”

Kurserna ska landa direkt
i målgruppen, då har vi
rätt utbud”

Christin Rappe
Projektchef Mer mat – fler jobb

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

Nyttan med utbildningen
måste vara uppenbar”
När projektet Mer mat – fler jobb planerades var
det huvudsakliga fokuset att stärka de gröna näringarnas tillgång till arbetskraft. Ganska snart insåg
man att det var del av ett mycket större pussel.

Eva Söder
Projektledare kompetensutveckling
Mer mat – fler jobb

Även för företagare i branschen så är vidareutbildning jätteviktig. Utbildning innebär ofta skillnaden
mellan att rulla på i samma gamla hjulspår eller att
utvecklas och lyfta företaget till ett bättre resultat.

Lärdomar i projektet

A

ndra bitar är avgörande för att man ska
kunna lägga hela pusslet. En av dem är
kompetensutveckling, något som vi vet
leder till en hållbar och långsiktig utveckling
av företagen i hela landet.

De gröna näringarna är en pressad bransch, med
små marginaler. Det finns inget utrymme för mer
allmänna utbildningar som kan ”vara bra att ha i
framtiden”. Nyttan måste vara uppenbar och direkt
kopplad till ett ökat resultat för att jordbrukare ska
välja att lägga dyrbar tid på utbildning. Det tror jag
att vi har erbjudit, för både anställda och företagsledare.

Rätt kompetens ett måste

De gröna näringarna har ett stort behov av
människor med rätt utbildning. Eller som en mjölkbonde som har deltagit i projektet uttrycker det:
”Vem som helst kan faktiskt inte skrapa skit, det
måste bli rätt om vi ska kunna skaffa oss några
marginaler”.

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

december 2018 beviljades Li, LRF och Arbetsförmedlingen ESF-projektet Mer mat – fler jobb,
för att genomföra följande kompetenshöjande
insatser:

•
•
•
•

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.

Företagarnas väg genom projektet
Aktiviteterna i projektet har varit beroende av varandra. Det första momentet var att företagarna genomförde en företagsanalys och därefter gick de vidare till kompetensutveckling i de fall det behövdes.

D

et betydde att kurs- och utbildningserbjudandet i projektet Mer mat – fler jobb var ett direkt svar på
de behov som framkom i den företagsanalys som totalt 789 matproducenter gjorde. Vi fick med andra
ord chans att först undersöka kompetensbehovet hos landets matproducenter och sedan erbjuda dem
det de önskat.

I projektet tillkom dessutom ett antal personer som inte hade gjort en företagsanalys men som tyckte att kompetensutvecklingen som projektet erbjöd var intressant.

Deltagarens väg genom projektet
Kompetensutvecklingsbehov
• x
• y
• z
Upphandling av
kursleverantörer
Rekryteringsbehov
Företagsanalys
Arbetsförmedlingen
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Erbjudande om
kompetensutveckling
• x
• y
• z

Erbjudandet:
Kompetensutveckling

Kursutbud
Arbetsrätt & arbetsmiljö

Arbetsmiljö, ansvar och roller
Arbetsrätt, kollektivavtalet för lantbruk och trädgårdsodling

Ekonomi

Finansiering och investeringskalkylering: bankernas krav
LEAN - Mer i plånboken och större arbetsglädje
LEAN - Minska dina slöserier
LEAN - Sänk dina kostnader och öka dina intäkter
Likviditet och produktionsekonomi – Styr ditt företag
mot ökad lönsamhet
Prisstrategi och priskalkylering för ökad lönsamhet

Projektet Mer mat – fler jobb har erbjudit subventionerad kompetensutveckling till företag med verksamhet inom svensk matproduktion. Från hösten
2020 fanns ett varierat kursutbud på hemsidan
matjobb.se.

Fokuskurser inom djurhållning

Mjölk, nybörjare eller vill lära dig mer om mjölkproduktion
Semin
Djurskötare utbildning Gris - Smågrisar
Djurskötare utbildning Gris - Suggor
Djurskötare utbildning Gris - Växande grisar
Fruktsamhet mjölkproduktion, brunst och semin
Juverhälsa mjölkkor
Kalv, första månaderna
Kon kring kalvning
Kosignaler, förbättra ditt djuröga
Utfodring mjölkproduktion
Utfodring ungnötsproduktion

S

yftet var att ge fler företagare möjlighet att
kompetensutveckla sig själva och sina anställda. Utbildningarna upphandlades av aktörer
med spetskompetens. Några av kurserna
fanns redan hos leverantören, men i många fall
handlade det om att skräddarsy utbildningarna.
Vi förde då en nära dialog med bransch- och intresseorganisationer för att hamna precis rätt i innehåll
och leverans till målgruppen.

Företagsutveckling

Prisexempel

Affärsplan: skapa, använd, underhåll och förnya
Effektiva och lönsamma klimatåtgärder på gårdsnivå
Gårds- eller ledningsråd

Samtliga utbildningar har varit starkt subventionerade
under hela projektperioden.

Försäljning & Marknadsföring

Att bygga och driva en webbsida
Förhandlingsteknik
Försäljningsstrategi
Marknadsföring i sociala medier, grund
Marknadsföring i sociala medier, fortsättning

Djurhållningskurserna kostade t.ex endast 950 kr för
medlemmar i LRF och Livsmedelsföretagen (1 450 kr
för övriga). Ordinarie pris ligger på 2 500 kr.
En tredagars ledarskapsutbildning kostade 3 200 kr
för medlemmar i LRF och Livsmedelsföretagen
(6 400 kr för övriga). Ordinarie pris ligger på 10 800 kr.

Juridik

Att investera på en arrendegård
Juridisk analys av ditt företag

Digitalt och på plats

Ledarskap

I februari 2020 framkallade pandemin behovet av att
ställa om till digitalt. Det gjordes i snabb takt och snart
kunde vi ge alla utbildningar digitalt. Det vi tappade i
närvaro och kontakt mellan kursledare och deltagare
vann vi i tidseffektivitet, kostnader och möjlighet att
delta vartän man befann sig i landet, samt att hitta
branschkollegor över hela landet.

Ledarskap, grund, 3 dagar
Ledarskap, fortsättning, 3 dagar
Självkännedom och självledarskap
Ägar-och generationsskifte, arbetsplatsförlagd

Trädgård

Grundläggande odlingsteknik, friland

Växtodling

Vallodling för mjölk- och köttproducenter
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De deltog i
kompetensutvecklingen
Det blev bra ruljangs på våra kurser, totalt drygt 760
deltagare, antalet unika personer blev något färre då
vissa deltog i flera olika kurser. Drygt 300 företag
deltog i någon form av kompetensutveckling och
många företagare såg alltså nyttan i att skicka sina
anställda till våra kurser, samt att själva gå en eller
flera kurser.

Vad säger siffrorna?
Det var i särklass lättast att rekrytera deltagare till
fokuskurserna i djurhållning. Förvisso var många av
de som gjorde en företagsanalys mjölk- och köttbönder och det var främst för dem det anordnades
fokuskurser. Men när vi sedan skapade kurser för
grisbönder blev det samma goda utfall.

Av de dryga 760 deltagarna gick cirka 160 någon
form av ledarskapsutbildning – vilket också hanterades som en separat del i projektet.

Svårast var det att rekrytera deltagare till försäljning, marknadsföring och juridik – kunskaper som
är värdefulla att ha som jordbruksföretagare, men
som prioriteras bort i en pressad situation där varje
minut räknas.

Antal deltagare inom varje utbildningsområde
Ekonomi
Fokuskurser djurhållning
Företagsutveckling
Försäljning och marknadsföring
Juridik
Ledarskap
Växtodling
Ägar- & generationsskifte

81
274
164
11
11
161
18
44

Det är intressant att jämföra könsfördelningen
bland de som gick en utbildning i projektet mot
könsfördelningen i riket. 2020 var 18% av jordbruksföretagarna kvinnor.
65% av de som gjorde en kompetensutvecklande
insats i projektet var kvinnor. De flesta av projektets deltagare kom in via en företagsanalys och där
var 76% av kontaktpersonerna män, 21% kvinnor
och i 3% av fallen stod både man och kvinna som
kontaktpersoner.

Angiven produktionsinriktning hos
deltagande företag
Förädling och livsmedelsindustri
Biodling
Gris
Grönsaker & trädgård
Jordbruk & lantbruk
Kött & dikor
Får och lamm
Mjölk
Nöt
Spannmål
Ägg & fjäderfä

42
2
60
41
53
22
8
195
27
16
24

Vår slutsats är att kvinnor i mycket högre utstäckning är mottagliga för kompetensutveckling.
Medelåldern på 42 år bland våra deltagare är låg,
vilket är fullt naturligt. Yngre satsar generellt sett
för framtiden, medan äldre avvecklar. Medelåldern bland jordbruksföretagare i riket är 58 år.

Könsfördelning
65% kvinnor
35% män

Ålder
Medelålder 42 år
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Kurserna – så tyckte deltagarna
Under projekttiden skickade vi
löpande ut enkäter till deltagarna.
Två av frågorna inriktade sig på
hur de upplevde den direkta
nyttan med utbildningen.

A

Jag har användning av det jag lärt mig i min vardag.
38
33

v drygt 600 deltagare
som gick dessa kurser
svarade 112 personer
på enkäten.

Enkätsammanställningen visar
att en övervägande andel av
deltagarna anser att de har
direkt nytta av kurserna och att
deltagandet på sikt leder till en
produktionsökning. Detta är
resultat som man snarare förväntar sig att se på lång sikt.

13
9
4

3
1

2

3

4

5

6

Betyget 1 motsvarar ”inte alls” och 6 ”absolut”. Svar i procent.

Kursinnehållet leder på sikt till en ökning av företagets livsmedelsproduktion.
29
26
19
15

7
4

1

2

3

4

Betyget 1 motsvarar ”inte alls” och 6 ”absolut”. Svar i procent.
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”

”Man är inte bortskämd med
kortare kurser som är hands on”

Anette Gustawson och maken Jacob driver sedan
2001 Billinge gård i Norrtälje. De har 130 mjölkkor,
eget gårdsmejeri och cirka 400 hektar odlad mark.
Två av deras anställda på gården gick Mer mat – fler
jobbs fokuskurser inom djurhållning.

Anette Gustafsson
Mjölkproducent
Billinge Gård

Kompetensen och lönsamheten
Varför just dessa djurkurser är så viktiga för en producent som Billinge gård, hänger ihop med lönsamhetsfrågan. Man är inne och skruvar på detaljnivå i
produktionen för att få ökat resultat.
– Jag brukar till exempel säga att vem som helst
inte kan skrapa skit. Det måste bli rätt om vi ska
kunna skaffa oss några marginaler. Folk tror att det
är så himla enkelt, men skitskrapandet har faktiskt
en direkt koppling till juverhälsoarbetet – en viktig
del i helheten. Och har man inte medarbetare som
förstår det här blir det svårt att växla upp.

– Vi har två tjejer anställda på 80% var. Båda är
jätteduktiga, den ena är uppvuxen på gård och den
andra har med sig kunskap om hästar. Häst och ko
är ju inte samma, så där fanns ett behov av djupare
kunskaper.
Anette Gustawson berättar att det kom väldigt
lägligt när hennes rådgivare berättade om Mer mat
– fler jobbs djurhållningskurser.

Det viktiga djurögat
Anette Gustawson menar att de två medarbetarna
som gick Mer mat – fler jobbs kurser är ett par riktiga
pärlor, hon kan lita fullständigt på dem.

Nöjd med utbildningarna
– När det var dags dukade vi fram fika i köket och
så satt de ett par timmar framför datorn och gick
kurs. De var tokladdade och efteråt, riktigt bubblade
av frågor och ville diskutera.

– Det kan till och med hända att de kollar med mig
om jag har uppmärksammat något med djuren,
vilket jag kanske inte har. Då har de sett signalerna
innan jag har gjort det. Det är precis den kunskapen
och såna medarbetare man vill ha!

De gick kurserna Juverhälsa och Kosignaler och
Anette tycker att både upplägg och innehåll var
jättebra.
– Man är inte bortskämd med kortare kurser som är
hands on. Ofta ska man dessutom åka iväg för att
gå kurs och det funkar inte i produktionen, då måste
någon annan göra jobbet, säger hon.
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Ledarskapsutbildningarna
– så tyckte deltagarna
Samma enkät som skickades till
deltagare i de andra kurserna i
projektet skickades även till de
som gick någon av ledarskapsutbildningarna.

Jag har användning av det jag lärt mig i min vardag.

A

v drygt 160 svarade 32
personer på enkäten.
Här handlar det alltså
uteslutande om ledarskap som inriktning på kurserna.
Syftet med att erbjuda ledarskapsutbildning var att ge jordbrukare verktyg för att bli medvetna arbetsgivare med den typ
av ledarskap som nya generationer på arbetsmarknaden förväntar sig.
Företagen i primärproduktionen
är generellt sett små eller mycket
små. Företagarna är i många fall
operativa i verksamheten och har
en kollegial relation till medarbetarna, det vill säga de anställda.
En stor andel finner att kunskaperna de fick med sig ger nytta.
Ledarskapsutbildningarna fick
ett något lägre snitt än de övriga
kurserna när man skulle skatta
om de på sikt skulle ge en ökad
produktion. Kanske har man
svårt att se det faktum att det är
de organisatoriska förändringarna som faktiskt leder till ökad
lönsamhet.
Mer mat – fler jobbs ledarskapsutbildningar gav grundläggande kunskap i hur man leder sig
själv och andra. Man gick bland
annat igenom coachande och
värderingsstyrt ledarskap, medarbetarsamtal, konflikthantering,
delegering, förändringsledning,
jämställdhet, kulturskillnader/
mångfald med mera.

35

35

5

6

18

1

6

6

2

3

4

Betyget 1 motsvarar ”inte alls” och 6 ”absolut”. Svar i procent.

Kursinnehållet leder på sikt till en ökning av företagets livsmedelsproduktion.
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”

Utmaningen ligger i att gå från
ensamarbete till att leda andra”
Många frågor kring ledarskap är universella, men
man inser snabbt att jordbruket har sina mycket
speciella utmaningar.

L

Lars Kallsäby
Spannmåls- och
grisproducent
Kallsäby gård

Men det är ingen lätt uppgift, eftersom ett jordbruk
innebär en aldrig sinande ström av lösningar i nuet.
Dessutom räcker det inte att vara duktig med djur och
jord, man måste kunna mycket om det mesta.

ars Kallsäby driver spannmåls- och grisproduktion på gården Kallsäby i Dingtuna Västmanland, tillsammans med sin fru Anna Kallsäby.

– Vi jordbrukare har beröringspunkter med i stort sett
allt du kan tänka dig: biologi, ekonomi, data, mekanik,
politik, fastigheter och så vidare. Men egentligen är det
omöjligt att ha koll på allt.

Idag driver de produktionen i ett gemensamt bolag med en kompanjon, och för ett år sedan anslöt
sonen Martin med sambon Rebecka. De har under
flera år jobbat på större gårdar i Skåne, och tar med
sig kunskaper inom växtodling och mjölkproduktion.
Nu arrenderar de granngården och har skaffat 150
kor och två robotar. Tanken att det ska bli en bärkraftig verksamhetsgren i företaget.

Att leda och entusiasmera
– Man får inte heller glömma ”mjukvaran”. Nyttan av
att titta på hur man som person och ledare fungerar
i olika situationer ska inte underskattas, speciellt som
många jordbruksföretag måste skala upp för att bli
lönsamma.
Ledarskapsutbildningen via Mer mat – fler jobb har
gett Lars och hans kompanjoner en samsyn och verktygen de behöver. Dessutom gav de personliga coachningspassen chans att dryfta frågor specifika för just
deras företag.

– I förlängningen ska jag och Anna fasa ut oss ur
arbetet och Martin och Rebecka fasas in. Nu när
vi börjar bli så många tarvar det eftertanke när
det gäller att leda gården. På ett sätt har det blivit
mycket roligare att arbeta, samtidigt som det också
är mer utmanande, säger han.

– Nu när den nya mjölkproduktionen går in på år två
är det viktigt att vi sätter oss ner och pratar. För att vi
ska kunna växa som planerat måste vi ha en strategi
för hur vi hanterar både människor och situationer på
ett klokt sätt. Att leda och entusiasmera våra medarbetare är en jätteviktig del i det kommande arbetet, säger
Lars.

Det tar tid att utveckla sitt ledarskap
Företaget har alltså vuxit och på gården finns ett
antal anställda och f-skattare som måste förhålla sig
till den det nya läget. Därför har Lars, kompanjonen
samt Martin och Rebecka gått Mer mat – fler jobbs
grundkurs i ledarskap. Lars gick även fortsättningskursen.
– Det kostar tid, men om man upplever att man inte
har tid att utveckla sitt ledarskap, då är det dags att
reflektera över vad det är som gör att man känner
så. Ibland måste man ta sig upp i helikoptern och se
sitt företag utifrån och in, menar han.
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”

Samla all utbildning”

Stephanie Kindbom
Jordbruksverket

Vi lyfter blicken från det vi själva sett i projektet Mer mat – fler jobb och pratar med Stephaine Kindbom,
policyansvarig för stödet till kompetensutveckling i Landsbygdsprogrammet*, som drivs av Jordbruksverket på uppdrag av regeringen.

H

Kunskapsöverföring i andra former

on får frågan om vad de kan se att jordbruksföretagare behöver i form av kompetensutveckling idag.

Samtidigt tror hon inte alltid att en kurs är hela svaret på utmaningen med kompetensutveckling inom
de gröna näringarna.

– Man behöver titta på hur kunskapssystemet i stort
kan stärkas. Jag tror egentligen inte att det behövs
så många fler kurser och utbildningar, utan snarare
att de kurser som erbjuds är målgruppsanpassade
och attraktiva. Det vore också önskvärt med någon
form av utbildningsportal för de gröna näringarna,
för att samla alla erbjudanden på ett och samma
ställe, säger hon.

– Många anser att de behöver utbilda sig och utvecklas, inte minst genom kunskapsöverföring från
duktiga kollegor. Här kan ERFA-grupper fylla en
viktig funktion, där företagare kan träffas och diskutera allt från kalvhälsa och utfodring till byggnation
eller ledarskaps- och personalfrågor.
Hon spinner vidare på spåret kunskapsöverföring
och nämner rådgivarna som viktiga kunskapsbärare.

Nyttan framför allt
Stephanie Kindbom håller med om att jordbruksföretagare helst går utbildningar som de kan räkna
hem direkt, exempelvis en kurs i semin. Det är svårare att lyfta blicken mot en långsiktig kompetensutveckling inom ekonomi och företagsutveckling. Men
genom att kommunicera nyttan och målgruppsanpassa utbildningen kommer man långt, tror Stephanie Kindbom.

– Vi behöver bli bättre på att föra ut resultat från
forskning, men också att göra best practice mer
lättillgängligt. Det tar tid för den enskilde rådgivaren
att söka rätt på ny forskning. Vi måste hitta ett
system för att börja stötta dem i kunskapsinhämtningen så att de kan föra kunskapen vidare till den
breda massan av jordbrukare.

– Jag har hört företagare säga att de blir överösta med
kurser, till och med gratiskurser. Man betalar gärna
för utbildning, men vill då vara säker på att den är
relevant och hjälper en i den situation man befinner
sig i, säger hon.

*2023 byter Landsbygdsprogrammet namn till Den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken.
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Det här tar vi med oss
Det är mänskligt att skjuta upp sånt som är lite
jobbigt, där man måste göra en insats själv,
och det är en del av grundproblemet med
kompetensutveckling.

Den viktiga ”puffen”
Under företagsanalysen diskuterade man inte
bara företagets ekonomi och utveckling, utan
även vilket utbildningsbehov man hade. Många
gånger blev den diskussionen för kort och översiktlig. Utbildningsbehovet fanns, men sedan
bokade företagaren inte in sig på någon kurs.

För att man som jordbruksföretagare ska bestämma
sig, måste minst någon, gärna flera, av följande
punkter stämma in på utbildningen man kan tänka
sig att delta i:
•

Den är direkt nischad mot mig och min
verksamhet.

•

Den ger större nytta än den kostar i
ansträngning och tid.

•

Den kostar inte en förmögenhet, men om jag
kan vara säker på att jag får direkt nytta av den
är prislappen mindre viktig.

•

Den är tidseffektiv och får gärna vara digital, så
att jag kan gå ut och jobba direkt efteråt.

•

Den prickar fönstret på året då jag har tid,
företrädesvis november till februari.

•

Den ges den tid på dagen då jag har tid att gå
ifrån. Olika jordbrukare har olika rytm i det dagliga arbetet.

•

Den är lagom lång, ofta betyder det några timmar en för- eller eftermiddag.

•

Om det är flera kurstillfällen ger Individuell
coachning mellan tillfällena en extra nytta eftersom jag då kan fråga om sånt som är specifikt
för mig och mitt företagande.

Vi gjorde då ett test. 30 företagsrådgivare fick
i uppdrag att följa upp det utbildningsbehov
som framkommit i företagsanalsyen någon
vecka efter avslutad företagsanalys.
28 av 30 bokade då in sig och genomförde sina
kompetensutvecklingsinsatser.
Det visar att det hade varit en framgångsfaktor
att inte bara lämna över handlingsplanen från
företagsanalysen, utan att även följa upp den.
Förändring kräver tid och långsiktighet. Det här
gäller såklart inte bara kompetensutveckling.
Har man någon som ger en vänlig puff så
kanske man även tar tag i tuffa frågor som
exempelvis ett ägarskifte.
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Kommunikation
– hur nådde vi fram?

”

En klar strategi och en
tydlig arbetsprocess
är nyckeln för att nå ut”
Att kommunicera säljande med en stor målgrupp
under en begränsad tidsperiod med mycket små
kommunikativa ingångsvärden är en utmaning.
Det insåg vi snabbt i det här projektet. Att sedan
målgruppen jordbrukare egentligen består av en
mängd olika målgrupper med helt egna intressen
och behov gör inte det hela lättare.

F

Frida Berglund
Marknadskoordinator
och kommunikationsstrateg
Mer mat – fler jobb

våra kollegor. I många organisationer är kommunikationsavdelningen snarare en distributör av budskapet
än innehållsskapare själva. Så har det inte varit här.
Med lika mycket mandat som det övriga projektteamet, slogs det tidigt fast att kommunikationsteamet
varit en integrerad och synnerligen viktig del av
projektet. Projektledarna för företagsanalys, kompetensutveckling och kompetenssäkring har med sina
erfarenheter och idéer angivit riktningen. Vi har i vår
tur skapat relevant innehåll som nått hela vägen fram
till målgruppen och resulterat i att man tryckt på anmälningsknappen.

ör att lyckas med kommunikation i det här
projektet har vi i kommunikationsteamet haft
två klara vägar framåt – en uttalad kommunikationsstrategi och vårt interna arbetssätt.

En bärande del i kommunikationsstrategin har även
varit flexibilitet. Och tur var väl det, för när det stormade som mest kring näringen kring årsskiftet
2021/2022, så hade vi alla förutsättningar att agera
på snabba beslut och kunna erbjuda gratis stöd i form
av extrainsatta likviditetsutbildningar som drog över
200 anmälningar.

Kommunikationsstrategin har från dag ett varit tydligt
presenterad och omfamnad av hela projektteamet och
har i ett samlat dokument definierat våra målgrupper,
vårt syfte, våra mål samt tonalitet, metod och format.
Här har vi i samråd med resten av projektteamet valt
ut våra primära kanaler och varit tydliga med vilka
typer av erbjudanden vi rekommenderar för de olika
kanalerna. Erbjudanden som våra projektledare sedan
tagit fram med våra kommunikativa riktlinjer i åtanke.
Teamwork på bästa nivå helt enkelt.

Kommunikation är inte lätt. Men vi är mäkta stolta
över att vi faktiskt har nått ut till så pass många med
ett så pass viktigt budskap – det finns hjälp att få!
Och kanske har det faktiskt gjort skillnad på riktigt för
lönsamheten för de jordbrukare som deltagit.

Avgörande för kommunikationsteamets arbete var att
vår roll och vårt mandat definierades tydligt gentemot

14

Så nådde vi målgruppen
I starten av det här projektet blev det tydligt för
oss i kommunikationsteamet att vi var tvungna att
staka ut en väldigt tydlig plan för marknadsföringen
för att kunna nå vår målgrupp. En målgrupp som
bestod av en salig blandning av åldrar, yrkeskategorier, ekonomiska förutsättningar och med ett
brett geografiskt ursprung. Vår strategi behövde
vara både specifik och bred på samma gång.

En annan parameter som gjorde strategin lite knepigare var att projektets erbjudanden avslutades ett
efter ett från våren 2022, trots att projektet fortsatte fram till juni. Då omformulerade vi vår strategi
och omvärderade våra kanalval så att vi istället för
erbjudanden nådde ut med information om resultaten och analyserna från projektet.
Här tog vi ett strategiskt beslut att arbeta mer opinionsbildande och via vår webb och LinkedIn sprida
material från de fyra rapporter som vi har producerat under våren till nya målgrupper. Det här är en av
de fyra rapporterna.

S

pecifik nog för att fånga rätt målgrupp till rätt
erbjudande – men omfattande nog för att med
stor kraft bygga förtroende för vårt varumärke
till en bred skara målgrupper. Detta så att de
som ännu inte kände till oss skulle nappa på erbjudandet när de sedan möttes av det i våra kanaler.

Med målgruppsarbetet i fokus har vi varit lyhörda
för dem som känner målgruppen bäst, till exempel
branschorganisationerna. Vi har hittat ett vinnande
koncept genom att kontinuerligt ta in feedback från
dem gällande utformningen av erbjudanden och val
av distributionskanaler, samtidigt som vi bibehållet
ett agilt arbetssätt som gett utrymme för snabba
förändringar.

Vi fokuserade på att dela upp strategin i en varumärkesbyggande del och en konverterande del (sälj)
som fick samspela i våra kanaler under de sista 1,5
åren. Den varumärkesbyggande delens syfte var att
nå ut till så många som möjligt för att digitalt återbesöka de som visat intresse ett antal gånger i en
smalnande tratt, för att sedan kunna träffa rätt med
konverterande budskap.

Konvertering
När målguppen utför ett på förhand uppsatt mål
ex: klickar, köper, delar etcetera.

Det sättet att arbeta gjorde att vi i steg två kunde
lägga en mindre budget på den säljande delen då
intresse redan fanns.
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Kanalstrategi
Vi tror att vårt breda kanalval har varit en framgångsfaktor. När vi har aktiverat kampanjer på Instagram och
Facebook samtidigt som vi har synts i annonser och artiklar i extern media, i sms-utskick, vårt nyhetsbrev
OCH i branschorganisationernas kanaler så når vi ut – och det mer än en gång!

A

tt träffas av ett och samma budskap i flera
olika kanaler under en intensiv tidsperiod
ger effekt, och det är inget nytt. Så arbetar
de flesta stora byråer och företag med sina
mediemixar – men att göra det med en liten budget
till en brokig målgrupp under en väldigt kort tid är
en bedrift – om vi får säga det själva.

Sociala medier
För att nå ut så brett som möjligt i projektets säljande fas fanns projektet representerat på både
Instagram, Facebook och LinkedIn, där Facebook
var den primära kanalen de första två åren.

Ökning i procent maj 2021-maj 2022*:
LinkedIn

Ökning antal följare 101%
Ökning unika besökare 631%
Ökning sidvisningar 560%

Instagram

Sommarkampanjen 2021 på Instagram, som tillsammans med
e-postutskick, gav ett rekordhögt antal bokningar till företagsanalysen innan prishöjningen.

Ökning följare 440%

Facebook

Ökning följare 23%

Annonsering i sociala medier

38 annonser Instagram 2021-2022
5 annonser LinkedIn 2022

* Vill du veta vilka följarsiffror vi utgick från? Maila oss så berättar vi mer.
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Besök på matjobb.se – juni 2020 - maj 2022
Sommarkampanj
2021

feb 2021

sept 2020

april 2021

juli 2021

aug 2021

Vårkampanj
2021
Vinterkampanj
2021

dec 2021 jan 2022

april 2022

Trafik till hemsidan

Utbildningsportalen

Matjobb.se lanserades efter årsskiftet 2020. På
hemsidan presenterades projektets fullständiga
erbjudande. Här var kompetensutveckling en av
huvudsidorna och där har vi löpande kunnat
publicera nyheter och artiklar kopplade till ämnet.

I den fristående utbildningsportalen, portal.matjobb.
se, fanns hela kursutbudet. Så här såg den ut:

Via Google analytics har vi kunnat följa hur våra
samlade aktioner gav utdelning i form av tydliga
toppar i både bokning och webbaktivitet. De mest
markanta tillfällena är sommarkampanjen 2021
(företagsanalys), vinterkampanjen 2021 (företagsanalys) och vårkampanjen 2022 (likviditetskursen).

Hur hittade man till matjobb.se?
15%

5%

15%
65%

Trafik från sociala medier

Trafik från externa hänvisning
Trafik från
sociala medier

Trafik från ny hetsbrev

Trafik från organisk t sök

Trafik från extern hänvisning
Trafik från organiskt sök
Trafik från nyhetsbrev
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Några få platser kvar!
Kurserna du kan räkna hem samma dag

Nyhetsbrev

950:- /kurs

för LRF-med
lemmar!
Skanna QR-ko
derna
med mobilkam
eran

Kalv, första månaderna

I augusti 2021 började vi skicka ut ett nyhetsbrev var
fjortonde dag. Det har marknadsförts genom kampanjer och organiska inlägg i de sociala kanalerna.
Nyhetsbrevet skapades i verktyget Mailchimp och
adresser samlades in från deltagare i projektet, via
event samt GDPR-anpassade nedladdningsfunktioner.

2 mars 2022, 10:00-14:30

Mer mat – Fler jobb
är ett fyraårigt projekt
som får stöd från
Europeiska Socialfonden.
Projektet avslutas sista
maj 2022. Nu ges dessa
kurser för sista gången.

Vallodling för mjölk- och köttproducenter
8 mars 2022, 10:00-14:30

Kosignaler, förbättra ditt djuröga
16 mars 2022, 10:00-14:30

Fruktsamhet mjölkproduktion,
brunst och semin
31 mars 2022, 10:00-14:30

Under perioden 2021-2022 ökade vi vår skara av
nyhetsbrevsföljare med 500% och har samtidigt bibehållt en genomsnittlig öppningsgrad på över 40%.
Innehållet har varit en mix av informativt, inspirerande
och säljande material med vittnesmål och artiklar från
deltagare och projektteamet. Allt för att behålla de
följare som signat upp så länge som möjligt, även om
de redan nyttjat ett eller flera av våra erbjudanden.

Du hittar hela kursutbudet på portal.matjobb.se

Halvsidesannons i Land Lantbruk 11 feb 2022.

Tryckt material och annonsering
I projektets inledande skede satsade man på postala
utskick. En tryckt kurskatalog togs fram och skickades ut till olika målgrupper. Det är ett kostsamt sätt
att kommunicera och effekten är svår att mäta. vi
gick därför allt mer över till digital kommunikation.
Projektet har även testat att annonsera i branschpress. Det är likadant där, svårt att mäta effekt. När
fokuskurser inom djurhållning annonserades med
en halvsida i tidningen Land Lantbruk såg vi dock
ett ökat antal bokningar.

Direktkontakt
Jordbrukare är pressade både tidsmässigt och
ekonomiskt, vilket gör dem svåra att ”fånga”. Det
är vårbruk, höstbruk, kalvning, skörd och så vidare.
De vet att de borde gå en kurs, men det får vänta
till sedan. I projektet Mer mat – fler jobb har därför
direktkontakten varit en viktig del.
Med jämna mellanrum har vi skickat ut sms. Sms ger
ett direkt gensvar och med LRF som avsändare har
också många mottagare känt sig trygga.
Dessutom har ett antal kollegor löpande ringt upp
företagare. Det har både varit ”kalla samtal”, men
också samtal till tidigare deltagare i projektet som
erbjudits fler kurser och utbildningar. Det gav utdelning i form av bokningar.

Branschorganisationer
En viktig tredjepartskanal har varit de olika branschorganisationerna. Genom att hålla en tät dialog med
dessa har vi kunnat stämma av och anpassa kommunikationen. Vi har även deltagit i fysiska träffar där
vi mött företagarna. Vi har alltså fått hjälp både med
utveckling, spridning och målgruppsanpassning.

När en lantbrukare fick berätta om sin vardag blev både öppningsgrad
och klick på länkar i nyhetsbrevet rekordhögt. 43% (617 personer) öppnade brevet och läste vidare. Längre ner i brevet fanns uppmaningen
att boka sig på vår LEAN-kurs. 52 stycken klickade på kurslänken.
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Med örat mot marken
Vi kan inte nog understryka hur viktigt lyhördhet och
flexibilitet har varit för detta projekt – både i utformningen av våra erbjudanden men även i strategierna
för att nå ut med dem.

F

lertalet gånger under projektets gång så har
förutsättningarna snabbt ändrats och vi har
varit tvungna att förändras med dem.

Vi har även aktivt arbetat med att vara lyhörda mot
målgruppen lantbrukare genom att lyfta det som
många tänker på men ingen vågar säga - nämligen
känslan av att inte kunna, inte veta, och ibland inte
förstå hur man ska få grepp om sin ekonomi.

Våra öppna intervjuer med lantbrukare i svåra ekonomisk situationer som öppenhjärligt delar med
sig av hur svårt det faktiskt är att ta det där samtalet
med banken, har varit det allra mest klickade i vår
kommunikation.

Den kommunikativa bilden av lantbruk visar ofta
den glada och lyckliga bonden eller den arga och
missnöjda bonden men sällan den bonden som ber
om hjälp och VILL lära sig mer för att hjälpa sig själv.

Vi mötte dem i krisen

Rakt i målgruppen

När den ekonomiska krisen i lantbruket blev
som tydligast under vintern 2021 och våren
2022 ställde vi om.

Ett fint exempel på samarbete med branschen
är det med föreningen Sveriges Grisföretagare.

T

idningen Grisföretagaren, som ges ut på
föreningens uppdrag, har skrivit om projektet i
stort, samt om ledarskapsutbildningen och om
rönen i vår ägar- och generationsskiftesrapport.

I

stället för att fortsätta marknadsföra vår företagsanalys under de sista två månaderna av
erbjudandet, tog vi fram gratiskursen ”Likviditet
i svåra tider – handfasta tips för lantbrukare”.

På föreningen Sveriges Grisföretagares hemsida
lades dessutom projektets grisskötarkurser snabbt
upp under våren 2022. Kurserna skapades eftersom vår projektledare för kompetensutveckling
fångade upp branschens behov av kortare djurskötarutbildningar. Kurserna blev genast fullbokade.

Kursen marknadsfördes kraftigt i en samlad aktion
i alla våra kanaler. Den uppfattades ge en direkt
nytta, vilket ledde till de högsta anmälningarna av
någon av våra kurser under projektets gång, med
hela 130 deltagare.

– När vi fick upp ögonen för den företagsnytta
som projektet kunde ge våra medlemmar var vi
snabba på att få ut informationen, säger Emma
Sonesson, Grisföretagarens redaktör.

Timingen gav oss stor synlighet i externa kanaler
som uppmärksammade vårt erbjudande, vilket
även det blev en indragare till andra erbjudanden
hos oss. En win-win på alla sätt.
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Det här tar vi med oss
Den här rapporten är skapad helt och hållet med syftet att dela med oss av kunskap för att fler ska kunna
arbeta mer effektivt mot målgruppen jordbrukare. För som vi har understrukit i våra tidigare rapporter, så
ligger det i hela nationens intresse att våra jordbrukare är lönsamma, att de vidarutbildar sig och är en
drivande kraft i innovationen. Så för dig som önskar kommunicera med målgruppen jordbrukare om
frågor som är viktiga för deras framtid har vi följande tips:
Gör din hemläxa! För att skapa förtroende hos
målgruppen måste du veta vad du pratar om.
Specificera ditt erbjudande till varje målgrupp i
form av utvald bild, rubrik och text. Det vill säga
olika bilder till exempelvis grisbönder, mjölkproducenter och spannmålsbönder.
Våga visa den ärliga bilden av lantbrukets vardag, inte bara den glada bonden eller den arga
opinionsbildaren. Igenkänningsfaktorn i svåra
frågor öppnar för att fler vågar ta steget mot
just ditt erbjudande.
Kommunikationsteamet måste vara delaktiga i
utformningen av erbjudandet för att den röda
tråden ska bli tydlig ända ut till mottagaren.
Använd en bred palett av kanaler. Beroende på
ett stort åldersspann i målgruppen finns det tydligt olika preferenser av kanaler som man tenderar att titta på och förlita sig på.
Ta hänsyn till tidsaspekten. När är din målgrupp
mest aktiv i den utvalda kanalen och när kan din
målgrupp ta del av erbjudandet, exempelvis vilka
tider på dagen? En mjölkbonde kan gå en digital
kurs en viss tid på dagen och en grisbonde en
annan. Det skiljer sig extremt mycket mellan de
olika målgrupperna inom kategorin jordbrukare.
Ta hjälp av branschorganisationer för värdefull
information om målgruppens behov och preferenser. Lyssna!
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”

Det är bara att plocka upp
stafettpinnen”

Vi klagar ofta på jordbrukarna; de skulle behöva
mer kunskap inom ekonomi, vara bättre företagare
och för att inte tala om prissättningen! Jag har till
och med hört mig själv säga ”det räcker inte att
man är bra på att köra traktor”.

Christin Rappe
Projektchef Mer mat – fler jobb

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

O

ch det stämmer, men det är nog ingen
som bara är bra på att köra traktor. Snittjordbrukaren har sju olika verksamhetsgrenar på sin gård. Hen ska inte bara ha
djuröga, navigera genom en snårskog av regler och
förordningar, vara säljare och köpare, man ska också
hålla koll på världsmarknaden OCH kunna köra
traktor.
Tillbaka till frågan om varför man inte vidareutbildar
sig när det finns ett stort utbud av utbildningar där
ute. Samma fråga kan ställas till bagare eller finsnickare, varför går de inte en utbildning i ekonomi – de
behöver ju det för att bli mer lönsamma. Jo, därför att
vi alla vill lära oss mer av det som vi är intresserade
av. Är jag dessutom svag på ekonomi så känns det än
mer motigt. Däremot, en kurs i kosignaler, det är ett
ämne som jag kan, är intresserad av och vill lära mig
ännu mer om.
Även om majoriteten av våra deltagare gick kurs i
något som direkt påverkade deras produktion så
hade vi ändå ett stort antal deltagare på andra typer
av kurser. Vi lyckades genom att lyssna på vad de
önskade, vi anpassade utbudet därefter och gjorde
kurserna specifika för målgruppen. Och sedan lagret
av kommunikation uppepå det. Det spelade ingen roll
hur bra vårt utbud var om ingen visste om det. Kommunikationen fick ta lika mycket plats som övriga
delar.
Där har ni det, bara att kopiera till framtida projekt.
Och gällande just ekonomi så hade vi kunnat anpassa
ytterligare och säkert fått ännu fler deltagare. Det
skickar vi med till dig som vill plocka upp stafettpinnen.
21

