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Hushållningssällskapens Förbund fyller 70 år. Jag avgår som förbunds
ordförande efter 11 år. Det ger mig skäl att skriva några inledande  
rader i den här jubileumsskriften. Stort tack till Olle Markgren och  
Åke Clason som svarat för research och texter.

Redan vid förbundets bildande 1948 uttalades behov av en stark  
sammanhållning mellan Hushållningssällskapen. Alla Hushållnings
sällskap är suveräna juridiska personer. Förbundets grad av styrka och 
förmåga att agera tillsammans bygger därför på konsensus, att alla är 
överens. För att nå enighet behövs en gemensam värdegrund, ett stän
digt erfarenhetsutbyte och en stark vilja till dialog mellan förtroende
valda och mellan ledare i sällskapen. Insikten om detta växer hela tiden.

Ett genombrott var det beslut som togs 2012. Då kom vi överens om  
ett gemensamt varumärke, ett löfte om att arbeta med kunskap för  
landets framtid och att ha med oss tradition, samhällsnytta och en  
fri ställning, men starkare än tidigare betona utveckling, arbete till
sammans och lönsamma affärer.  

Redan tidigare hade samarbetet fördjupats genom regelbundna  
ordförande och VDkonferenser. En familjekänsla hade byggts upp. 
Idag finns många gemensamma exempel på operativt samarbete.  
Det är min bestämda uppfattning att den utvecklingen både behöver  
och kommer att fortsätta.

Antalet Hushållningssällskap kommer att bli färre. I framtiden kommer 
kanske alla ordförandena att utgöra förbundets styrelse. Gemensamma 
bolag kommer att ta hand om viktiga kompetenser, samtidigt som  
Hushållningssällskapen även fortsättningsvis kommer att slå vakt  
om sin lokala närvaro som en förutsättning för en bra kundrelation.
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Lantbruket genomgår en snabb teknikutveckling. Moderna lantbruk  
är en del av ITsamhället. Bondens roll har gått från livsstil till före
tagare, från familjeförsörjare till företagsledare med ansvar för ekonomi, 
organisation, personal och ledarskap. EUmedlemskapet har tvingat 
fram en mental process för att utveckla verksamheten för att kunna 
konkurrera på en global marknad. 

Samtidigt har det skett en intressant förändring i konsumenternas  
matintresse och matmedvetenhet, som bonden har att förhålla sig till.  
Producentperspektivet har förskjutits till ett konsumentperspektiv  
där bonden direkt möter och samverkar med konsumenten. Mer än  
från jord till bord, handlar det idag om från bord till jord.

Ett gott exempel på hur Hushållningssällskapen lyckas förändra  
verksamhetens innehåll över tid är naturbruksgymnasierna. Idag är  
de en naturlig del av vårt gemensamma erbjudande. Toppmoderna 
naturbruksgymnasier som lyckas ta till sig forskningsrön och erfaren
heter från andra länder, med vilka eleverna som lantbruksföretagare 
snart ska konkurrera. Ungdomarna är framtiden. 

Sven Lindgren 
Ordförande  
Hushållningssällskapens Förbund
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70 år tillsammans
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70 år tillsammans
70 år är bara början. Framtiden finns bland eleverna på 
naturbruksgymnasier och i tusentals lantbruk och andra 
företag. Och den finns bland 750 medarbetare landet över. 
Här är några av dem, från Kunskapskonferensen 2016, 
arrangerad av Hushållningssällskapens Förbund.
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Hushållningssällskapens Förbund bildades den 16 mars 
1948, med samtliga Hushållningssällskap som medlemmar. 

I Hushållningssällskapens tjänst

Beslutet om ett gemensamt Förbund fattades vid ett möte 
i Stockholm och till Förbundets första ordförande utsågs 
landshövding Reimer Johansson, Halmstad. I en utgåva av 
Hushållningssällskapens tidskrift från 1949 skrev han:

” Förbundets förnämsta uppgift är att vara tjänande, 
d.v.s. att alltid stå de olika Hushållningssällskapen till 
tjänst i de många frågor som äro av mer eller mindre 
gemensamt intresse för samtliga Hushållningssällskap. 
Förbundet vill också vara en förenande länk mellan de 
olika sällskapen, som givetvis på grund av geografiska 
och andra skäl måste arbeta under vitt skilda förhållan-
den. Vidare vill förbundet vara en förmedlare mellan 
sällskapen och de statliga myndigheterna, närmast då i 
förhållande till jordbruksdepartementet och lantbruks-
styrelsen”.
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En tanke som håller

Den som är insatt i Förbundets verksamhet ser att 
beskrivningen överensstämmer väl med den uppgift som 
Förbundet har idag, även om språkbruket ändrats och 
vissa uppgifter kommit till. Sedan förbundsstämman  
2015 sammanfattas Förbundets huvuduppgifter så här: 

•  Ansvara för mötesformer och kommunikationsinsatser 
för ökad sammanhållning och samverkan mellan landets 
Hushållningssällskap

•  Ansvara för att utveckla och förvalta det gemensamma 
varumärket Hushållningssällskapet

•  Företräda och kommunicera Hushållningssällskapens 
gemensamma intressen och erbjudande för marknad  
och myndigheter

•  Stödja och inspirera till lönsamhet och tillväxt hos 
medlemmarna. 
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Tre år tidigare, 1945, tog S.O Rodhe ett initiativ. Han var 
chef för Göteborgs och Bohusläns Hushållningssällskap 
och ansåg att samarbetsorganet Hushållningssällskapens 
ombud inte längre uppfyllde uppgiften som samordnande 
institution. Hushållningssällskapens ombud hade inrättats 
redan 1869, på initiativ av Lantbruksakademien som vid 
den tiden hade ett övergripande samordningsansvar för 
Hushållningssällskapen. 

Rodhe är namnet att lägga på minnet

I Hushållningssällskapens tidskrift 1945 skrev Rodhe att:

” det bör med erkänsla noteras att ansträngningar inte 
lämnats osparda i syfte att göra ombudsmötena givande. 
Institutionen kan dock detta oaktat icke sägas åtnjuta  
den auktoritet som är ett oeftergivligt villkor för att  
goda resultat skall uppnås. Icke endast kretsar utanför 
Hushållningssällskapen utan även Hushållningssällskapen 
själva synas i allmänhet inte hysa tillit till ombudsmötes- 
organisationens betydelse för möjligheten att företräda 
Hushållningssällskapens gemensamma intressen”.

Därför 
kom vi till
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Tre år senare fattades ett enigt beslut

Vid 1945 års ombudsmöte togs förbundsfrågan upp efter 
motioner från Göteborgs och Bohus läns samt Örebro läns 
Hushållningssällskap. Rodhe igen: 

”Utan att vilja bestrida den varje Hushållningssällskap 
tillkommande rätten att utan inblandning från andra 
sällskap självt fatta beslut i skilda ärenden, lärer man 
våga hävda, att ett målmedvetet gemensamt uppträ-
dande utåt i frågor av större vikt och av allmänt intresse 
för Hushållningssällskapen och deras medlemmar som 
för sällskapens verksamhet ofta leder till långt bättre 
resultat än isolerade aktioner från enstaka sällskap”.

Vid ombudsmötet 1947 behandlades ett nytt arbets
utskottsförslag som accepterades av flertalet Hushållnings
sällskap. Året efter fattades ett enigt beslut om att bilda 
Hushållningssällskapens Förbund.
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70 år är bara början
Under arbetet med den här skriften har vi talat med vd:ar och 
ordförande i Hushållningssällskapen, med erfarna medarbetare 
och med ett urval av externa kontakter. Även om vi arbetat  
med en historiebeskrivning för Hushållningssällskapens Förbund,  
har samtalen ofta kretsat kring möjligheter inför framtiden,  
för hela Hushållningssällskapet. På sidorna som följer redovisas  
ett anspråkslöst medskick, ett antal noteringar. Vi hoppas att  
de ska väcka egna tankar om framtidens många möjligheter för 
alla Hushållningssällskap. 

Tack till ordförande och vd i samtliga Hushållningssällskap.  
Tack till Margareta FrostJohansson, Ingemar Nilsson, Hans 
Augustinsson, Martin Niklasson, Hans Hedström, Line Strand  
och Karin Ahlberg Eliasson, Hushållningssällskapet. Tack till Åke 
Andersson, f d förbundsdirektör, Karl Erik Olsson, f d ordförande  
i Hushållningssällskapet Kristianstad och Åke Persson, konsult. 

Tack till Annika Bergman, lantmästare, SvenErik Bucht, 
landsbygdsminister, Eskil Erlandsson, f d jordbruks och 
landsbygdsminister, Erik Fahlbäck, vicerektor SLU, Viggo  
Fringel, f d vice vd LRF och Mats Denninger, f d stats 
sekreterare landsbygdsdepartementet. 

Tack till Maria Gustafsson, Jordbruksverket och Landsbygds  nät
verket, Anders Källström, vd LRF, AnnaKarin Quetel, projektledare 
Livsmedelsverket, Thomas Rydberg, f d statsagronom SLU, Monica 
Stridsman, f d generaldirektör Skogsstyrelsen, Harald Svensson, 
chefsekonom Jordbruksverket och Annika Åhnberg,  
f d jordbruksminister.
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Rätt i tiden 
Styrkan ligger i att  
Hushållningssällskapet 
inte företräder några  
sär intressen utom  
kunskapen själv.  
Behovet av en sådan  
organisation är ovanligt 
stor nu och framöver. 

Hushållningssällskapens Förbund bildades 1948, men 
historien startade långt tidigare. Det första Hushållnings
sällskapet startade sin verksamhet redan 1791, på Gotland. 
Sex år senare stiftades ett Hushållningssällskap i Åbo län, 
då en del av det svenska riket. Övriga kom till under första 
hälften av 1800talet. 

Samhällsnytta redan då

Det låg i samhällets intresse att förbättra förhållandena  
på landsbygden. Det behövde också produceras mer 
mat till städernas befolkning. 1813 inrättades Kongl. 
Lantbruksakademien (nuvarande Kungliga Skogs och 
Lantbruksakademien). En av de första uppgifterna var att 
se till att det bildades Hushållningssällskap i varje län. 
Uppmaningen ställdes direkt till respektive landshövding.

Hushållningssällskapen var pionjärer 

Hushållningssällskapen var vid den här tiden verksamma 
inom en rad områden, även vid sidan av lantbruket. Det 
byggdes järnvägar, det drevs utbildning i matlagning och 
matförvaring, det startades kooperativ, mejerier, slakterier, 

Innan vi fanns
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banker och lantmannaskolor. Till och med sjukvård 
var en del av den tidens tjänsteportfölj. I takt med 
samhällsutvecklingen bildades nya organisationer och 
myndigheter, som övertog många av de verksamheter 
Hushållningssällskapen startat. Till exempel Lands
tingen 1862, med ansvar bland annat för sjukvård.

Ombud blev förbund

Lantbruksakademien hade en övergripande sam
ordningsroll för Hushållningssällskapen fram till 1889 
då Lantbruksstyrelsen bildades och övertog den rollen.  
Det var också Lantbruksakademien som 1869 tog 
initiativ till den tidens organisation för samverkan, 
Hushåll ningssällskapens ombud. En ordning som  
skulle gälla fram till den 16 mars 1948.

 Organisationens 
integritet och förmåga 
att leva sina grundvärde
ringar kommer att vara 
avgörande.

Metoden att sätta den 
teoretiska kunskapen i  
ett praktiskt samman
hang, utan att snegla åt 
olika särintressen, den 
ligger helt rätt i tiden.
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Historien startar 157 år tidigare
Vår historia tar sin början 1791, då landets första Hushållningssällskap startas på 
Gotland. Under decennierna som följer bildas Hushållningssällskap runt om i landet. 

1791 1803

1805

1807

1811

1812

1813

1791   
•  Gotlands läns Kungl.  

Hushållningssällskap

1803   
•  Värmlands läns Kungl.  

Hushållningssällskap
•  Örebro läns Kungl.  

Hushållningssällskap

1805  
•  Västernorrlands läns Kungl.  

Hushållningssällskap

1807  
•  Skaraborgs läns Kungl.  

Hushållningssällskap

1811   
•  Kalmar läns Kungl.  

Hushållningssällskap

1812   
 •  Hallands läns Kungl.  

Hushållningssällskap

•  Elfsborgs läns Kungl.  
Hushållningssällskap

1813  
•  Östergötlands läns Kungl. 

Hushållningssällskap

1814  
 •  Blekinge läns Kungl.  

Hushållningssällskap 
•  Gefleborgs läns Kungl.  

Hushållningssällskap
•  Göteborgs och Bohus läns 

Kungl. Hushållningssällskap
•  Jönköpings läns Kungl.  

Hushållningssällskap
•  Kristianstads läns Kungl.  

Hushållningssällskap
•  Kronobergs läns Kungl. 

Hushållningssällskap
•  Malmöhus läns Kungl. 

Hushållningssällskap
•  Norrbottens läns Kungl. 

Hushållningssällskap

•  Södermanlands läns Kungl. 
Hushållningssällskap

•  Västerbottens läns Kungl. 
Hushållningssällskap

1815  
•  Uppsala läns Kungl.  

Hushållningssällskap
•  Västmanlands läns Kungl.  

Hushållningssällskap

1817 
•  Jämtlands läns Kungl.  

Hushållningssällskap

1847 
•  Stockholms läns Kungl. 

Hushållningssällskap

1850 
•  Kopparbergs läns Kungl. 

Hushållningssällskap
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Så långt är det enkelt att följa historien.  
Med tiden sker fusioner och uppdelningar,  
ibland i flera steg. 

Elfsborg, Älvsborg, Göteborg och  
Bohuslän, Väst, Sjuhärad. 
Elfsborgs läns Hushållningssällskap delas 
1844 i Elfsborgs läns norra och Elfsborgs 
läns södra Hushållningssällskap. 2003 går 
Hushållningssällskapet i Norra Älvsborg 
samman med Göteborgs och Bohusläns 
Hushållningssällskap under namnet 
Hushållningssällskapet Väst. Samma år ändras 
namnet på Hushållningssällskapet i Södra 
Älvsborg till Hushållningssällskapet Sjuhärad. 

Kalmar, Kronoberg, Blekinge 
Kalmar läns Hushållningssällskap delas upp 
i Kalmar södra och Kalmar norra 1856, för 
att återförenas 1962. 1997 slås Kalmar och 
Kronobergs Hushållningssällskap samman. 
2004 bildas Hushållningssällskapet Kalmar 
Kronoberg Blekinge.

Södermanland, Uppsala, Stockholm 
Stockholms och Uppsala läns Hushåll
ningssällskap går samman 1990. 2005 
tillkommer Södermanland och nu bildas 
Stockholm, Uppsala och Söderman lands 
Hushållningssällskap.

Gefleborg, Gävleborg,  
Kopparberg, Dalarna 
Hushållningssällskapen i Kopparbergs/Dalarna 
och Gävleborgs län går samman 2001.

Norrbotten och Västerbotten 
Hushållningssällskapen i Norrbottens och 
Västerbottens län slås samman 2010 under 
namnet Hushållningssällskapet Norrbotten
Västerbotten.

Kristianstad, Malmöhus, Skåne 
Hushållningssällskapen i Malmöhus och 
Kristianstad län går samman 2012 under  
namnet Hushållningssällskapet Skåne.

1847

1850

1814

1815

1817
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Koncern,  
beslutskraften given 

av konstitutionen.

Hushållningssällskapens Förbund är en konfederation. 
Den består av landets 17 Hushållningssällskap. 

Olika på olika sätt

Hushållningssällskapen som bildat och ingår i Förbundet 
har under alla år varit olika, sett till både storlek och 
inriktning. Alla Hushållningssällskap är också egna 
juridiska enheter som tar sina egna beslut. Detta har ställt 
speciella krav på Förbundet som samlande organisation. 
Synen på vilken roll och hur stort mandat Förbundet bör 
ha, har varierat mellan Hushållningssällskapen, beroende 
på olika syn på vilken service man förväntat sig att få. 

Auktoriteten förtjänas och beslutskraften mobiliseras

För att förstå hur samarbetet inom Hushållningssäll
skapens Förbund fungerar behöver man förstå vad som 
kännetecknar en konfederation. Idag är det en ovanlig 
organisationsform. Den kan enklast beskrivas som mot
satsen till en koncern.

I en koncern är beslutskraften samlad i koncernens  
topp och given av konstitutionen. Beslut tas i koncernens 
ledning och implementeras sedan i organisationen. 

Vi är en  
konfederation
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Konfederation,  
beslutskraften måste 

mobiliseras.

I en konfederation finns makten i delarna, i vårt fall 
hos de enskilda Hushållningssällskapen. Ledordet för 
gemensamma beslut är konsensus. Beslutskraften måste 
mobiliseras. 

Den ädla konsten att vilja varandra väl

En rad mjuka faktorer har inverkan på hur väl en 
konfederation fungerar. Till exempel ömsesidig respekt, 
insikten om inbördes beroende och förtjänad auktoritet. 
Dessutom behövs transparens, långsiktighet, ett exekutivt 
kraftcentrum och en gemensam bild av just det gemensam
mas utsträckning. Alltså vilket revir som i det här fallet 
Hushållningssällskapens Förbund ska verka inom. 

Organisationsformen må vara ovanlig för andra, men 
vardag för oss. Detta är vi, vi är en konfederation.

Vi är en  
konfederation
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Det har hänt  
en del runt  
omkring oss
1965 är ett årtal att lägga på minnet. Det jordbruks
politiska beslut som då fattades innebar att den statligt 
finansierade lantbruksrådgivningen förändrades i 
grunden. 

Ett dråpslag

Lantbruksnämnderna tog över den rådgivning som  
startats och utvecklats av Hushållningssällskapen. 
Vilket fick till följd att två tredjedelar av Hushållnings
sällskapens verksamhet upphörde. 

Förbundet företrädde Hushållningssällskapen i 
förhandlingar med regering, departement och berörda 
myndigheter för att regeringsbeslutet skulle drabba 
sällskapen så lite som möjligt. 

Efter förhandlingar fick Hushållningssällskapen själva 
bestämma om man ville kvarstå som institution med 
av staten fastställda stadgar. Och därmed behålla bland 
annat skatteförmåner, donationsfonder och förmögen
hetstillgångar. Vid en extra stämma med Hushållnings
sällskapens Förbund i augusti 1967 rekommenderades 
de enskilda Hushållningssällskapen att anta ett förslag 

Affärer med  
samhällsnytta 
Med tiden har verksam
heten koncentrerats till 
färre målgrupper. Nu 
kan man se en trend 
i mot satta riktningen, 
för att kunna svara upp 
mot behov från ett mer 
diversifierat närings- och 
samhällsliv, inte minst i 
landsbygdens näringar. 
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till framtida stadgar som utarbetats av Förbundet och som 
sedan fastställdes av Lantbruksstyrelsen.

Omstart efter 25 år

25 år senare, 1992, var det dags för ännu en omfattande 
förändring. Den statligt finansierade rådgivningen till 
jordbruket mer eller mindre upphörde i samband med att 
Lantbruksnämnderna lades ned.

Beslutet hade föregåtts av en flerårig utredning. Syftet var 
att få till en samordnad länsförvaltning. I utredningen 
medverkade Hushållningssällskapens Förbund som den 
sammanhållande länken för Hushållningssällskapens 
räkning. 

Beslutet innebar att rådgivningsverksamheten släpptes 
fri och flera Hushållningssällskap startade rådgivnings
verksamhet som finansierades direkt av lantbrukarna. 
Hushållningssällskapen kunde alltså, efter 25 år, återigen 
driva den rådgivningsverksamhet som man en gång startat 
och utvecklat under mer än 100 år.

 Traditionella målgrupper 
inom primärproduktionen 
kommer fortsatt att vara 
väldigt viktiga för Hushåll
ningssällskapet.

Ungdomar på väg in i 
yrkeslivet i de gröna bran
scherna, det är en ganska 
ny men ändå väl etablerad 
del av verksamheten. Det 
kommer även att finnas en 
ny efterfrågan från kom
muner och offentlig sektor 
generellt inom områden 
som miljö, mat och hälsa.
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Starta, utveckla, förlora, återta

Naturbruksgymnasierna är ett annat exempel på hur 
Hushållningssällskapen startat, utvecklat, förlorat och 
återtagit verksamhet. Lantbruksskolorna, som de då  
kallades, startades av Hushållningssällskapen i mitten  
av 1800talet och drevs under mer än 100 år. 

Vid 1900talets mitt och framåt såldes skolorna, av  
ekonomiska skäl, till Landstingen.

Vid tiden för millennieskiftet beslöt Landstingen att 
renodla sina verksamheter och man sökte nya huvudmän 
till naturbruksgymnasierna. Snart såldes det första 
naturbruksgymnasiet tillbaka till Hushållningssällskapet 
Kalmar Kronoberg Blekinge. 

När detta skrivs drivs sju av landets naturbruksgymnasier 
av fem olika Hushållningssällskap. Vilket i sin tur medfört 
ytterligare uppgifter för Hushållningssällskapens Förbund.

Utbildning  
under hela livet 
Naturbruksgymnasier 
kommer med stor säker
het att bli ett allt vanligare 
inslag i verksamheten.

När kraven på fortbild
ningar och livslångt 
lärande ökar blir vår 
branschnära status och 
kompetens allt viktigare.

Vi gör redan mycket och 
bra för att locka unga  
till de gröna näringarna, 
men möjligheterna är 
långtifrån uttömda.



År Ordförande Förbundsdirektör Plats för förbundsstämma

1948 Robert Johansson Sten Zachrison Stockholm

1949 Robert Johansson Sten Zachrison Jönköping

1950 Robert Johansson Sten Zachrison Halland

1951 Robert Johansson Sten Zachrison Östersund

1952 Robert Johansson Sten Zachrison Kalmar

1953 Robert Johansson Sten Zachrison Eskilstuna

1954 Robert Johansson Sten Zachrison Uddevalla

1955 Robert Johansson Sten Zachrison Falun

1956 Robert Johansson Sten Zachrison Malmö

1957 Robert Johansson Sten Zachrison Uppsala

1958 Robert Johansson Sten Zachrison Umeå

1959 Thorwald Bergquist Sten Zachrison Örebro

1960 Thorwald Bergquist Sten Zachrison Karlskrona

1961 Thorwald Bergquist Sten Zachrison Skara

1962 Thorwald Bergquist Sten Zachrison Kristianstad

1963 Thorwald Bergquist Sten Zachrison Karlstad

1964 Thorwald Bergquist Sten Zachrison Visby

1965 Gösta Netzen Sten Zachrison Gävle

1966 Gösta Netzen Sten Zachrison Linköping

1967 Gösta Netzen Sten Zachrison Stockholm

1968 Erik Grebäck Sven Gesslein Uddevalla

1969 Erik Grebäck Sven Gesslein Malmö

1970 Erik Grebäck Sven Gesslein Umeå

1971 Erik Grebäck Sven Gesslein Falkenberg

1972 Erik Grebäck Sven Gesslein Uppsala

1973 Erik Grebäck Sven Gesslein Vidsel, Älvsbyn

1974 Erik Grebäck Åke Andersson Vänersborg

1975 Erik Grebäck Åke Andersson Västerås

1976 Erik Grebäck Åke Andersson Rättvik

1977 Erik Grebäck Åke Andersson Eskilstuna

1978 Einar Gustafsson Åke Andersson Östersund

1979 Einar Gustafsson Åke Andersson Visby

1980 Einar Gustafsson Åke Andersson Skara

1981 Einar Gustafsson Åke Andersson Härnösand

1982 Einar Gustafsson Åke Andersson Kristianstad

1983 Einar Gustafsson Åke Andersson Jönköping

70 år, 9 ordförande och 7 direktörer



År Ordförande Förbundsdirektör Plats för förbundsstämma

1984 Nils G Åsling Åke Andersson Sunne

1985 Nils G Åsling Åke Andersson Hudiksvall

1986 Nils G Åsling Åke Andersson Kalmar

1987 Nils G Åsling Åke Andersson Örebro

1988 Nils G Åsling Åke Andersson Tanumstrand

1989 Nils G Åsling Åke Andersson Ronneby

1990 Nils G Åsling Åke Andersson Lycksele

1991 Nils G Åsling Åke Andersson Landskrona

1992 Claes Elmstedt Mats Görling Växjö

1993 Claes Elmstedt Mats Görling Ulricehamn

1994 Claes Elmstedt Mats Görling Vänersborg

1995 Claes Elmstedt Mats Görling Ultuna

1996 Claes Elmstedt Olle Markgren Linköping

1997 Claes Elmstedt Olle Markgren Västerås

1998 Thorsten Andersson Olle Markgren Lilla Böslid

1999 Thorsten Andersson Olle Markgren Kiruna

2000 Thorsten Andersson Olle Markgren Kristianstad

2001 Thorsten Andersson Olle Markgren Östersund

2002 Thorsten Andersson Olle Markgren Kramfors

2003 Thorsten Andersson Åke Clason Loka Brunn

2004 Thorsten Andersson Åke Clason Stockholm

2005 Thorsten Andersson Åke Clason Visby

2006 Thorsten Andersson Åke Clason Stockholm

2007 Sven Lindgren Åke Clason Skara

2008 Sven Lindgren Åke Clason Stockholm

2009 Sven Lindgren Åke Clason Åre

2010 Sven Lindgren Åke Clason Stockholm

2011 Sven Lindgren Åke Clason Kalmar

2012 Sven Lindgren Åke Clason Lilla Böslid

2013 Sven Lindgren Jesper Broberg Söderköping

2014 Sven Lindgren Jesper Broberg Kristianstad

2015 Sven Lindgren Jesper Broberg Uppsala

2016 Sven Lindgren Jesper Broberg Karlstad

2017 Sven Lindgren Jesper Broberg Stockholm

2018 Sven Lindgren Jesper Broberg Piteå



1964 Landshövding Bertil Fallenius, Mariestad

1964 Landshövding Thorwald Bergquist, 

1967 Landshövding Robert Johansson, Halmstad (Hedersordförande)

1969 Lantbrukare Nils Kollander, Ormaryd

1969 Sekreterare StenOlof Rohde, Uddevalla

1974 Direktör Sture Kristiansson, Malmöhus län

1976 Agronom Erik Grebäck, Knutby (Hedersordförande)

1976 Direktör Martin Hallerfors, Skara

1979 Lantbrukare Axel Sandström, Robertsfors

1980 Agronom Carl M Björklund, Kristianstad

1980 Direktör Erik Månsson, Linköping

1982 Fiskerikonsulent Arne Andersson, Nothamn

1983 Landshövding Einar Gustafsson, Visby

1987 Lantbrukare Richard Andersson, Heberg

1988 Riksdagsledamot Märta Fredriksson, Svanesund

1990 Direktör Martin Johansson, Umeå

1990 Riksdagsledamot Nils G Åsling, Trångsviken

1992 Direktör Sven Gesslein, Malmö

1994 Fru Ruth Hallenius, Saleby

1994 Direktör Åke Andersson, Bandhagen

1997 Landshövding Claes Elmstedt, Karlskrona

1997 Direktör Göte Ivansson, Laholm

2005 Direktör Hilding Norrby, Visby

2006 EUparlamentariker Karl Erik Olsson, Sösdala

2007 Landshövding Thorsten Andersson, Båstad

2 hedersordförande och  
23 hedersledamöter
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De första  
70 åren
På sidorna 32–37 finns en sammanställning över  
viktigare händelser under de första 70 åren. Här är  
en summering av vad som hänt under senare tid inom  
Förbundets olika uppdrag.

Möten och kommunikation för  
sammanhållning och samverkan

Samarbetet mellan Hushållningssällskapen har utvecklats 
på flera sätt och fronter. En särskilt viktig händelse var när 
de första utvecklingsledarna för olika ämnesgrupper utsågs 
1999. Det utgjorde startskottet för ett mer strukturerat 
samarbete på medarbetarnivå. Ett annat exempel är  
beslutet 2010 om att inrätta titeln seniorkonsult, vilka  
ska kännetecknas av ett föredömligt och framgångsrikt 
arbetssätt. Ytterligare ett är Kunskapskonferensen 2016 
med 500 medarbetare på plats.

Stödja och inspirera till  
lönsamhet och tillväxt

Några exempel från det senaste decenniet är den gemen
samma Affärsplan Rådgivning, Utvecklingsgrupperna 
för att prioritera, samordna och besluta om gemensamma 
projekt och aktiviteter samt VDgruppens befogenhet  

Kvalificerad  
rådgivning, långt  
borta och nära 
Digitaliseringen ger nya 
möjligheter för kunden 
och för oss. Specialister 
kan arbeta över stora 
områden, även över 
nationsgränser.

Behoven kommer öka  
av nya tjänster som  
möter samhällets krav  
på juridik, dokumentation 
och kontroll.

Rådgivare i kundens 
geografiska närhet får en 
kvalificerad roll som coach 
och bollplank. Där är själva 
mötena och kvaliteten i 
dem det som avgör värdet 
för kunden.
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att fatta gemensamma beslut i operativa frågor. Mentors
programmet för studenter vid SLU var ett sätt att attrahera 
medarbetare. Industridoktorandprogrammet stärkte 
länken mellan forskning och praktik.

Under de senaste 15 åren har Förbundet även ansvarat för 
ett växande antal nationella projekt, där Hushållnings
sällskapens medarbetare varit utförare. Projekten har 
inneburit ett samarbete i vardagen mellan Förbundet och 
de olika Hushållningssällskapen. Här är ett axplock: Leve 
landsbygdsföretagaren, Nätverket för Leader+, The Great 
Swedish Nature, Fokus Matglädje, mindrematsvinn.nu, 
hungrig.nu, Mitt kök – Sverigeresan, Ekonomistyrning 
Mjölk, Grovfoderverktyget, Grön Arena, Med mål och 
marknad i sikte samt Lantraser – från hage till mage.

Förbundet har företrätt Hushållningssällskapen i en rad 
sammanhang, som utredningar, referens och expertgrup
per. Vanliga ärenden har varit utbildning och forskning 
vid SLU, Livsmedelsverkets arbete med krishantering av 
livsmedel, Jordbruksverkets arbete inriktat på konsumen
ter och genomförande av Landsbygdsprogrammet samt 
regeringens nationella råd för livsmedelsstrategin.
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Förvalta och utveckla det  
gemensamma varumärket

2012 fattades beslut om en ny varumärkesplattform och 
visuell profil. Andra viktiga händelser kopplat till varu
märket är den gemensamma hemsidan och samordnade 
marknadskampanjer för SAMrådgivning, vilka båda hade 
det givna syftet att bidra till fler och lönsammare affärer. 
Ytterligare ett exempel på samordnad kommunikation är 
tidskriften Gröna Affärer, som svarade mot ett behov som 
fanns i de flesta av Hushållningssällskapen. 

Events och  
mänskliga möten 
När mycket kan ske på 
distans blir mötena allt 
viktigare och där har vi  
en gedigen erfarenhet 
som vi kan göra mer av.

Egenproducerade arenor 
som Borgeby Fältdagar 
och Brunnby Lantbrukar
dagar är framgångsrika 
redan idag, och de  
kommer att spela en  
ännu större roll framöver.

Även mindre seminarier 
och möten av olika slag, 
ger nya möjligheter att 
fördjupa kontakten med 
befintliga och att nå nya 
kunder och medlemmar.
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Sju decennier – en resumé
Idag är det historia, med då var det nu och framtid. Här är  
snabbfakta om vad som hänt under de första sju decennierna.

1948–1957
Hushållningssällskapens Förbund bildas 
den 16 mars 1948 och flyttar in i lokaler på 
Mäster Samuelsgatan 47 i Stockholm och 
övertar utgivningen av Hushållningssällska
pens tidskrift. Kommer överens med Svenska 
Landstingsförbundet om hushållskurser,  
utreder tillämpning av lösgående mjölkkor 
och tar över kontrollen av svensk frukt.  
Startar utgivning av förbundets småskrifter, 
tar fram förslag om beredskapslagring av 
traktorbränsle, producerar filmen ”I upplys
ningens tjänst” och flyttar in i lokaler på  
Stora Nygatan 7. Arrangerar konferenser.  
En där lärare utbildas i jordbruksfrågor, och 
en annan med syftet att minska antalet döds
olyckor vid traktorkörning. Publicerar en skrift 
om hela Hushållningssällskapets verksamhet.
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1958–1967
Får fram finansiering till sex ekonomikonsulter 
och arrangerar Rikslantbruksmötet i Jönköping, 
en föregångare till Elmiamässan. Deltar i 
arbetet med nya stadgar för Hushållningssäll
skapen och i förhandlingarna som leder till 
att två sällskap i Kalmar län slås samman till 
ett. Tar initiativ till Sveriges fiskevattenägare
förbund och blir medlem i stiftelsen Svensk 
Jordbruksteknisk Forskning. Periodens sista 
år präglas av förberedelserna inför riksdagens 
beslut om hur arbetet för lantbrukets rationa
lisering ska organiseras. Beslutets följder är 

omvälvande för hela hushållningssällskaps
organisationen. Antalet medarbetare minskar 
landet över, även vid förbundets kansli som 
nu bemannas av en halvtidstjänst. Nya stadgar 
för Hushållningssällskapen arbetas fram. 

1968–1977
Ramavtal sluts med SLU om fältförsök. 
Flyttar in på Drottninggatan 102. Är en av 
arrangörerna för utställningen Jorden ger, 
som samlar totalt 160 000 besökare i Skåne 
och på Årstafältet i Stockholm. Tar fram ett 
samarbetsavtal med nybildade LRF, inriktat 
på konsumentkontakter samt utveckling av 
lantbruk och andra företag på landsbygden. 
Flyttar igen, till Klara Östra Kyrkogata 12. 
Ordnar så att Hushållningssällskapet får förse 
medaljer med bild av kung Carl XVI Gustaf. 
Tillsätter en analysgrupp för rådgivningsverk
samheten.

1978–1987
Deltar för första gången efter omorganisatio
nen 1967 i Elmiamässan. Tar fram underlag 
för ökad samverkan med landets Husdjurs för
eningar. Överlämnar en skrivelse till regeringen 
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om energirådgivning. Skriver ett samarbets
avtal med Vuxenskolan och ordnar så att 
sällskapen får ansvaret för hästpremiering
arna. Tecknar ett avtal med Driftsbyrån och 
Svensk Husdjursskötsel om företagsanpassad 
lantbruksrådgivning. Presenterar rådgivnings 
och försöksverksamheten för riksdagens 
jordbruksutskott. Tar fram Hushållningssäll
skapens första gemensamma logotyp.

1988–1997
Startar projektet Gårdenekonomisk förening 
och flyttar igen, nu till Klarabergsgatan 37. 
Deltar i en statlig utredning om den framtida 
lantbruksrådgivningen. Bildar HS Multimedia 
för produktion av facklitteratur samt Hus
hållningssällskapens Stiftelse för Försök och 
utveckling. Sluter avtal med Fritidsodlarnas 
Riksorganisation om kostnadsfri trädgårds
rådgivning, finansierad med statliga medel. 
Inleder EUbevakning i Bryssel. Tar fram  

en informationsplan, en rapportserie och  
tidskriften Hushållning för människor och 
miljö. En hemsida lanseras. 

1998–2007
Förbundet och Hushållningssällskapen  
antar en policy om att erbjuda rådgivning  
till konsumenter. Utvecklingsledare anställs 
för om rådena landsbygd, lantbruk, mat och 
miljö. En policy för miljö och kretslopp tas 
fram. Driver ett EUprojekt för lantbruksråd
givning i ryska delen av Karelen. ITstrategi 
och kommunikationspolicy tas fram. 

Det nationella projektet Mat som utveck
lingskraft startar. Avtal sluts med Svensk 
Mjölk om en modell för efterkalkylering och 
om tillgång till Rådgivarsajten. Tio rådgivare 
anställs på halvtid i det nationella projektet 
Leve landsbygdsföretagaren. En ny logotyp 
lanseras. 
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Får av Glesbygdsverket ansvaret för nät
verket Leader+, och av EUkommissionen 
delansvar för motsvarande nätverk inom  
EU. Flyttar igen, till Stortorget 7 i Gamla stan. 
Arrangerar nationella kurser för rådgivare 
samt studieresor för sällskapens chefer till 
Ungern och Frankrike. Sveriges konsumentråd 
belönar Hushållningssällskapens matkonsulter. 
En utvecklingsfond kommer på plats. 

Nyhetssidan Landet runt produceras regel
bundet för att publiceras i sällskapens  
tidningar. En utvecklingschef anställs och  
man kommer överens om att Hushållnings
sällskapens vd:ar ska avsätta upp till sex 
arbetsdagar för gemensamma uppdrag.
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2008 och fram till idag
Husec bildas för certifierade fältförsök,  
bolaget ägs av nio Hushållningssällskap.  
Tar fram Affärsplan Rådgivning och en 
gemensam portal. Arrangerar studieresa till 
Skottland för chefer och Kompetensdagar  
för alla medarbetare. Skogsrådgivning kommer 
på plats. Startar en nationell utvecklings
grupp, tar fram strategidokumentet HS 
handboken och driver hemsidan hungrig.nu. 

Utser de första seniorkonsulterna. Arrangerar 
ledarutvecklingsutbildning och startar projek
tet mindrematsvinn.nu. Möten för Hushåll
ningssällskapens ordförande anordnas fyra 
gånger årligen. Vdgruppen får mandat att 
fatta beslut i gemensamma operativa frågor. 
Skriver avtal med TV4 om Mitt kök – Sverige
resan. Startar Industridoktorandsprogrammet 
och mentorsprogram för studenter vid SLU.

Prins Carl Philip blir Förbundets beskyddare. 
Fattar beslut om hur varumärket Hushåll
ningssällskapet får användas. Dessutom  
kommer en ny varumärkesplattform på  
plats och hela Hushållningssällskapet får  
en ny logotyp och enhetlig visuell profil.  
Ordförande och Vdkonferenser får status 
som rådgivande organ till förbundsstyrelsen. 

Framtidsgruppen presenterar Gemensamma 
strategiska fokusområden för 2020. Deltar 
i externa nätverk såsom expertgruppen för 
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konkurrenskraftsutredningen, nationella 
landsbygdsnätverket, Livsmedelsverkets  
insynsråd, dialoggruppen för nationell  
livsmedelsstrategi samt referensgrupper  
för utbildning och forskning. 

En ny och mer affärsinriktad hemsida  
lanseras. Flyttar till Drottninggatan 95 B,  
de sju decenniernas sjunde adress.  
Samordnar kampanjer kring SAMrådgivning. 
Samlar 500 medarbetare på kunskapskon
ferens och driver mentorsprogram vid SLU. 

Deltar i flera olika råd och samverkans-
grupper i regeringens, Jordbruksverkets  
och Livsmedelsverkets regi, bland dem  
kan nämnas regeringens nationella råd för 
livsmedelsstrategin. Arrangerar program

för vipgäster vid Borgeby Fältdagar,  
startar utgivningen av den gemensamma 
tidningen Gröna Affärer och gör en kart  
läggning av regionala livsmedelsstrategier.  
Tar fram Gårdsplan, en gemensam digital  
arbetsplats för alla Hushållningssällskap. 
Driver tillsammans med Naturbruksskolornas 
förening projektet Attraktionskraft naturbruk.

Lantbruksskolor startades av Hushållningssällskapen i mitten av 1800talet och drevs under  
mer än 100 år. Idag drivs, återigen, sju naturbruksgymnasier av fem olika Hushållningssällskap. 
Här är elever från Önnestadsgymnasiet i Skåne.
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Den första symbolen  
introducerades 1986.

2001 lanserades  
en ny logotyp. 

2012 ersattes den av en  
ny, tillsammans med en  
gemensam varumärkesplatt 
form och grafisk profil.

Varumärket är  
vår gemensamma  
identitet
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Idag vet alla att varumärken är viktiga. Tänk Volvo, tänk 
HM, Spotify, Ikea och Lantmännen. Exemplen visar att 
varumärken utvecklas och förändras. De kan drabbas eller 
gynnas av mediagranskning och beteendeförändringar, 
men också odlas till högre värde med strategiska mark
nadsföringsinsatser. 

Längre tillbaka i tiden ansåg många att varumärket mest 
var en reklamsymbol. En logga med lätt igenkänning. Nu 
vet vi att logotypen bara är en del av varumärket. Varumär
ken förmedlar värderingar, skapar känslor och bidrar till 
stolthet och gemenskap i de målgrupper man riktar sig mot.

Mycket mer än en logotyp

Varumärken lever så länge de är angelägna för människor.  
Det är med kommunikation som varumärken uppstår 
och som de utvecklar sitt värde. Det kan vara företag, 
organisationer, ja också vi människor betraktas i dag som 
varumärken. En eventuell logga kan komma efter att 
varumärket gjort sig trovärdigt. Det är i det trovärdigt 
levererade budskapet som man lägger grunden till sitt 
varumärke, vilket förutsätter att budskapet är väl grundat i 
visioner, mål, strategier och värderingar.

Förr tog det längre tid att bygga ett varumärke. Kanalerna  
för att sprida kännedom var begränsade. Nu kan det gå 

Varumärket är  
vår gemensamma  
identitet

Vart ska vi?, dit ska vi! 
Det finns ett stort värde i 
kedjan medlemfullmäktige 
styrelsevdverksamhet. 
Rätt utfört uttrycks en  
slags ägarvilja som utsätter 
organisationen för krav som 
gör oss bättre.

Det är kunderna som är 
och kommer att vara den 
viktigaste styrande faktorn 
för oss. Den kraften kan  
vi formalisera.

Medlemmarna är en resurs 
som vi kan göra mer av, de 
utgör grunden för en hållbar 
organisation.
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fort att bygga varumärke – och att rasera. Det krävs kompe
tens för att navigera rätt bland nya kanaler och plattformar.

Gäller då detta även Hushållningssällskapet? Svaret är  
självklart ja. Vi erbjuder tjänster som efterfrågas varje dag. 
Kunskap om landsbygden, jordbruk, växtförädling, skog, 
hållbarhet och livsmedelsproduktion blir allt mer eftertraktat 
från näringsliv, media, entreprenörer, skolor och allmänhet. 

Nöjdare och stoltare med stark image

Hur ska vi kapitalisera affärsmässigt på det som är vår  
kombination av modern kompetens, regional förankring  
och en unik historia? Det finns ett tydligt samband mellan 
stark image och nöjda kunder. Ett annat samband är den 
interna stoltheten, som driver på effektivitet och serviceanda 
och som underlättar rekrytering.

Hushållningssällskapets varumärke är laddat också med att 
bidra till samhällsnytta. Att klara konkurrensen från andra 
aktörer som företräder den gröna näringen är en utmaning.  
Vi måste hitta vår ton för att höras i bruset. Vi ska klara att  
prioritera bland allt vi skulle kunna satsa på. Vi måste kom
municera varför vi gör våra val och ge ett övertygande svar på 
därför. Det är vi som har kunskap för landets framtid, vi bidrar 
med oberoende kompetens. Det gör vi gärna tillsammans med 
andra för att uppnå mer effekt. 

Tillsammans hurdå? 
Det mest angelägna är 
var kunden känner till
hörighet. Även om den 
geografiska avgräns
ningen långt ifrån är 
given är det angeläget 
att snabbt kunna fånga  
upp lokala skeenden  
– och samtidigt utnyttja 
vår gemensamma kom
petens och styrka över 
hela landet. 
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Våra logotyper har skiftat utseende under åren och vårt  
varumärke visar den resa Hushållningssällskapens Förbund 
gjort under sina 70 år. Från att inte anse sig behöva någon 
logga alls. Till att ta fram logotyper som enkelt utgick från 
vårt namn. Till idag, när vi har en logotyp som summerar 
flera berättelser om vad vi vill förmedla. En logotyp som 
mejslats fram med stort och brett förankrat engagemang 
för vilket löfte vi ska ha, vilken vision vi inspireras av och 
vilken värdegrund vi bottnar i. 

Styrkan är att samma namn och samma symbol och 
samma varumärkesprofil nu lyfter fram och omfamnar 
hela spektret av uppgifter som sällskapen regionalt fyller 
med innehåll. Genomslaget när vi agerar tillsammans gör 
oss mer kraftfulla än om var och en skulle streta på efter 
egna principer.

Vingar som bär

Var så säker på att varumärket Hushållningssällskapet  
har många berättelser kvar att skapa relationer till mål
grupper med. Det är när berättelsen får vingar som det  
blir paybacktime. Då finns mottagare, de som söker nytta 
och utveckling och som tycker att vårt pris och utbud och 
just våra varumärkesvibbar känns bättre än alla andras.  
Vi ska fortsätta att ladda Hushållningssällskapet så att 
efter frågan ökar ännu mer. 70 år är bara början. 

 För 40 år sedan fanns  
25 Hushållningssällskap, 
idag finns 17, men i 
praktiken 14. Trenden lär 
fortsätta.

En ny praxis börjar synas, 
som ger nya möjligheter. 
När konsensus kring ge
mensamma satsningar  
är svår att uppnå, går ett  
antal sällskap samman 
kring ett gemensamt behov, 
och övriga kan komma att 
ansluta med tiden.
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Hushållningssällskapet har totalt 750 medarbetare. Här och på 
flera andra bilder syns några av dem vid Kunskapskonferensen 
som Hushållningssällskapens Förbund arrangerade 2016.
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”Om man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt  
måste man se upp”. 

Man kan kanske säga att Tage Danielssons citat varit en 
slags ledstjärna i arbetet med jubileumsskriften. Kanske 
bidrar skriften något lite till att vi åtminstone inte i varje 
stund behöver se upp? 

Här har vi givit vår beskrivning av Hushållningssällska
pens Förbund. Hur det var, hur det är och hur det blir. 
Det har vi framförallt gjort genom att prata med många 
människor både innanför och utanför Hushållnings
sällskapen. Under arbetets gång har vi själva reflekterat.  
Här följer några av våra tankar om Hushållningssällskapen 
och dess Förbund.

Om uppdraget och varumärket

Förbundets uppdrag är i stort sett detsamma idag som 
för 70 år sedan: att företräda Hushållningssällskapen, 
att arrangera arenor att mötas på och att initiera gemen
samma verksamheter. Det finns en styrka i kontinuiteten. 
Att förändringar sker i små steg istället för i stora språng. 
En sådan gradvis förändring av uppdraget är vården av 
varumärket. Under de senaste 20 åren har det allt mer  
blivit Hushållningssällskapens gemensamma angelägen
het. Idag drivs det arbetet kraftfullt genom Förbundet. 

Författarnas 
slutord
Tillämpad forskning 
från jord till bord  
– och från bord till jord 
Den tillämpade forskning
en kommer att fortsätta 
att öka i betydelse. 

För oss nya forsknings
fält kommer att ge nya 
möjligheter: hållbarhet 
och klimat, matsvinn och 
gröna affärsmodeller är 
några exempel.

Framgångsfaktorn är den 
kompetens vi har inom 
hela produktionskedjan, 
från jord till bord.
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Mycket har gjorts under de senaste 20 åren med det uttalade 
syftet att tydliggöra och saluföra vårt varumärke. Det har 
varit till stor nytta i Hushållningssällskapens verksamheter.  
I det sammanhanget är det värt att nämna vårt gemensamma 
löfte – Kunskap för landets framtid. Löftet sammanfattar 
allt som behöver sägas och tillsammans med ”hushållning av 
resurser som förutsättning för ett bra liv” utgör det en stabil 
grund som varumärket vilar på.

När vi har representerat Hushållningssällskapen har det 
varit mycket positivt att notera det stora förtroende som 
finns för Hushållningssällskapen hos organisationer,  
myndigheter, företag och hos allmänheten. Det har inte 
minst märkts i våra intervjuer. Det som lyfts fram i alla 
sammanhang är den fristående ställningen med högt kvali
ficerade medarbetare som har både praktisk och teoretisk 
kompetens och som inte företräder något annat särintresse 
än kunskapen i sig. 

Om konfederationen

Våra erfarenheter av att vara förbundsdirektör är i stort 
mycket positiva. Man får vara med och påverka inriktningen 
av Hushållningssällskapens verksamhet i en rad olika 
processer och får göra många berikande bekantskaper både 
inom och utom Hushållningssällskapen. 

Författarnas 
slutord
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Det är samtidigt en utmanande uppgift. Hushållnings
sällskapen är komplexa organisationer med otydlig 
ägandesituation och olika förhållanden i olika delar av 
landet. Den stora variationen i storlek och verksamhet har 
varit och är en utmaning för Förbundet. Det är en del av 
konfederationens baksida. De överenskommelser som görs 
vid de gemensamma överläggningarna gäller inte alltid 
efteråt. Det betyder att framsteg inte kan mätas genom de 
beslut som tas utan genom vad som faktiskt genomförs. 
Det är på genomförandet det kommer an.

Samtidigt är ändå känslan, när vi överblickar de 70 åren, 
att vi i små steg går i federativ riktning. Varumärkesproces
sen är ett uttryck för det. En annan är de många gånger fler 
arenor som Förbundet har ansvar för nu jämfört med bara 
för 20 år sedan. Dessutom har ordförandekonferenserna 
blivit fler, den gemensamma kompetensutvecklingen har 
ökat kraftfullt, den gemensamma utvecklingen av nya 
tjänster likaså, och kommunikationen får ett alltmer 
gemensamt tilltal. 

Vi menar att i en alltmer global värld där allt går snabbare 
och kommer närmare, är det alldeles nödvändigt att vi 
fortsätter gå i den riktningen, vilket också framförs av 
många av de vi intervjuat.

Trender och utveckling 
Klimatoro, ökat hälsomed
vetande, odling mitt inne 
i de mest urbana miljöer, 
skogen som klimaträddare, 
ett nyvaknat intresse för 
försörjningsfrågor och för 
landsbygdens nödvändiga 
resurser för en biobaserad 
samhällsutveckling. 

Allt det där speglar en  
djupgående förändring,  
som för oss blir till en  
skänk från ovan. 
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Om konsensus

Vi bedömer att det är dags att överväga att lämna 
konsensusprincipen som hittills gällt i stort sett i alla 
lägen. Tendenserna till detta har funnits men ännu 
har det inte skett fullt ut. Och, återigen mot bakgrund 
av en allt snabbare omvärld, att vänta med åtgärder 
tills alla är med på tåget blir allt mer kostsamt. 

Om medlemmar

Det är väl känt att den nedåtgående trenden i 
medlemsutvecklingen har varat under flera decennier. 
Dessutom, och det kanske är mer allvarligt, har 
avståndet under ungefär lika lång tid ökat mellan den 
verklighet gilles ombuden lever i och den verklighet 
Hushållningssäll skapen i övrigt lever i. En alltför 
stor del av ombuden har lämnat det aktiva yrkeslivet 
bakom sig eller driver verksamheter där de har liten 
eller ingen nytta av Hushållningssällskapets tjänster. 

Det betyder i praktiken att ombuden på stämman 
beslutar om en verksamhet som de har mycket få 
beröringspunkter med. Effekten av det är att verk
samheten har lätt att bli tjänstemannastyrd, och det 
kan möjligen upplevas som bekvämt i stunden men  
på sikt är det en utveckling som behöver brytas. 

 Internationella nätverk 
kommer att spela en större 
roll. För att ta till oss och 
dela kunskap och erfaren
heter om till exempel 
odlingsförutsättningar, 
konsumentbeteenden, 
affärsmodeller och nyföre
tagande.

Många, både konsumenter 
och företag, har hållbarhet 
högt på agendan. 

Vår värdegrund är som 
formulerad för den tid 
som ligger framför oss. 
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Vissa försök har gjorts att hitta andra former för medlems
inflytandet, bland annat genom att införa tematiska, i 
stället för geografiska, gillen. För att lyckas måste sådana 
satsningar genomföras med beslutsamhet och uthållighet. 
Det finns en stor kraft i engagerade medlemmar som just 
nu väntar på att tas till vara.

Om framtiden

Hushållningssällskapens kunskapsinriktade arbetssätt och 
positionen i spänningsfältet mellan praktik och forskning, 
privat och offentlig verksamhet samt ideell och affärs
mässig verksamhet ger möjligheter som vi de senaste åren 
verkligen börjat ta till vara. Våra viktigaste kunder har allt 
mer kommit att bli de som är tydligt utvecklingsinriktade. 

Vi ägnar oss mer åt tillämpad forskning nu än tidigare och 
har numera ett betydligt bredare utbud av tjänster inom 
exempelvis ekonomi, skog och mat. Vi har startat nygamla 
verksamheter i form av naturbruksgymnasierna. 

Vi kommunicerar våra budskap betydligt mer samman
hållet och kraftfullt och har på allvar tagit tag i digitali
seringen och de förändringar i arbetssätt den kommer att 
föra med sig. Vi samarbetar med fler organisationer och 
med större självförtroende än vi gjort tidigare. Sist och 
kanske viktigast: Hushållningssällskapens medarbetare 

Olle Markgren 
Förbundsdirektör 
1996–2002
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med all sin kreativitet, engagemang och drivkraft 
borgar för att vi kommer att fortsätta gå framåt.  
Allt för att det ska gå så bra som möjligt för Hushåll
ningssällskapens kunder.

Till sist

Hushållningssällskapet är en organisation som står 
för kunskap och resurshushållning. Med all säkerhet 
kommer båda sakerna att efterfrågas allt mer framöver. 

Och Hushållningssällskapen gör bra saker, man  
pådyvlar ingen ett antal åsikter, utan medverkar till 
att förbättra människors beslutsunderlag så att de själva 
ska fatta bra beslut. Det finns ett sympatiskt drag i en 
organisation som arbetar på det sättet och vi tycker 
båda att det är en förmån att tillsammans med alla 
andra ha fått vara med och påverka utvecklingen under 
ett antal år. 

Så till sist vill vi passa på att tacka för förtroendet att 
vara med och skriva jubileumskriften. Det har varit  
stimulerande att ta del av Förbundets verksamheter 
under 70 år och dess medlemmars – Hushållnings
sällskapens – verksamheter runt om i landet. Vi är 
övertygande om att Förbundet kommer att ha stor 
betydelse också i framtiden.

Åke Clason 
Förbundsdirektör
2002–2012
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HW: Hur känns det att vara chef för en 
70-åring som företräder 17 drygt 200 år 
gamla Hushållningssällskap?
JB: Jag är priviligierad, det är fantastiskt 
roligt att gå till jobbet varje dag. När 
jag på morgonen går från tåget på 
Stockholms Central till vårt kansli på 
Drottninggatan är det alltid med lätta 
steg. Vi har roligt på jobbet. Det är  
människorna som gör Hushållnings
sällskapet: förtroendevalda, medlemmar, 
kunder och anställda.

– Jag tycker att det vi gör är viktigt och  
att Hushållningssällskapen är på gränsen 
till helt avgörande för svensk landsbygd 
och för svenskt lantbruk.
HW: Hur menar du då?
JB: Hushållningssällskapet har varit 
katalysator för många organisationer och 
funktioner. Man kan med fog säga  
att svenskt lantbruk hade tagit en annan 
bana om Hushållningssällskapet inte 

hade funnits. Även i dag spelar sällskapen 
en avgörande roll, inte minst regionalt  
som kunskapsöverförare, pådrivare och 
utvecklare.
HW: Du är den sjunde förbundsdirek-
tören. Hur viktigt är det med kontinuitet 
i den här organisationen?
JB: Förbundet har ett ganska litet kansli, 
vi är bara tre personer som jobbar 
nationellt. Det handlar mycket om att 
bygga upp kontakter och förstå hur 
processer fungerar. Det märks om någon 
slutar. I det perspektivet är det bra med 
kontinuitet, även om det givetvis behövs 
personalomsättning.
HW: Vad överraskade dig mest när du  
tog över för sex år sedan?
JB: Att det var så mycket som jag inte 
visste om Hushållningssällskapet.  
Jag fick stiga in i organisationen och 
upptäcka allt roligt som händer här  
och allt viktigt vi gör.

Mer affärer, 
mer utveckling och  
mer tillsammans
Han går med lätta steg till jobbet varje dag, värnar om både kontinuitet och 
utveckling och vill se mer svarta siffror. Möt förbundsdirektören Jesper Broberg i 
ett samtal med Gröna Affärers redaktör Helena Wennström.
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Mer affärer, 
mer utveckling och  
mer tillsammans
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– Det finns ett visst ”sektbeteende”, om 
man får uttrycka sig så lite humoristiskt. 
Man måste nästan jobba här, vara kund 
eller medlem för att se allt fantastiskt 
som Hushållningssällskapet gör. Vi är 
fortfarande lite anonyma, även om det 
har blivit bättre med den nya varumärkes
plattformen. 
HW: Vad tycker du är det viktigaste  
som har hänt under din tid som  
förbundsdirektör?
JB: Arbetet med varumärkesplattformen 
är det i särklass viktigaste. Vi har skapat 
ett gemensamt varumärke som alla står 
bakom, och fyllt det med innehåll. Vi 
associeras med kunskap, långsiktighet 
och oberoende.

 – Vi har tre perspektiv: oberoende–till
sammans, samhällsnytta–affärer och 
traditioner–utveckling. Där känner jag 

att vi har förflyttat oss mot mer affärer, 
mer utveckling och mer tillsammans.  
Vi har dessutom blivit mycket bättre på 
att synas. Sociala medier är kanaler som 
passar oss.
HW: Vilken roll tycker du att  
Hushållningssällskapet spelar i  
dagens samhälle? 
JB: Vår roll är i första hand att vara den 
oberoende, självständiga och regionala 
kunskapsorganisationen. Konkret bety
der det att vi de senaste åren har tagit  
över ett antal naturbruksgymnasier och 
be driver rådgivning eller utvecklings
projekt regionalt. Inte i första hand för 
att tjäna pengar utan för att utveckla 
företagen i regionen.
HW: Hushållningssällskapens förbund  
är en konfederation, precis som EU,  
där det krävs konsensus i viktiga beslut. 
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Hur ser du som tidigare har jobbat i ett 
bolag på den processen?
JB: I flesta fall fungerar det utmärkt, ibland 
bättre. Kvaliteten på besluten blir bra. 
Vi får en dynamisk process när ett litet 
sällskap som Jönköping och ett stort 
som Skåne är med och diskuterar med 
samma möjlighet att påverka. Det tar lite 
längre tid, men vi grundar våra beslut 
bättre. När de är förankrade sitter de som 
berg – och då går det fort. Enda gången 
det inte är optimalt är när vi tvingas att 
fatta snabba, strategiska beslut, men det 
är å andra sidan inte så ofta.
HW: Vad ser du för förändringar de 
närmaste åren?
JB: Vi behöver en bra modell för att  
arbeta med nationella affärer. När en 
kund köper något är det oftast inte 
längre avgörande att det finns i närheten. 

Vi erbjuder tjänster, har hemsida och 
webbshop, men vi behöver utveckla det 
ett steg till.

– Vi behöver också hitta en gemensam 
hållning till medlemskapet, till varför 
man ska vara medlem. Vi behöver en 
gemensam agenda där vi är överens om 
vilka områden vi ska samarbeta om och 
satsa på.

 – Nästa steg är kanske internationellt 
sam arbete med rådgivningsorganisa 
tioner eller skolor.
HW: Vad önskar du själv för Hushåll-
ningssällskapen?
JB: Att hela organisationen tjänar lite mer 
pengar. Får vi mer snurr på businessen 
får vi också drag i annat. Vi blir modiga, 
vågar satsa och göra investeringar. Vi 
måste ha svarta siffror för att kunna fort
sätta vara oberoende och självständiga.
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H.K.H. Prins Carl Philip är  
lantmästare och Hushållnings
sällskapets beskyddare. Bilderna 
är från besök på Hushållnings
sällskapens Förbund 2012  
samt hos Hushållningssäll 
skapet i Värmland 2016 och  
hos Hus hållningssällskapet i  
Jönköpings län 2018.



56

Kunskap för landets framtid 
Vad kan vi göra för dig?

www.hushallningssallskapet.se


