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SLUTRAPPORT

Sammanfattning
Inom projektet Ekonomistyrning Mjölk har ett systematiskt rådgivningskoncept utvecklats för
målstyrning och uppföljning av mjölkföretag. Konceptet har provats under två år i 40 mjölkföretag
och dess effektivitet har utvärderats. Rådgivningskonceptet har varit mycket uppskattat av
lantbrukarna, där hela 96 % vill rekommendera det till sina lantbrukskollegor. Åsikterna om konceptet
har samlats in via två enkätundersökningar. Undersökningarna visar att lantbrukarna har fått en
genomlysning av företaget på ett sätt och djup som gett dem ny insikt. De uppskattar bl.a. att via ett
för ändamålet framtaget frågeformulär delta i analysen samt att tillsammans med rådgivaren sätta upp
förbättringsåtgärder tydligt i en handlingsplan. Vidare känner de att intensiteten i förbättringsarbetet
blir högre med vetskapen om att resultatet skall utvärderas vid en återkommande rådgivningskontakt.
En del av lantbrukarna har uttryckt en önskan om att få jämföra sig med andra samt att få en högre
grad av konkreta och praktiska råd för att lättare kunna uppnå förbättring. Önskemålet om att kunna
jämföra sig med andra gårdar har kunnat tillgodoses under projektets gång. Ett framtida ökat
samarbete mellan ekonomi- och produktionsrådgivare skulle sannolikt underlätta framtagandet av de
praktiska och konkreta åtgärder som lantbrukarna efterfrågar och behöver. I stort har lantbrukarna
värdesatt de olika delarna under projektet med i snitt betyget fem av sex möjliga.
Ekonomirådgivarna är också positiva till rådgivningskonceptet, om än i något mindre grad än
lantbrukarna. De uppskattar lantbrukarnas delaktighet och tror att acceptansen av rådgivningen ökar på
detta sätt. Vidare anser merparten det positivt att via en lista med företagets starka och svaga sidor
upprätta en handlingsplan. Även rådgivarna tycker att intensiteten i förbättringsarbetet hos
lantbrukarna ökat tack vare konceptets planerade resultatuppföljning. De flesta anger vidare att
projektet gett dem nya dimensioner att använda i sitt arbete som rådgivare samt att de i större
utsträckning än tidigare ska arbeta på liknande sätt. En del av rådgivarna anser att arbetsinsatsen med
att inhämta och bearbeta data till analysen är väl stor. Det finns därför anledning att granska analysen
och ev. göra fler analysdelar valbara för rådgivare/lantbrukare samt att förenkla eller skala bort.
Både lantbrukare och deltagande rådgivare bedömer den ekonomiska vinningen av rådgivning enligt
konceptet i Ekonomistyrning Mjölk som stor. Vidare finns ett stort intresse att jobba vidare enligt
konceptet. Frågan är emellertid om det på sikt verkligen sker. Här är det viktigt att öka intresset bland
rådgivande organisationer och rådgivare samt lantbrukare genom att sprida erfarenheterna och inte
minst förmedla det positiva gensvar som lantbrukarna i projektet gett metodiken. Till detta krävs kraft
och resurser. Med tanke på konceptets mycket goda ekonomiska utväxling på gårdsnivå, borde
offentlig eller kollektiv delfinansiering av denna rådgivningstyp övervägas, då den på sikt säkerställer
ökad långsiktig konkurrenskaraft hos våra svenska mjölkproducenter.
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1. Bakgrund
Många mjölkföretagare har de senaste åren genomgått en expansiv fas med ökad omsättning i sina
företag. Med ökade tillgångar och större finansiell exponering ökar komplexiteten i företaget.
Företagsledaren ställs inför att överblicka fler anställda, mer areal och större besättning.
Trots denna utveckling och de krav företagaren ställs inför, utnyttjas enligt erfarenhet endast delar av
den rikliga informationsmängd som finns (t.ex. räkenskaper, kokontroll och uppgifter från robot) för
att förbättra företaget i önskvärd utsträckning. Mjölkföretagaren för oftast en kontinuerlig dialog med
sina produktionsrådgivare, revisorer och banktjänstemän och får därmed värdefull men fragmenterad
information om olika delar i företaget. I många fall saknas dock en rådgivning med ett helhetsgrepp
som förmår att sammanställa data från såväl räkenskaperna som produktionen och omvandla dessa till
ett översiktligt underlag med tydliga variabler att styra företaget efter. Önskvärt är således effektiva
styrsystem för att med tillfredsställande exakthet kunna följa att verksamheten utvecklas i gynnsam
riktning.
Vår erfarenhet är att alldeles för få arbetar med genomgripande rådgivning på helhetsnivå, trots att
nyttan är stor. Arbetssättet med analys, målstyrning och uppföljning är i många mjölkföretag
oprioriterat i dag. Detta kan bl.a. bero på att lantbrukarna är hårt pressade och har fullt upp med de
dagliga rutinerna. Utan stöd för att implementera ett sådant metodiskt arbetssätt, riskerar många
mjölkföretagare att fortsätta i gamla spår och tro att den intuitiva överblickbarheten ska räcka för att
känna och styra sitt företag. Detta medför i sin tur att värdefulla utvecklings- och
förbättringsmöjligheter blir obearbetade och de så nödvändiga lönsamhetsförbättringarna uteblir.

2. Syfte/förväntade effekter – Projektmål och deltagarnytta
Syftet med projektet har varit att stödja och utveckla mjölkproducenterna som företagsledare genom
att utifrån räkenskaper, produktionsbaserad information och nyckeltal implementera en tydligare
planering och målstyrning i mjölkföretagen.
En central del i detta är att utveckla och implementera en modell som bistår mjölkföretagaren att följa
upp och målstyra verksamheten. Med projektet höjs kunskapen och intresset kring företagsekonomiska
frågeställningar och metoder kring ett strategiskt ledarskap.
Målgruppen var mjölkföretagare som har för avsikt att vara konkurrenskraftiga i framtiden.
En sekundär målgrupp var de rådgivare som har jobbat med projektet.
Projektmålen i projektplanen har konkretiserats enligt nedan. Projektet skulle:
a. stärka mjölkföretagens långsiktiga konkurrenskraft och attraktionskraft genom förbättrad
företagsledning, ökad företagsutveckling och förstärkt lönsamhet.
b. öka mjölkföretagarnas kompetens gällande att läsa och använda befintlig information vid
företagsstyrning. Vidare skulle kompetensen öka kring att analysera sin situation.
c. ta fram ett systematiskt koncept och verktyg för målstyrning och uppföljning av mjölkföretag.
Koncept och verktyg skulle sedan användas och utvärderas som metod i 40 mjölkföretag för
systematisk målstyrning och uppföljning av resultatindikatorer i de deltagande
mjölkföretagen.
d. öka kompetensen i rådgivande organisationer om hur man arbetar med kontinuerlig
ekonomistyrning av mjölkföretag.
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e. förbättra metodiken och rutinerna för att målstyra mjölkföretag.
f.

medverka till att arbetssättet blev inarbetat och kundfinansierat efter projektets slut.

g. sprida kunskapen om nyttan av ekonomistyrning som arbetssätt i mjölkföretagen, genom
artiklar och framföranden i lämpliga forum. Medverka till att projektresultatet blev känt och
spritt till våra mjölkföretagare.

3. Projektets arbetssätt
3.1 Genomförande efter tidsplan
Redan i samband med upprättandet av projektplanen framtogs en tidsplan innehållande projektets
olika aktiviteter (Figur 1). Planen har med undantag från vissa mindre tidsförskjutningar i stort hållits
under hela projektets gång. Planen som visas nedan har fungerat som ett levande dokument och varit
ett underlag till rapportering och diskussion vid alla styrgruppsmöten samt vid rådgivarutbildningar.
EKONOMISTYRNIND MJÖLK, TIDSPLAN

Beslut
SJV
Tillsätta styrgrupp
(ledande personer inom
involv. organisationer)
Tillsätta en referensgrupp
(erfarna rådgivare,
kompetens inom ekonomi
och produktion)

Enkät efter
etapp ett.

Utveckling av konceptmaterial för kundarbetet
(projektledare och
referensgrupp)m.fl.)
referensgrupp

Telefonutbildning av
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och genomförande,

Utbildning av 10
rådgivare i metod och
genomförande, etapp

Utse genomförande
rådgivare

Enkät efter
etapp två.
Projektutvärdering,
kunskaps- och
erfarenhetsspridning
Förhoppning
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fortsatt
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förbättringsarbete i
företagen
efter
projektets
slut

Supportfunktion till rådgivare i fält
Rekrytera mjölkföretagare
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förbättringsåtgärderna, nya mål
och ny åtgärdsplan. Ett

Dård: Denomföra ekonomisk analys,
hitta förbättringspotential, sätta upp
mål och plan för förbättringsåtgärder i
företaget. Två gårdsbesök per företag.
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Dård: Denomförande av förbättringsåtgärder i mjölkföretaget
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Figur 1: Tidsplan för projektets aktiviteter

3.2 Från projektplan till färdigt koncept och konceptmaterial
Skyndsamt efter det att projektet slutligen blivit beviljat av Jordbruksverket den 14 april 2011 sattes
projektarbetet igång. Detta med tanke på att mjölkföretagarna skulle få tillräckligt med tid för att testa
projektets blivande rådgivningskoncept.
Arbetet med att utveckla konceptet och tillhörande rådgivningsmaterial startade genom att tillsätta en
referensgrupp om fyra till sju personer inkluderat projektledaren. Antalet personer varierade under
arbetets gång, beroende på behov av kompetens. Referensgruppen bestod av kompetenser inom
ekonomi och mjölkproduktion och kom från Hushållningssällskapen, LRF Konsult, dåvarande Freja
Husdjur samt Skånesemin. Möten med referensgruppen hölls i maj, juli samt oktober år 2011. Utöver
detta var referenspersonerna i olika grad löpande involverade i framtagandet av materialet.
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Vid första referensgruppsmötet skedde bl.a. en idégenomgång kring vilka uppgifter som är lämpliga
att ha med i ett material som skall analysera mjölkföretag. Vidare skedde diskussioner kring hur
konceptmaterialet skulle utformas, hur valet av lantbrukare och rådgivare skulle göras mm. Under
detta möte framkom också idén kring att via frågor involvera lantbrukarna i analysen.
Till nästa möte som hölls sju veckor senare fanns ett utkast av analysen. Nu framgick det vad analysen
innehöll, hur den kunde vara utformad med olika analysområden samt hur en handlingsplan kunde se
ut. Referensgruppsdeltagarna fick kritiskt granska materialet före mötet. Referensgruppen ansåg
inledningsvis att analysmaterialet var alltför omfattande. Efter att i gruppen grundligt gått igenom
materialet (strukit några delar och lagt till andra delar), visade det sig att materialet dessvärre inte
minskat i omfattning utan snarare ökat något. Med beaktan av möjligheten för rådgivaren att kunna
välja ut de analysdelar som är intressanta i respektive företag, bedömde referensgruppen omfattningen
som gångbar. Under mötet växte vidare utformningen av lantbrukarnas analysfrågor fram. De skulle
vara kopplade till de olika områdena i ”rådgivaranalysen”. Varje område som skulle analyseras borde
ha flera olika frågor för att få fram en tillräckligt klar bild. I detta skede var man i referensgruppen helt
överens om att frångå tanken kring att ta fram automatiska dataöverföringar mellan projektets
konceptmaterial och de deltaganade organisationernas befintliga analysprogram eller databaser. Denna
insats skulle bli alltför omfattande i relation till projektbudgeten. Vidare skulle det bli svårt att få vissa
organisationer att ”öppna upp” sina system. Istället skulle konceptmaterialet vara helt fristående.
Något som i sin tur krävde en helt ny analys såväl gällande de ekonomiska som de produktionsmässiga
delarna.
Med detta i bagaget fortsatte sedan arbete med att färdigställa konceptmaterialet. Efter ca tre månader
(inkluderat sommarledighet) mailades ett första utkast på färdigt konceptmaterial över till
referenspersonerna. När referenspersonerna på var sitt håll gått igenom materialet var det dags för ett
telefonmöte, där materialet genomgicks och beslut togs kring vissa modellförändringar. Nu fastställdes
bl.a. vilka analysdelar som skulle vara obligatoriska och vilka som skulle finnas som tillval. Efter
ytterligare modellbyggande skickades applikationen några veckor senare vidare för programmering av
de lite mer avancerade delarna. Programeringen drog ut på tiden och stora ansträngningar gjordes för
att få detta relativt begränsade men viktiga moment färdigt. Efter sju veckor var programmeringen
tillräckligt klar och testkörning kunde genomföras. Strax före rådgivarutbildningen som sedan länge
planerats till januari 2012, hade applikationen testats av tre rådgivare på vardera en gård.
Erfarenheterna från testet hade bearbetats under ett telefonmöte och några mindre modelljusteringar
gjorts. Trots vissa svårigheter stod modellen således klar enligt utsatt tid! Under det löpande
rådgivningsarbetet upptäcktes sedan några mindre brister. Dessa åtgärdades skyndsamt och ny version
skickades ut till rådgivarna.
3.3 Rådgivare och lantbrukare
Tidigt i processen påbörjades diskussionerna kring vilka rådgivare och lantbrukare som skulle delta i
projektet. Utifrån rådgivarförslag från LRF Konsult och Hushållningssällskapen formades en lista med
ekonomirådgivare/affärsrådgivare som bedömdes kunna utföra uppgiften på ett bra sätt, föra
erfarenheter vidare i och utanför projektet samt som var geografiskt spridda från Luleå i norr till
Hörby i söder. Av de tio rådgivarna var fyra anställda av LRF Konsult och sex av
Hushållningssällskapen. För att minimera riskerna med uteblivna leveranser, upprättades
sammarbetsavtal mellan projektägaren och rådgivarnas chefer.
Eftersom deltagande lantbrukare skulle betala 9 000 kr för att delta, ansågs det svårt att styra vilka
lantbrukare som skulle delta. I referensgruppsdiskussionerna framkom att det kunde vara en fördel om
lantbrukare med framåtanda deltog. Dessa lantbrukare skulle senare ha lättare för att fungera som
ambassadörer för konceptet. De tio rådgivarna som skulle arbeta i projektet fick uppdrag att på egen
hand sälja in konceptet till vardera fyra mjölkproducenter. Varje mjölkproducent fick sedan en
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deltagarbekräftelse från projektledningen med information om projektet och den kommande
rådgivningen. Här ombads de meddela till projektledaren om de mot förmodan inte längre ville delta.
3.4 Rådgivarutbildningar
I januari 2012 samlades tio rådgivare från LRF Konsult och Hushållningssällskapen i Nässjö för
rådgivarutbildning. Under två kursdagar varvades information om koncept och projekt med olika
gruppdiskussioner kring hur man t.ex. kunde lägga upp kommande rådgivningsinsats. För att stärka
kompetensen kring grundläggande produktionsnyckeltal och se var man hittar dessa, föreläste
produktionsrådgivare Anders Seeman från Skånesemin. Förutom kunskapsöverföring var
målsättningen att skapa en teamkänsla, då t.ex. löpande erfarenhetsutbyte kunde behövas mellan
rådgivarna under arbetets gång.
Den andra rådgivningsetappen, bestod bl.a. av att utvärdera effekterna av handlingsplanen som
lantbrukarna jobbat med. Inför denna rådgivningsinsats hölls det under våren 2013 en
rådgivarutbildning per web och telefon. Här behandlades arbetsmetoder för etappens rådgivning.
Vidare presenterades bl.a. resultatet från den första enkätundersökningen och det positiva gensvar som
lantbrukarna lämnat. En liten stund lades också på den absoluta vikten av att utföra projektarbetet
inom utsatt tid.
3.5 Praktisk rådgivning med rådgivningskonceptet
Under våren 2012 var det dags för rådgivarna att starta arbetet ute på mjölkföretagen.
Rådgivningskonceptet illustreras övergripande i Figur 2.
Rådgivningen inleds med en gedigen analys av ekonomiska och viktiga produktionsmässiga
förhållanden ute på gården. För att genomföra analysen används information bl.a. från bokföring,
kokontroll eller CDB. Här är det vanligt att rådgivaren lägger in en del uppgifter i applikationen
hemma på kontoret för att sedan fortsätta med datainsamlingen vid första gårdsbesöket. Lantbrukaren
får en aktiv roll i analysen, genom att via ett frågeformulär själv få bedöma starka och svaga sidor i
olika delar av sitt mjölkföretag.
Vid ett andra rådgivarbesök jämför sedan företagaren och rådgivaren sina uppfattningar och en bild
över företagets starka och svaga sidor skapas. Med detta som underlag vaskas ett antal förbättringsåtgärder fram, vilka förslagsvis prioriterats i lönsamhetsordning. Förutom ekonomirådgivaren och
mjölkföretagaren med familj har några företagare valt att ha t.ex. produktionsrådgivare eller företagets
medarbetare delaktiga i diskussionerna kring och upprättandet av handlingsplanen. Åtgärderna i
handlingsplanen genomförs av mjölkföretagarna eller av någon medarbetare som fått ansvaret.
När denna första rådgivningsetapp var klar, rapporterades det in till projektledningen. Påtryckningar
krävdes för att få alla rådgivare att färdigställa sin rådgivning innan det hunnit gå allt för långt av
projekttiden.
Analys av hela
företaget med
fördjupning
mjölkproduktion. Var
finns förbättringspotentialen?

Handlingsplan
med konkreta
förbättringsåtgärder

Genomförande
av åtgärder

Utvärdering och analys.
Vad har gjorts bra?
Ekonomisk vinning? Vad
kan göras bättre? …

Kontinuerlig
uppföljning /
kontakt med
rådgivare

Genomförande
av åtgärder

Figur 2: Rådgivningskoncept
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För att se effekterna och hålla förbättringsarbetet levande, följs handlingsplanen fortlöpande upp
tillsammans med rådgivaren. Denna uppföljning har i projektet ofta skett per telefon. Projektledningen
skickade kontinuerligt ut mailpåminnelser till rådgivarna om att följa upp förbättringsarbetet ute på
gårdarna.
Det fanns under projektets gång en oro för att vissa mjölkföretag inte skulle delta i den andra etappen
med utvärdering och ny handlingsplan. Företagarna hade vid denna tidpunkt redan fått en gedigen
analys och intressanta åtgärder att jobba med, vilket de betalat 5 900 kr för. Projektledningen befarade
att delar av mjölkföretagarna eventuellt skulle tycka att en utvärdering som för företagaren kostade
3 100 kr vore onödig. Bland rådgivarna visade det sig under första etappen att några individer hade
svårt att göra avtalade arbetsinsatser och hålla deadlines.
Genom att vara lyhörd gällande lantbrukarnas önskemål om jämförande nyckeltal, gjordes
utvärderingsdelen ytterligare lite mer attraktiv. Strax före uppstarten av utvärderingsdelen
marknadsfördes jämförelsetalen och rådgivningens sista del i ett brev till deltagande mjölkföretagare.
Effekterna av lantbrukarbrevet och det extrainsatta jämförelsematerialet är svåra att bedöma. Tydligt
är dock att lantbrukarna ville fortsätta, då vi fick ett fantastiskt resultat där alla projektets mjölkföretag
(bortsett från ett som gått i konkurs under projektets gång) deltog från projektets början till slut. För att
säkerställa slutlig leverans även från tre rådgivare som inledningsvis visat att de hade svårt att hålla
deadline, togs ett beslut i styrgruppen om att den ekomomiska ersättningen till dessa skulle utbetalas
först efter det att de sista projektinsatserna var genomförda. Med stöd av dessa ekonomiska
påtryckningar slutförde alla rådgivarna sina uppdrag i projektet enligt fastslagen deadline.
Ungefär ett år efter den första kontakten mellan lantbrukare och rådgivare var det sedan dags att göra
en utvärdering och se hur stor den ekonomiska vinningen varit. I detta sammanhang diskuterar
lantbrukare och rådgivare vad som gjorts bra och vad som kan göras bättre. Vid detta tredje
gårdsbesök upprättas dessutom en ny handlingsplan att jobba utifrån framöver. Efter önskemål från
lantbrukare och rådgivare kunde projektet även presentera ett anonymt jämförelsematerial, där ett
antal utvalda nyckeltal från alla fyrtio gårdarna jämfördes.
Med en ny handlingsplan till hands avslutades projektet ute på gårdarna. Rådgivarna hade ännu en
gång i uppgift att rapportera in till projektledningen.
Rådgivningen är tänkt att kunna upprepas cykliskt med nya uppdaterade förbättringsplaner och
uppföljningar. Allt för att vidmakthålla ett kontinuerligt förbättringsarbete i företaget.

3.6 Enkätundersökningar
Efter företagsanalys och upprättad handlingsplan genomfördes den första av projektets två
skriftliga enkätundersökningar. Enkäterna till lantbrukarna skickades ut efterhand som
rådgivarna redovisat rådgivningsinsatsen för projektledningen. Eftersom ett fåtal rådgivningar
(p.g.a. några rådgivare) drog ut på tiden, hann man inte med att utföra samma rutiner för dess
lantbrukare som för övriga innan sammanställningarna behövde göras. När skriftlig
påminnelse skett och fem slumpmässiga enkätsvar samlats in per telefon, blev
svarsfrekvensen bland de tillfrågade lantbrukarna 66 %. Rådgivarna hade ett ekonomiskt
incitament att besvara enkäten och svar kom efter påminnelser från alla tio rådgivarna. Denna
första enkätundersökning sammanställdes sedan för att inledningsvis bl.a. kunna pressenteras
för deltagande rådgivare inför den andra rådgivningsetappen.
När den andra och sista projektetappen var avklarad genomfördes en ny skriftlig
enkätundersökning. Denna gång med erfarenhet från den första enkätundersökningen. Även
här svarade alla tio rådgivare. I detta skede började den sedan start planerade projekttiden gå
mot sitt slut. För att snabbt få in enkätsvaren från lantbrukarna och samtidigt bidra med
marknadsföring av konceptet, erbjöds de lantbrukare som svarade snabbt en kaffetermos med
projektets logga. Efter en relativt liten arbetsinsats (jämfört med insatsen vid den första
enkätundersökningen) slutade svarsfrekvensen bland lantbrukarna på 70 %.
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Målet har vid båda enkätundersökningarna varit att ställa frågor som inte döljer konceptets
svagheter, utan fokus har legat på att verkligen få fram det som kan förbättras.
Enkätundersökningarna återfinns under bilaga 3, 5, 9 och 11.
3.7 Projektadministration, styrning och samarbetsformer
Projektägaren utsåg vid projektets start undertecknad som projektledare. Projektledaren har
ansvarat för det löpande projektarbetet och sett till att processen gått framåt.
Överordnat projektledaren har det funnits en styrgrupp, vilken vid fem tillfällen fysiskt
träffats för att erhålla lägesinformation från projektledaren samt diskutera och besluta i viktiga
frågor. Utöver detta har projektledaren levererat två skriftliga lägesrapporter till styrgruppen
samt kontaktat enskilda styrgruppsdeltagare vid behov.
Under projektets gång har det involverats referenspersoner, rådgivare samt mjölkföretagare.
Några av referenspersonerna har kommit från husdjursföreningarna, vilka bidragit med
mycket värdefull produktionskompetens. En del av medarbetarna i projektet är anställda på
LRF Konsult och kan till viss del ses som konkurrenter till delar av linjeverksamheten hos
Hushållningssällskapen. Genom att i projektet bortse från detta faktum och istället uteslutande
se på mjölkföretagarnas bästa, har detta hinder motats bort.
Projektledaren har attesterat de flesta löpande fakturor samt tagit fram kontinuerlig
ekonomisk uppföljning. Projektägaren har kontrollerat kostnadsflödet genom att betala och
ligga ute med projektets kostnader samt upprätta bokföring. Därtill har projektägaren
upprättat och översänt de handlingar som krävs för att rekvirera ersättning för projektets
kostnader.
3.8 Projektets ekonomi
Frågan om projektets budget kunde hållas har varit något osäkert under en stor delen av
projektet. Genom vissa budgetåtstramningar samt i övrigt effektivt projektarbete slutar
projektets totalkostnad i linje med beviljade medel. Ekonomisk sammanställning återfinns i
bilaga 13.

4. Resultat och diskussion
Avsnitten nedan syftar till att gå igenom och diskutera målen som finns uppställda under kapitel två
ovan.

4.1 Förbättrad företagsledning, ökad företagsutveckling och förstärkt lönsamhet
Enligt projektmål a skulle projektet stärka mjölkföretagens långsiktiga konkurrenskraft och
attraktionskraft genom förbättrad företagsledning, ökad företagsutveckling och förstärkt lönsamhet.
Vi får en bild av om lönsamheten förbättrats i företagen genom att studera den information som
inkommit om respektive företag från respektive rådgivare. Överslagsmässigt mycket grovt beräknar
projektets samlade rådgivarkår att rådgivningsinsatsen i de 40 mjölkföretagen tillsammans genererat
lönsamhetsökningar som överstiger hela projektets budget.
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Ett annat sätt att se om projektet genererat en förstärkt lönsamhet är att fråga deltagarna om de ansåg
att Ekonomistyrning ger mer eller mindre ekonomisk vinning än annan / annan liknande rådgivning
(se bilaga 4 fråga 11 och bilaga 6 fråga 17).

Figur 3 och 4: ”Ekonomisk vinning av denna rådgivning jämfört med annan rådgivning
(lantbrukarsvar till vänster) / annan liknande rådgivning (rådgivarsvar till höger)”
I figurerna 3 och 4 framgår att hela 92 % av lantbrukarna och nio av tio rådgivare anser att konceptet i
Ekonomistyrning Mjölk ger större ekonomiskt vinning än annan / annan liknande rådgivning.
Lantbrukarna tillfrågades vidare om hur stor effekt vetskapen om kommande rådgivningsuppföljning
haft på intensiteten i deras eget förbättringsarbete. I figur 5 nedan ser vi att 92 % av lantbrukarna
angav att de i någon grad arbetat mer intensivt. På samma fråga angav åtta av tio rådgivare att de
bedömde att lantbrukarna i någon grad arbetat mer intensivt med denna vetskap (se bilaga 12 fråga 1).
Intensitetshöjningen som vi här kan se (figur 5), har med stor sannolikhet påskyndat och förbättrat de
ekonomiska resultatförbättringarna i deltagand mjölkföretag.

Figur 5: Hur bedömer lantbrukarna att medvetenheten om kommande uppföljning påverkat
deras intensitet i förbättringsarbetet?
Det är svårt att bedöma hur Ekonomistyrning Mjölk kommer att påverka företagsutvecklingen ute på
de deltagande gårdarna. En tillfredställande lönsamhet är emellertid en förutsättning för lyckad
framtida företagsutveckling. Rådgivarna har bedömt att det skett stor lönsamhetsförbättring på ”sina”
gårdar. Rådgivningen med detta koncept ger enligt lantbrukare och rådgivare extra stor ekonomisk
vinning. Intensiteten i förbättringsarbetet har sannolikt varit hög. Med bakgrund av detta bör vi kunna
tillskriva konceptet en positiv effekt gällande företagsutvecklingen.
Mjölkföretagarna har i projektet praktiserat metodiken med att arbeta utifrån en strukturerad
åtgärdsplan, vilken framtagits från en analys där både företagare och rådgivare agerat aktivt.
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Åtgärdsplanen har sedan utvärderats. Detta har enligt undertecknads bedömning ökat lantbrukarnas
kompetens i hur man metodmässigt kan arbeta mot ökad lönsamhet. Dessutom har företagarna
tillsammans med rådgivaren arbetat fram en rad förbättringsåtgärder, vilka enligt
lantbrukarkommentarer i enkäterna medfört nya insikter kring vad man som företagsledare bör tänka
på för att nå ökad lönsamhet. Företagarna anger att de kan tänka sig att jobba vidare på motsvarande
sätt framöver, vilket framgår av figur 6 nedan (se bilaga 10 fråga 5). Utifrån ökad insikt hos
lantbrukarna och ett intresse att fortsätta med konceptet, bedömer undertecknad att projektet bidragit
till att företagsledningen förbättrats i deltagande företag.

Figur 6: Skulle du kunna tänka dig att jobba vidare med rådgivning utifrån handlingsplaner
och utvärderingar på det sätt som gjorts i projektet?

4.2 Öka mjölkföretagarnas kompetens
Enligt projektmål b skulle projektet öka kompetensen hos mjölkföretagarna gällande att läsa och
använda befintlig information vid företagsstyrningen. Vidare skulle kompetensen öka kring att
analysera sin situation.
Företagarna har i projektet praktiserat metodiken som beskrivits tidigare. Detta har gett företagarna en
insikt i hur man metodmässigt kan arbeta mot ökad lönsamhet. Dessutom har företagarna tillsammans
med rådgivarna arbetat fram en rad förbättringsåtgärder. Dessa åtgärder har (bl.a. enligt
lantbrukarkommentarer i utvärderingarna) medfört nya insikter kring vad man som företagsledare bör
tänka på för att nå ökad lönsamhet.
Företagarna fick bl.a. ange om de fått bättre insikt i var och hur man kan utnyttja uppgifter i bokföring,
kokontroll etc. (se figur 7). Konstateras kan att 69 % ansåg att de i varierande utsträckning fått en
bättre insikt. Utifrån kommentarerna kan vi utläsa att vissa av de övriga ansåg att de redan tidigare
hade god insikt.

Figur 7: ”Jag (som lantbrukare) har i detta projekt fått bättre insikt i var och hur jag kan
utnyttja mina uppgifter i bokföringen, instrumentpanelen etc. för att hitta mitt företags
förbättringspotential.”
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4.3 Ta fram, använda och utvärdera ett systematiskt koncept med tillhörande verktyg
Det mest konkreta målet i projektet, projektmål c var att ta fram ett systematiskt koncept och verktyg
för målstyrning och uppföljning av mjölkföretag. Konceptet och verktyg skulle sedan användas i 40
mjölkföretag och utvärderas som metod för systematisk målstyrning och uppföljning av
resultatindikatorer i de deltagande mjölkföretagen.
Tidigare i denna rapport framgår hur konceptmaterialet ser ut och hur det tagits fram. Konceptet
testades enligt planen i 40 mjölkföretag runt om i Sverige.
Genom enkätundersökning hos såväl mjölkproducenter (huvudmålgruppen) som rådgivare (sekundär
målgrupp) har vi fått en bild av hur konceptmaterialet fungerat och vissa indikationer på vad som
behöver bli bättre.
För att få lantbrukarna involverade, för att få insikt i hur lantbrukarna ser på olika delar i sitt företag
samt för att få en ökad acceptans av rådgivningen, togs ett frågeformulär fram (se bilaga 2).
Frågeformuläret som företagarna fick fylla i betygssattes av mjölkföretagarna med i genomsnitt fem
poäng av sex möjliga (se bilaga 4 fråga 1 och 2). Nio av tio rådgivare värdesatte frågeformuläret till en
nivå strax under fem poäng av sex möjliga. De ansåg att frågorna var ett bra underlag för diskussionen
med lantbrukarna. En tionde rådgivare var emellertid mycket missnöjd med frågeformuläret. (Se
bilaga 6 fråga 1, 2 och 3). Oftast låg rådgivare och lantbrukare nära varandra i sin bedömning av
företagets olika delar men de flesta rådgivarna hade några gånger mött situationen där åsikterna skilde
sig åt (se bilaga 6 fråga 3a). Tanken med frågeformuläret var bl.a. att öka lantbrukaracceptansen av
rådgivningen. För att om möjligt få svar på detta tillfrågades de i många fall mycket erfarna
rådgivarna. Enligt figur 8 framgår att rådgivarna tror att acceptansen för rådgivningen påverkats
positivt av medverkan via t.ex. frågorna (se bilaga 6 fråga 2 e).

Figur 8: ”Jag (som rådgivare) tror att acceptans och förståelse för rådgivningen påverkats
positivt när lantbrukaren tydligt fått medverka med sin uppfattning t.ex. via frågorna.”
Som plattform för det fortsatta arbetet gjorde rådgivarna en analys av varje företag. Denna analys
utmynnar sammanfattningsvis i en lista med starka och svaga sidor.
Lantbrukarnas bedömning av analysen blev även här i genomsnitt fem av sex möjliga (se bilaga 4
fråga 4 a, b, c, d och e). Man ansåg att analysen var lätt att förstå, den var träffsäker, det fanns inga
onödiga analysdelar men några kommenterade att jämförelsetal med andra gårdar saknades. Vidare
ansåg man att det varit värt det jobb och den tid som åtgått till att ta fram uppgifter till analysen.
Rådgivarna visade sig vara splittrade kring vad de tyckte om analysen. Åtta av tio rådgivare tyckte att
det var bra med en färdig analysmodell att jobba utifrån, medan två hade önskat att jobba på annat sätt
(se bilaga 6 fråga 4d). På frågan om de tyckte att uppgiften att inhämta och bearbeta data var lagom
omfattande instämde sex av tio rådgivare i olika grad, medan fyra ansåg att insatsen var för stor (se
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bilaga 6 fråga 4 c). Hälften av rådgivarna ansåg att analysens alla delar i olika grad behövdes medan
andra hälften ansåg att det fanns delar i analysen som var onödiga. Några av de sistnämnda rådgivarna
var självkritiska och ansåg att de kanske hade valt att jobba med för många av analysens
tillvalsmöjligheter. En betydande andel ansåg att man skulle skala bort delar i analysen, men någon
enhetlig bild av vad som skulle skalas bort framkom inte. (Se bilaga 6 fråga 4a). Rådgivarna fick ange
om de saknade något i analysen. Även bland rådgivarna framkom önskemål om ett jämförelsematerial
mellan gårdar (se bilaga 6 fråga 4b). Nämnas kan att det var första gången rådgivarna arbetade med
modellen, vilket innebär avsaknad av rutin. Vidare tyder enkätsvaren på att vissa rådgivare är
intresserade av att jobba med ingående analyser som bas för sin rådgivning medan andra föredrar att
jobba mer med övergripande beräkningar i kombination med fingertoppskänsla. Genom att jämföra
åsikterna mellan rådgivare visar det sig att de yngre rådgivarna i gruppen i större utsträckning
uppskattar en strikt analys som denna medan äldre rådgivare i större utsträckning önskar jobba enligt
egna metoder. Rådgivargruppen är emellertid för liten för att dra allt för stora slutsatser. I
rådgivargruppen hade sex av tio rådgivare arbetat mer än tio år och två av tio arbetat mer är fem år (se
bilaga 6 fråga 18). Svaren från rådgivarna visar att det finns en förbättringspotential gällande
analysens användarvänlighet, sett ur ett rådgivarperspektiv.
Med analysen och listan över starka och svaga sidor som plattform var det sedan dags att upprätta en
handlingsplan. Även här är lantbrukarna mycket nöjda, där de i frågorna gällande denna del ger ett
snittbetyg på fem av sex möjliga (se bilaga 4 fråga 5). De uppskattar arbetssättet att utifrån en lista
med starka och svaga sidor upprätta en handlingsplan. I figur 9 ser vi vidare uppskattningen av att få
råden i en handlingsplan med förbättringsåtgärder jämfört med andra sätt att få tillgång till
företagsspecifika råd på (se bilaga 4 fråga 6).

Figur 9: ”Vad tycker du (som lantbrukare) om att få en handlingsplan med
förbättringsåtgärder jämfört med andra sätt att få tillgång till specifika råd på?”
Av lantbrukarna valde 42 % att ha någon ytterligare person förutom ekonomirådgivaren med under
framtagningen av handlingsplanen. Förutom familjemedlemmar deltog några produktionsrådgivare
och några bokförare. Dessa bekostades av lantbrukaren utanför projektets ramar. De som valt att ha
fler involverade ansåg att detta varit bra. (Se bilaga 4 fråga 8). Lantbrukarna har i enkäterna fått lämna
förbättringsmöjligheter kring rådgivningen och konceptmaterialet (se bilaga 4 fråga 14 och 16). Fem
av punkterna lyder:
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- ”Gå lite djupare in på problemet som belastar företaget mest”
- ”Självklara råd, mer kor, mer mjölk, lägre celltal”
- ”Kan gärna fördjupa sig i siffrorna. Mer omfattande förbättringslista”
- ”Praktiska tips för att nå målen”
- ”Mer specifika råd om hur”
Undertecknad tolkar dessa kommentarer som att en del lantbrukare önskade djupare, mer konkreta och
praktiska råd. Genom att i större utsträckning involvera produktionskompetens såsom
mjölkproduktionsrådgivare, växtodlingsrådgivare etc. skulle man tillsammans komma längre. Detta
skulle generera fler konkreta förbättringsåtgärder som lantbrukaren kan ta till sig och verkligen
använda. Insatsmässigt kan det eventuellt räcka med att produktionsrådgivaren förbereder sig och
deltar någon timme när förbättringsåtgärderna tas fram gällande produktionen. I nästa steg är det sedan
fler personer runt lantbrukaren som kan hjälpa till att hålla förbättringsarbetet levande. Lantbrukarna
har vidare fått ange hur många råd de önskar. I figur 10 framgår att en övervägande del anser sig vilja
ha tillgång till alla åtgärder på en gång. En betydande del föredrar emellertid att få ett fåtal åtgärder åt
gången.

Figur 10: ”Hur många åtgärder föredrar du (som lantbrukare) att få i en handlingsplan som
denna?”
Även rådgivarna är positiva till arbetssättet med handlingsplanen. I figur 11 framgår hur man
betygsätter möjligheten att ha tillgång till en strukturerad lista med starka och svaga sidor vid
upprättandet av handlingsplanen (se bilaga 6 fråga 7). Bland kommentarerna har nämnts att den
hjälper till att hitta möjligheter och bidrar till att inget glöms bort men samtidigt kan det finnas en risk
att styra lantbrukaren.

Figur 11: ”Vad tyckte du (som rådgivare) om att ha tillgång till en lista med starka och svaga
sidor vid upprättandet av handlingsplanen?”
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De rådgivare som haft personer med andra kompetenser involverade i upprättandet av handlingsplanen
ansåg att det var bra, med bl.a. konkretare produktionsråd som följd. Vidare framhöll en rådgivare det
positiva med att ha lantbrukarnas äkta hälft /sambo med i diskussionen, då dessa ofta har en mer
kritisk distans till företagandet. Det fanns en rådgivare som inte skulle tillåta en annan rådgivare i
diskussionerna. (Se bilaga 6 fråga 8). Gällande handlingsplanens utformning angav majoriteten av
rådgivarna att den var mycket bra. Det fanns emellertid några skilda idéer till förändring. Vidare
framkom synpunkt på mer tyngd på handlingsplan och mindre på analys. (Se bilaga 6 fråga 9 och 10).
Såväl lantbrukare som rådgivare fick ange om de ansåg att rådgivningen i Ekonomistyrning Mjölk ger
mer eller mindre ekonomisk vinning än annan / annan liknande rådgivning (se bilaga 4 fråga 11 och
bilaga 6 fråga 17). I figurerna 3 o 4 under avsnitt 4.1 framgår att nästan alla ansåg att Ekonomistyrning
Mjölk ger större ekonomiskt vinning.
En del i konceptet innefattar att kontinuerligt stämma av hur förbättringsarbetet fortskrider ute på
företaget. Såväl lantbrukare som rådgivare har både före och efter detta projektmoment svarat på
frågan om hur ofta man bör göra en avstämning (t.ex. per telefon). I figurerna 12 och 13 framgår hur
de svarat vid de två tillfällena. Majoriteten av lantbrukare och rådgivare ansåg inledningsvis att en
avstämning var tredje månad var lagom. Efter erfarenhet av detta moment och för rådgivarna en
beaktan av kostnad i relation till nytta förlängdes intervallet hos många lantbrukare och flera
rådgivare. (Se bilaga 4 fråga 12, bilaga 6 fråga 10, bilaga 10 fråga 1, bilaga 12 fråga 2). Figurerna 12
och 13 i kombination med i enkäterna lämnade kommentarer tyder på att intervallet bör variera
beroende på företagets situation. Det kan i många fall vara bättre att ha några månader längre mellan
avstämningstillfällena än vad man inledningsvis bedömer och vid dessa tillfällen verkligen boka in tid
för denna insats.

Figur 12: Lämpligt intervall mellan avstämningar (enl. lantbrukare till vänster och enl.
rådgivare till höger). Frågan ställd före avstämningsmomentet.

Figur 13: Lämpligt intervall mellan avstämningar (enl. lantbrukare till vänster och enl.
rådgivare till höger). Frågan ställd efter avstämningsmomentet och med beaktan av kostnad.
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En intressant frågeställning har varit om lantbrukare arbetar mer intensivt med åtgärdsplanen när de
vet att utvärdering skall ske. Tidigare i denna rapport redovisas såväl lantbrukarnas som rådgivarnas
känsla av detta. Vi konstaterade då att 92 % av lantbrukarna och åtta av tio rådgivare bedömer att
lantbrukarna i någon grad arbetar mer intensivt med sina åtgärder när en utvärdering skall ske. Av
figur 14 kan vi konstatera att lantbrukarna verkligen tagit tag i sina årgärder och faktiskt arbetat med
dem (se bilaga 4 fråga 9 och bilaga 10 fråga 3). De ekonomiska effekterna av bl.a. rådgivning borde
således förbättras i betydande grad om man arbetade mer på detta sätt i framtiden.

Figur 14: Andel av åtgärderna i handlingsplanen som lantbrukarna enligt egen uppfattning
arbetat med
Projektet avslutades rådgivningsmässigt med en utvärdering av förbättringsarbetet ute på
mjölkföretagen (inkluderat en slutlig ofta lite mindre analys). Därtill delgavs lantbrukarna det
jämförelsematerial som tagits fram från deltagande gårdar. Vidare upprättades en ny handlingsplan för
kommande förbättringsarbete. Lantbrukarna har även till denna andra och sista projektetapp i
genomsnitt lämnat betyget fem av sex möjliga.
Sammanfattningsvis kan vi redovisa lantbrukarnas bedömning av nyttan och kvalité i detta
rådgivningskoncept genom att redovisa hur många av deltagarna som vill rekommendera
Ekonomistyrning Mjölk till andra lantbrukarkollegor (se bilaga 10 fråga 8). I figur 15 kan vi se att alla,
förutom en enda individ vill rekommendera konceptet!

Figur 15: ”Vill du (som lantbrukare) rekommendera rådgivningskonceptet enligt modellen i
Ekonomistyrning Mjölk till andra mjölkproducenter?”
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4.4 Öka kompetensen i rådgivande organisationer
Enligt projektmål d skulle projektet öka kompetensen i rådgivande organisationer om hur man arbetar
med kontinuerlig ekonomistyrning av mjölkföretag. Efter avslut av första etappen fick rådgivarna
frågan om projektet gett dem nya dimensioner att använda i sitt arbete som rådgivare samt om de i
större utsträckning än tidigare skulle arbeta på liknande sätt (se bilaga 6 fråga 13 a och b). I figurerna
16 och 17 framgår att 8 av 10 rådgivare i olika grad instämmer i detta.

Figur 16: ”Deltagandet har gett mig nya dimensioner i mitt arbete, vilket kan komma att
gynna min rådgivning och därmed andra lantbruksföretag framöver”

Figur 17: ”Arbetssättet kan bidra till betydande resultatförbättringar hos lantbrukarna, varför
jag ämnar att i större utsträckning än tidigare arbeta på liknande sätt efter projektets slut”
Deltagandet i projektet har för många av de redan erfarna rådgivarna således gett en ökad insikt i hur
man kan jobba med målstyrning av mjölkföretag. Vidare kan många se nyttan av detta arbetssätt.
Arbetet som lagts ned kan emellertid endast ses som en början. Genom den information som projektet
gett kan vi erfara att det skulle vara fruktsamt att satsa på ytterligare erfarenhetsutbyte och
kompetensutveckling i rådgivarkåren. I handlingsplanerna kan vi se stora skillnader i omfattning och
konkretitet. Vidare verkar den ekonomiska förbättringsmöjligheten till viss del vara kopplad till vilken
rådgivare som varit involverad. Det kan handla om kunskaper men också om tron på sin förmåga att
generera stora framsteg åt sina kunder. Vidare är det troligt att ekonomirådgivarkåren i större
utsträckning behöver ett närmare samarbete med andra rådgivningskompetenser. I annat fall riskerar vi
att gå miste om de konkreta, verkningsfulla och effektiva förbättringsförslag som våra
mjölkproducenter efterfrågar och så väl behöver.
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4.5 Förbättra metodiken och rutinerna för att målstyra mjölkföretag.
Enligt projektmål e) skulle det framtagna konceptet förbättra metodik och rutiner för målstyrning i
mjölkföretag. Genom det koncept och de verktyg som framtagits i Ekonomistyrning Mjölk finns det
idag möjlighet för ekonomirådgivare att efter en kort initiering börja jobba med att målstyra
mjölkföretag enligt modellen. Under projektets gång har tio rådgivare och fyrtio mjölkföretagare runt
om i landet arbetat med konceptet och övat sig i metodiken. Utifrån enkäterna anger alla rådgivare att
de har ambitionen att kontakta sina gårdar inom det närmaste året för att föreslå ett vidare arbete med
målstyrning i form av utvärdering, ny handlingsplan etc. (se bilaga 12 fråga 4). Lantbrukarna har i sin
tur fått ange om de skulle kunna tänka sig att jobba vidare med rådgivning på det sätt som gjorts i
projektet Ekonomistyrning Mjölk (se bilaga 10 fråga 5). Enligt figur 6 som återfinns under stycke 4.1
framgår att 70 % av lantbrukarna vill jobba vidare med målstyrning tillsammans med rådgivare, 11 %
vill jobba vidare på egen hand och 13 % med annan person. Endast 7 % är ointresserade av att jobba
vidare med konceptet. Detta är mycket positiva resultat men frågan är emellertid hur många som
verkligen går vidare.
Utifrån enkäterna framgår att delar av rådgivarkåren anser att arbetsinsatsen till analysen var för stor.
Det finns därför anledning att kritiskt granska analysen för att eventuellt göra fler delar valbara för
rådgivare/lantbrukare samt eventuellt förenkla eller skala bort delar. Ansatsen att skala bort har
emellertid redan tagits en gång vid ett tidigt stadium (se stycke 3.2). Det omfattande analysarbetet
beror sannolikt på att många rådgivare i avsaknad av rutin valt att jobba med alla analysdelar, trots att
det fanns möjligheter att begränsa omfattningen. Här finns anledning att i utbildningssammanhang
tynga ytterligare på att starta med en liten analys som sedan expanderas vid behov. Dessa insatser
skulle sannolikt underlätta för att hitta en bra nivå mellan insats och den rådgivningskostnad som
rådgivarna känner är gångbar. Understrykas bör emellertid att denna alldeles nya modell fungerat
tillfredställande i alla fyrtio företagen och att lantbrukarna är mycket positiva till den. Under projektet
har rådgivarna lagt ned i snitt ca 20 timmars rådgivning/företag under första året och i snitt ca 11
timmar/företag under andra året. Utöver detta tillkommer körtid till och från gården. Arbetet med att
förbättra metodiken och rutinerna ligger emellertid inte bara på modellen. Betydligt viktigare är att
öka intresset bland rådgivande organisationer och rådgivare genom att sprida erfarenheterna och inte
minst förmedla det positiva gensvar som lantbrukarna gett metodiken.

4.6 Medverka till att arbetssättet blir inarbetat och kundfinansierat efter projektets slut.
Ekonomistyrning Mjölk har av lantbrukarna ett mycket uppskattat rådgivningskoncept. Rådgivarna är
också positiva men det finns åsikter om att verktyget kräver för stor arbetsinsats. En ny produkt är
sällan fulländad utan förbättringar erfordras ofta. Frågan är därför om målsättningen att arbetssättet
skulle vara inarbetat och kundfinansierat (projektmål f) siktade för högt. Projektet har kommit långt
och här finns en början till något som kan bli mycket, mycket bra. Med rätt tillvägagångsätt och
tillräckligt med kraft och resurser bör målet emellertid kunna uppfyllas framöver. Processen fortgår
och i t.ex. Skåne pågår en rådgivning enligt Ekonomistyrning Mjölk som skall omfatta tio nya
mjölkföretagare.

4.7 Sprida kunskapen om nyttan av ekonomistyrning som arbetssätt i mjölkföretagen
Enligt projektmål g) skulle projektet sprida kunskapen om nyttan av ekonomistyrning som arbetssätt i
mjölkföretagen, genom artiklar och framföranden i lämpliga forum. Dessutom skulle man medverka
till att projektresultatet blir känt och spritt till huvuddelen av mjölkföretagarna.
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Projektet och dess koncept har marknadsförts under augusti 2013 i monter på Djurhälso- och
utfordringskonferensen i Skövde. I januari och februari 2014 skedde marknadsföring i montrar på
Mjölkföretagardagarna i Kalmar, Västerås, Jönköping, Helsingborg och Umeå.
Artiklar har skrivits i tidningen Lantbrukets affärer - Mjölk. Reportage och marknadsföring har också
funnits i tidningen Skånska Lantbruk. Därtill har projektet blivit omnämnt tillsammans med övriga
projekt inom Konkurrenskraft mjölk vid olika tillfällen under projektets gång.
Under december månad 2013 pressenteras konceptet och resultaten för husdjursföreningarna Växa
Sverige och för Skånesemin. I januari 2014 presenterades resultaten för Hushållningssällskapens
ekonomirådgivare. Vidare presenterades konceptet under samordningskonferensen för
Konkurrenskraft Mjölk i mars 2014.
I september månad 2014 har ett större utskick gjorts till lantbruksansvariga banktjänstemän som är
verksamma i de delar av landet där det finns flest mjölkproducenter. Vidare har projektinformation
skickats till LRF och produktblad delats ut i diverse sammanhang.

5. Måluppfyllelse
Mot bakgrund av redovisade resultat kan vi konstatera att samtliga projektmål (se avsnitt 2) i hög grad
uppfyllts, med undantag för mål f (medverka till att arbetssättet blev inarbetat och kundfinansierat
efter projektets slut), där fortsatt arbete kan behövas.
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6. Slutsatser och rekommendationer
Rådgivningskonceptet som tagits fram och testats i detta projekt har enligt medverkande rådgivare
medfört ökad lönsamhet i deltagande företag. Konceptet anses enligt lantbrukare och rådgivare ge
större ekonomiskt vinning än annan / annan liknande rådgivning. Den företagsledande förmågan hos
deltagande lantbrukare tycks ha förbättrats genom projektets systematiska arbetssätt, där lantbrukarna
också erhållit insikter om vad man som företagsledare bör tänka på för att nå ökad lönsamhet. En bra
företagsledning och en förbättrad lönsamhet lägger grunden till en framtida positiv företagsutveckling
och i nästa steg en långsiktig konkurrenskraft bland våra mjölkproducenter.
För många av de redan erfarna rådgivarna har konceptet gett en ökad insikt i hur man kan jobba med
målstyrning av företag och de ämnar att i större utsträckning än tidigare arbeta på detta sätt. Det finns
också nya rådgivare som provat konceptet. Modellen i Ekonomistyrning Mjölk är väl strukturerad och
passar såväl erfarna rådgivare som de med något kortare erfarenhet som har ett visst utbildningsbehov
(förutsatt att det ges stöd från en erfaren mentor).
Vissa av rådgivarna har efter projektarbetets slut valt att använda konceptet i sin helhet med befintlig
rådgivaranalys, lantbrukarfrågor, handlingsplan och utvärdering (t.ex. i Norrbotten, Västerbotten och
Skåne). Under förutsättning att det går att finna delfinansiering till rådgivningen, räknar ytterligare
några med att arbeta med konceptet. På något håll har man valt att genomföra analysen på annat sätt
eller utveckla redovisningssystemet så att en analys förenklas och utifrån detta använda delarna med
starka och svaga sidor, handlingsplan och utvärdering. Det finns vidare tankar på att göra en lättare
version genom att till sin helhet utgå från konceptets lantbrukarfrågor eller listan med starka och svaga
sidor och utifrån detta upprättat handlingsplan och utvärdering. Modellen och arbetssättet har i ett
tidigt skede under projektets gång överlämnats till medarbetare i de större rådgivarorganisationerna.
Undertecknad erfar att idéer från detta projekt vävts in i andra organisationers nyutvecklade tjänster.
Genom den information som projektet gett kan vi erfara att det skulle vara givande att satsa på
ytterligare erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling i rådgivarkåren. I handlingsplanerna kan vi se
stora skillnader i omfattning och konkretitet. Vidare verkar den ekonomiska förbättringsmöjligheten
som angetts av rådgivarna till viss del vara kopplad till vilken rådgivare som varit involverad istället
för vilket mjölkföretag som analyserats. Det kan handla om kunskaper men sannolikt också om tron på
sin förmåga att generera stora framsteg åt sina kunder. Vidare är det mycket troligt att rådgivarkåren i
större utsträckning behöver ett närmare samarbete med andra rådgivningskompetenser. I annat fall
riskerar vi att gå miste om välbehövliga delar av de konkreta, verkningsfulla och effektiva
förbättringsförslag som kan framkomma vid ett sammarbete mellan olika rådgivarkompetenser.
Konceptets arbetsredskap (mallar) kommer att finnas att tillgå för alla som önskar hos projektägaren
under fem år fram till och med 2019-12-31. Hela rådgivningskonceptet har fungerat väl under
projektets gång (då den testats på 40 mjölkföretag) och kan efter introduktion användas i befintligt
skick av en lantbruksekonom. Önskvärt är emellertid att titta på hur modellen kan justeras för att bli
mer användarvänlig för rådgivaren. Vidare finns ett önskat behov av att föra in en funktion för
jämförelsetal mellan företag i modellen.
För att få en ny produkt introducerad på marknaden krävs marknadsföring, vilket till en del kunnat
göras under projektet. Det krävs emellertid också att det finns rådgivare med rätt kompetens som ges
tidsmässigt utrymme att åta sig uppgiften. Likt mycket annan rådgivning ökar intresset bland
lantbrukarna om den kan delfinansieras av företagsexterna medel. Med tanke på konceptets mycket
goda ekonomiska utväxlingen på gårdsnivå, borde offentlig eller kollektiv delfinansiering av denna
rådgivningstyp övervägas, då den på sikt säkerställer ökad långsiktig konkurrenskraft hos våra svenska
mjölkproducenter.
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