten är antal svar och baseras på totalt 70 fritextsvar.
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Dock kan man skönja något mer
som företagsanalysen kan ha
kastat ljus över. Ledarskap och
arbetsledning fanns inte med
bland förväntningarna. Den
stora förändringen är att det
har hoppat upp till fjärde plats
bland åtgärderna man planerar.

Behovet av arbetskraft

Möjligheten att
anställa

Har du/ni behov av att rekrytera ny arbetskraft?

60

(280 svarade)

48

50

33% (91 st) svarade ja.
67% (189 st) svarade nej.

40

36
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Är det möjligt för er att anställa?

20
Av

de 91 som svarade att de hade behov av att anställa svarade 58%
(53 st) att de har möjlighet, 28% (25 st) svarade ”vet inte” och 14%
10
(13 st) svarade nej.4
0Av

3

de 38 som svarade nej eller ”vet inte” angav 28 st att de inte hade
1
2 angav att3 det var på4 grund av svårighet
5
råd att anställa.
6 st
att hitta
rätt personal. 4 st angav ingen anledning.

Mer intressant att titta på är
om man har möjlighet att
anställa eller ej. 42% svarade
”nej”, eller ”vet inte” och en
majoritet anger dålig lönsamhet som skäl.

Vilken typ av arbetskraft har du/ni behov av att anställa?
Djurskötare

39

Lantarbetare
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Maskinförare
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Förädling &
försäljning
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Mathantverkare

Samtliga 6 st som angav att det
kan bli svårt att hitta kompetent personal, är verksamma
inom mjölk- och nötköttsproduktion, vilket speglar en
generell brist på djurskötare
med rätt kompetens i riket.
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Enheten är antal svar och baseras på totalt 80 fritextsvar.

Det framkom inte något nytt
Kan inte göra förändringar just nu
eftersom framtiden är oviss
Visade att det är bra som det är

Behovet av att anställa medarbetare inom de gröna näringarna är stort, speciellt på djursidan som är arbetskraftskrävande. Bland dem som
svarade på vår enkät finns en
övervägande andel djurhållare,
varför svaren pekar åt det
hållet.

11

40

45

”

Jag måste hitta den långsiktiga
uthålligheten för mig själv”
Åsa Gustafsson står i ett generationsskifte, vilket var
anledningen till att hon bokade en företagsanalys
med Mer mat – fler jobb. I analysen kom också annat
upp, sånt som hon kanske inte hade förväntat sig.

Åsa Gustafsson
Driftansvarig och delägare
Yttergärde lantbruk AB

Söker medarbetare
Det Åsa jobbar med nu är arbetsmiljö och ledarskap.
– Vi vill vara en attraktiv arbetsplats och då behöver
arbetsmiljö och arbetsledning ses över. Ska man
ha anställda funkar det inte att ha speciallösningar.
Visst, jag kanske vet att man måste knuffa till den
där grejen för att den ska starta, men ska folk trivas
med att jobba här måste man ha ordning på allt. Jag
tittar också på att gå någon kurs i ledarskap.

Y

ttergärde lantbruk i Jämtland producerar
mjölk och egen biogas. Verksamheten drivs
i ett aktiebolag av Åsa Gustafsson, hennes
föräldrar och två syskon. Åsa är fjärde generationen på gården.

Företaget är lönsamt och har råd att anställa, problemet är bara att hitta denna någon.

– Analysen visade att vi har bra flyt i produktionen
som är hög och jämn. Djuren mår bra och det är jämn
beläggning och kalvningar över året, berättar hon.

– Just nu skulle vi verkligen behöva anställa en
djurskötare som också är bra på maskiner.

Den dagliga driften måste funka

En medarbetare skulle avlasta Åsa och skapa en
balans i hur mycket arbete hon lägger ner. Periodvis
blir det alldeles för mycket jobb och även om familjemedlemmarna hjälper till i olika grad, landar det
tyngsta ansvaret på hennes axlar.

Analysens fokus blev därför generationsväxlingen,
arbetsgivarrollen och inte minst att det ska funka
för Åsa, som sköter den dagliga driften. Syskonen
sysslar med annat och finns därför inte tillgängliga
i det dagliga. Ännu är rollerna i företaget inte satta,
men det är viktigt att familjen kommer framåt i den
frågan. Med i bilden finns även en särbo som har
intresse av lantbruk och inte minst sonen som nu är
16 år och har sökt in till naturbruksgymnasiet.

Framtidstro
I bakgrunden vilar ofrånkomligt frågan om generationsskiftet och det är först när allt är klart där som
man på allvar kan börja fila på ett framtidsscenario
för företaget.

– Han vill gärna, så det finns en fortsättning där.
Han säger att han kommer tillbaka hit efter utbildningen, men jag vill att han ska ut och jobba och se
annat först, säger Åsa.

Om Åsa fäster blicken längre bort i horisonten finns
det något hon knappt vill yttra. På gården finns en
tom mejerilokal där det tidigare ystats getost. En
vacker dag kanske jerseymjölken som de producerar
kan bli något mer än bara mjölk …

Se investeringar på 3-4 års sikt
Ekonomin sköts av Åsa och hon har god koll på siffrorna, men något som kom upp i analysen var vikten
av att planera gårdens investeringar mer långsiktigt.
– Jag brukar väl vara den som slår i bromsen när
andra i familjen vill investera i maskiner. Vi fick rådet
att ha en längre planeringshorisont, till exempel att
redan nu förbereda banken på att mjölkningsroboten kommer behöva bytas om ett par år, säger Åsa.
12

”

Jan Lagerroth
Affärsrådgivare
Ludvig & Co

Jag sätter gården i ett sammanhang”

Det händer att Jan Lagerroth och hans klienter blir sittande länge och pratar om allt mellan himmel och jord.
I början av sin rådgivarkarriär undrade han om samtalen gav något. Numera vet han hur värdefullt det är för
en jordbruksföretagare att få bolla och utveckla tankar och idéer tillsammans med någon som kan att vända
och vrida på frågorna.

J

Hårda och mjuka värden

an Lagerroth är en av de rådgivare som har
jobbat med företagsanalyserna i Mer mat –
fler jobb. Han har gjort otaliga gårdsbesök
och pratat både hårda och mjuka värden med
jordbrukare.

Rådgivarna i projektet har tittat på tre årsbokslut
som visar produktionsnyckeltal.
– Det är där vi kan gå in och diskutera flöden och
volymer, men det grundar sig faktiskt ofta i mjuka
värden. Vi pratar om hur företagarens livsidé ser ut,
hur stort är intresset och engagemanget?

– Jag sätter gården i ett sammanhang, en slags helhetsrådgivning som är värdefull att ha med sig, säger
han.

Till hårda fakta hör det man ser i balansräkningen,
och där går Jan och hans kollegor in och skruvar. Alla
företag upprättar en balansräkning, som visar den
finansiella ställningen i företaget vid en given tidpunkt, men den justerade balansräkning som Jan tar
fram visar en mer sann bild av företagets tillgångar
och skulder.

Att känna sitt företag

Han betonar vikten av att jordbrukare har koll på allt
från produktion och marknad till effektivitet och affären, och sedan prioriterar och gör rätt saker i rätt tid.
För att kunna göra det måste man jobba med uppdaterade uppgifter, inte minst om man ska gå till
banken och låna pengar.

Några exempel:
• Mark och fastigheter som man ägt i 10-20 år har
allt som oftast stigit i värde.
• Maskiner som skrivs av med 30% per år har
förmodligen ett värde även om de står som 0 kr i
den ordinarie balansräkningen.
• På skuldsidan finns kanske poster att skruva på,
till exempel lån att omförhandla samt se över
amorterings- och räntestrategin.
• På sista raden ska det finnas lite eget kapital – då
finns det en plattform att arbeta utifrån.

– Kanske har du inte pengar i plånboken, men fastigheter, mark och ett eget kapital som visar att du inte
är en riskkund.
Jan Lagerroth diskuterar ofta investeringar med sina
kunder och avstyr riskprojekt där han ser att företaget inte har minst 20-30% i soliditet.
– Svårast är det för de unga, som inte har kapital, de
måste hjälpas in i jordbruket på något sätt Jag skulle
gärna se en lösning där jordägare och arrendator kan
investera ihop – en skattemässig morot för jordägaren
– som det fanns tidigare, men som har tagits bort.
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Mjölkproducenten
Affärsrådgivarens kommentar

För att ytterligare illustrera vad en företagsanalys
kan bidra med har vi anonymiserat ett företag
som har gjort en företagsanalys i projektet. Nedan
till vänster syns gårdens produktionsförutsättningar
och till höger rådgivarens analys av vilka delar i
verksamheten som kan ses över och därmed leda
till ökade intäkter.

Företaget fungerar bra med bra avkastning per ko
och god djurhälsa, men det går att skruva lite till på
effektivitet och utnyttjandegrad. Det är viktigt då
man har stora grundkostnader som finns där oavsett.

Potentiella produktionsintäkter
Mjölk: Kor som inte blivit dräktiga kan semineras
istället för att skickas till slakt. Några kommer då att
kalva efter nio månader och jämna ut kalvningsflödet.
Rådgivaren beräknar att det förbättrade flödet kan
ge ytterligare 60 ton mjölk per år på just den här
gården.

Exempelgårdens produktion idag
Ekologisk mjölkproduktion med 76 stycken års-kor
och 1 robot. Hög självförsörjning av foder genom
aktivt sökande av arealer och skörd utöver egen
areal.

Potentiell intäktsökning mjölk: 330 000 kr (räknat på
60 ton på ett avräkningspris på 5,50 kr för ekomjölk).

Areal
Man äger 32 ha åker, och 3 ha naturbete,
samt arrenderar 65 ha åker och 25 ha naturbete.

Potentiell intäktsökning kött: På köttsidan innebär
ett jämnare flöde att man kan skicka djur till slakt för
motsvarande 90 000 kr mer än i nuläget.

Tillgångar: 17 miljoner kr

Gården kan alltså öka sin produktionsintäkt för mjölk
och kött med 420 000 kr per år, vilket motsvarar en ökning
på drygt 10%.

Skulder: 14,7 miljoner kr
Eget kapital: 2,3 miljoner kr

Att se över på kostnadssidan

Soliditet: 14%

•

Produktionsintäkter idag
Mjölk: Idag producerar gården 700 ton mjölk.
Intäkt: 3,8 miljoner (räknat på ett avräkningspris på
5,50 kr för ekomjölk).

•

Kött: Intäkterna för köttet som de skickar till slakt är
330 000 kr.

•
•
•
•

Total intäkt från produktionen: 4,13 miljoner kr.

Utmaning
Nykalvade kor tar längre tid i roboten, vilket vissa perioder ger överbelastning samt underbelastning under andra delar av året. Om man vill uppnå en högre
omsättning ska roboten ha en jämn, hög belastning
hela året. Det är en av de viktigaste faktorerna för att
höja resultatet.
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Gårdsstödet sänks i EU:s nya jordbrukspolitik
CAP 2023, vilket måste kompenseras med att
man istället söker miljöstöd.
För att investeringen av en maskin ska vara
lönsam måste den gå mycket, därför: köp vissa
maskiner, lej in jobbet i övriga fall.
Halva kostnaden för fodret utgörs av grovfoder.
Egen produktion påverkar resultatet positivt.
Se över alla omkostnader för djuren.
Förhandla både ränte- och arrendekostnader.
Sätt resultatet på sista raden i relation till nedlagd
arbetstid. En lön på 24 000 kronor i månaden
kostar företaget ca 400 000 kr om året.

Vad skulle hända om 60% av landets
jordbrukare ökar sin produktion med 5%?
För hela riket var värdet av de jordbruksvaror
som producerades år 2020 knappt 64,7 miljarder
kronor*. 20% av de största jordbruksföretagen
(11 800 st) skapade 75% av det produktionsvärdet.

Det går såklart inte att räkna så här av flera anledningar. Produktionsvärdet påverkas till exempel av
aktuella priser. Dessutom står inte 60% av jordbrukarna för 60% av produktionsvärdet.

A

Allt detta till trots så illustrerar detta kanske ändå
att en så liten ökning, som 5%, gör stor skillnad för
den enskilde jordbrukaren och på totalen.

v de som svarade på vår enkät efter att de
gjort en företagsanalys i projektet angav
58% att de strävar efter att växa i företaget.
På samma vis svarade 61% att de anser
sig vara lönsamma. Kanske kan vi dra slutsatsen att
ungefär 60% av landets 59 000 jordbrukare känner
framtidstro och har förutsättningarna att utveckla
sina verksamheter i positiv riktning. Det skulle innebära drygt 35 000 jordbruksföretag.

Kostnad kontra samhällsnytta
Nästa steg i tankeexperimentet är att koppla resonemanget till nyttan med att göra en företagsanalys. Drygt 60% av de som svarade på vår enkät angav att de kommer att göra förändringar till följd av
företagsanalysen. Låt oss anta att dessa förändringar
kan bidra till en ökning i produktionsintäkter på 5%
i varje företag. Om vi skalar upp siffran till 60% av
rikets jordbrukare har vi våra 35 000 företag med
”framtidstro”. Säg att de alla fick göra en företagsanalys på samhällets bekostnad. Marknadspriset på
den typen av företagsanalys, som man kunnat göra
i projektet, är 12 000 kr. Det skulle kosta samhället
420 miljoner kronor.

En ökning med 5%
Låt oss leka med tanken att dessa 35 000 företag
skulle öka sin produktionsintäkt med 5% var – en
högst rimlig siffra om vi tittar på exemplet med ekomjölkgården. Den gården förväntades öka intäkten
med 10%.
Produktionsintäkt är inte samma sak som produktionsvärde – vilket är den enhet som jordbrukets
produktion ofta räknas i. Antar vi att produktionsvärdet är konstant, så får vi ett ökat produktionsvärde i och med en ökning av produktionsintäkten.

420 miljoner kronor ut och 1,9 miljarder in (plus
skatteintäkter och möjlighet till fler arbetstillfällen
med mera). Det låter som en god idé – och på köpet
den fina bonusen att dessa jordbruksföretag skulle
stå stadigare, ha en bättre lönsamhet och bli mer
motståndskraftiga mot de yttre negativa faktorer som
de ställs inför.

Vad händer om vi räknar på 5% i ökat produktionsvärde för 60% av landets jordbruk? Jo, det skulle ge
1,9 miljarder i ökat produktionsvärde i riket.

*EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn.
Jordbrukets intäkter efter region och driftsinriktning 2020. Jordbruksverket.
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De viktigaste lärdomarna från
Mer mat – fler jobbs företagsanalys
Företagsanalysen är vad samtalsterapi är för den
som känner sig vilsen och behöver riktning i livet.

I

projektet tar vi med oss hur värdefullt det är att
i dessa samtal få titta på helheten – ekonomi,
produktionskapacitet, ägande samt behov av
arbetskraft och utbildning. Och företagare som
står inför ett skifte är i allra högsta grad en grupp
som behöver råd och stöd i samtal med en rådgivare.
(Läs gärna Mer mat – fler jobbs ägar- och generationsskiftesrapport).

Uppföljning är a och o
En bit in i projektet såg vi betydelsen av uppföljning.
Företagen som gjort en företagsanalys behövde bli
påminda om att ta nästa steg. Vi gjorde därför ett
test med 30 företag som fick en extra timme med
rådgivaren.
Någon vecka efter avslutad företagsanalys blev företagaren åter kontaktad av rådgivaren och nu gick
man djupare i kompetensbehovet. Av 30 företagare
bokade 28 in sig på någon typ av kompetensutvecklingsinsats. Vi kan utan tvekan konstatera att en
företagsanalys behöver följas upp över tid.
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Vi skapar grogrund för nya
affärsidéer och samarbeten”
Mindre matproducerande företag har i regel inte
resurser att jobba strategiskt med affärsutveckling
och innovation. De ägnar istället merparten av sin
tid åt operativt arbete, och blir kvar i samma
hjulspår.

T

Truls Bretz
Ansvarig för Krinova
Innovationsarena och
business designer
Krinova

Krinova i Mer mat – fler jobb
Krinova Incubator & Science Park har deltagit i
projektet med uppdraget att erbjuda livsmedelsföretag en kostnadsfri innovationsanalys. Tid
och engagemang var de resurser som företagen satsade in.

ruls Bretz på Krinova Incubator & Science Parks
har arbetat med innovationsanalys för bland
annat bryggerier, bagerier, mjölnare och äggproducenter i projektet.

Programmet har sträckt sig över två år och
består av sex delar som behovsanpassas för
respektive företag. Syftet är att stärka företagens innovationskraft och utvecklingsförmåga.

– Deras verksamheter skiljer sig åt, men de behöver
alla få nya infallsvinklar, annars blir det business as
usual, säger han.

Totalt gjorde 29 företag en innovationsanalys i
Krinovas regi.
Hälften av företagen har svarat att de bedömer
att de har fått en ökad omsättning med hjälp av
Krinovas stöd.

Det första viktiga steget, menar han, är att skapa
förtroende mellan rådgivaren och företaget, detta
för att sedan kunna arbeta vidare och ibland ifrågasätta djupt sittande sanningar och strategier.
– Ett exempel är hur mathantverkare känner en stor
stolthet i att skapa sina produkter med händerna. Ett
företag, som vi hjälpte igång med industriell produktion, tappade nästan hakan då de upptäckte att
alla kvaliteter fortfarande fanns kvar i produkten,
men att produktionen kunde skalas upp betydligt,
berättar Truls Bretz.

Trots att företagen som gör innovationsanalysen
måste avsätta en hel del tid för att genomföra den,
blir slutsatsen ändå att man frigör tid.
– Det beror på att företag är så upptagna av att göra
mer av det de redan gör, istället för att prioritera.
Man lägger till exempel mer pengar och tid på produktionsutveckling, medan det som faktiskt ger mest
är en förändrad organisation och struktur i företaget.
När vi börjar jobba med det ökar lönsamheten, samtidigt som man frigör tid, säger han.

En annan viktig del i Krinovas modell är att skapa
förutsättningar för ”positiv slump”. Genom att
facilitera möten kopplar Krinova samman företag,
akademi och det offentliga och skapar en grogrund
för nya affärsidéer och samarbeten.
– Vi visar de positiva effekterna i att dela med sig och
samarbeta – att det faktiskt blir mer effektivt och är
en väg till bättre lönsamhet, säger Truls Bretz.
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Koppla upp primärproducenterna mot nätverk”

Marie Gidlund
Verksamhetsledare
Sweden Food Arena

Under de senaste årtiondena har de statliga satsningarna på tillämpad forskning och innovation inom
svensk livsmedelsnäring varit blygsamma, jämfört med andra näringar i Sverige. Innovationsstödjande
strukturer som driver innovation i hela värdekedjan lyser med sin frånvaro – speciellt för lantbruksföretagens räkning.

M

arie Gidlund är verksamhetsledare för
Sweden Food Arena, som sedan 2019
samlar företag och branschorganisationer
i hela livsmedelskedjan för att samverka
kring forskning och innovation.

När primärproducenter börjar tänka i nya banor
Stefan Schörling driver en gård utanför Köping och anser att det behövs mer ekologisk odling. Därför har han
börjat odla baljväxter, örter och spannmål och bygger
en egen produktionsanläggning på gården för att
kunna rensa och paketera glutenfria produkter under
eget varumärke. Ett annat exempel är Gårdsfisk som
startades av marinbiologen Johan Ljungquist och ingenjören Mikael Olenmark Dessalles. Idag licensierar de
ut modellen att odla fisk på land till andra lantbrukare.

Köksbordsstyrelser är sällan innovativa
Primärproducenter är generellt sett ensamma i sina
företag, få har styrelser och de styrelser som finns
är ofta köksbordsstyrelser. Ungefär häften av
livsmedelsföretagen i Sweden Food Arenas innovationsundersökning innoverar helt internt och saknar
ett externt bollplank.

Samtidigt jobbar inte systemet med företagen. Marie
Gidlund efterfrågar förenklade regelverk och ökad
samordning bland de offentliga aktörerna. Detta för
att göra det enklare för företagare att ta del av offentligt finansierade innovations- och tillväxtsbidrag.

– Innovation sker bäst när man blandar kompetenser och erfarenheter. Det är viktigt att någon ställer
frågan ”vilken idé har du, vilken ny kunskap behöver
du och vilka nya människor önskar du att du hade
kring dig, för att komma vidare?”.

– Det är svårt som företagare att behöva förhålla sig
till ett flertal olika organisationer och myndigheter
och svara på ett oändligt antal frågor för att söka
offentlig finansiering. Det offentliga måste koordinera sig bättre och ha företagarens behov i fokus.

Marie Gidlund pekar på Landsbygdsnätverket, som
hon tycker borde få i uppdrag att göra behovsanalyser, identifiera bra idéer och bygga nätverk åt
primärproducenterna.

Det viktiga medskicket

– Strukturen finns redan. Hjälp lantbrukarna in i värmen, med det menar jag att vi kan utveckla tydligare
värdekedjor där primärproducenten är med redan
från början. Annars missar de marknadskontakten
och därmed möjligheten att kunna producera rätt
produkter med rätt egenskaper och få bättre betalt
för sina varor.

Samtidigt understryker hon vikten av långsiktighet.
– Det handlar om att följa företagets utvecklingsresa över en längre tid och kontinuerligt koppla
företagaren till rätt kunskapskällor, experter, rådgivare, finansiering etcetera. För att stötta företagen behövs långsiktiga processer, inte fler projekt,
avslutar hon.

Nya tankebanor
– Svenska lantbrukare har blivit världsmästare på
effektivitet eftersom priset redan är satt på världsmarknaden. Politiken har bidragit till ökad rationalisering och effektivisering. Volym är viktigt, annars
får man ingen lönsamhet, säger hon.
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”

Varje gård som mättar
en mun är värdefull”

Om jag jonglerar en boll så tappar jag den inte.
Jonglerar jag två bollar blir det svårare. Men med
tre eller fyra bollar så kommer jag ganska snart att
tappa någon av dem.

Christin Rappe
Projektchef Mer mat – fler jobb

Vill du fortsätta diskussionen?

I

Sverige kan få jordbruksföretagare ägna sig åt
sin huvudsyssla på heltid. För att få ekonomin att
gå ihop tar man både entreprenadjobb och har
kanske till och med en anställning på annat håll.
Fokus hamnar allt för ofta på att jobba mer och
hårdare, istället för att stanna upp och prioritera.
I den här rapporten har vi fokuserat på den enskilda
jordbrukarens lönsamhet. Hur man upplever sin lönsamhet, om man kan påverka sin situation och om
insatserna via projektet Mer mat – fler jobb har gett
effekt på det egna företagandet.
Vi kan konstatera att de yttre faktorerna i jordbrukarnas vardag är oförutsägbara och kan slå
hårt, men också att man faktiskt kan påverka sin
situation. Jag kan svära på att det inte finns ett
enda företag av de 800 som deltagit i projektet där
affärsrådgivaren sagt ”i det här företaget finns det
inget att utveckla eller förbättra”.
Att få någon utifrån som tittar på ens företag har
visat sig ge effekt. 60% av deltagarna uppger att de
kommer att utveckla sitt företag tack vare analysen.
När vi leker med siffrorna och sätter detta i ett
nationellt perspektiv så gör en produktionsökning
så liten som 5% mycket, både på totalen och för den
enskilda företagaren. Ett projekt som detta verkar
ge tillbaka insatsen många gånger om.
Varje jordbruk som mättar en mun är viktigt. När ett
jordbruk mättar två munnar så är det ännu bättre.
Och tänk om man slapp jonglera flera bollar och
kunde fokusera på några få – att fortsätta utveckla sitt
företag så att det mättade ännu fler munnar.
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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

