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Tillsammans ska vi
utveckla konceptet

H

ur grönt är gräset på andra sidan? Hushållningssällskapens vd:ar besökte nyligen
rådgivningsföretag i Danmark och Tyskland för att få inblick i vad som händer på området i
våra lantbrukstunga grannländer.
Rådgivningen behöver ständigt förnyas, förändras och förbättras. På så vis ger våra tjänster hela
tiden ett ökat värde för dig som kund. Kan vi hitta
smarta sätt genom att snegla på rådgivningen i
länder där lantbruk är tunga näringar?
Danska lantbrukare har under många år skapat
sig otroligt bra ekonomisk historik genom att via
ett gemensamt bokföringssystem lämna uppgifter
till en nationell databank. Där får man varje år information om omkostnaderna fördelade på samma
sätt i alla företag.
Siffrorna används sedan för jämförelser och
benchmarking. Den enskilde företagaren kan enkelt
se hur väl företaget lyckas i förhållande till kollegorna. Produktionsrådgivningen bottnar sedan tydligt
i företagets ekonomi.

EN TYDLIG MÅLBILD för produktionen är viktig för
att företagare och rådgivare ska dra åt samma håll.
Att skapa underlag för att kunna utvärdera gjorda
insatser är också viktigt. Vilka åtgärder har vidtagits, när gjordes de och vilket blev utfallet? Gav det
värde för pengarna?
Man skulle kunna säga att de tyska rådgivningsföretag vi träffade snarare utgick från produktionen
som bas och arbetade sig fram till ekonomin. Men
att följa ekonomin i produktionen är i båda fallen
grundläggande.

SÅ NÅR DU OSS

MIN UPPLEVELSE ÄR att rådgivningen i både
Danmark och Tyskland bedrivs mer i grupp. Det
gäller både för rådgivningen under säsong och vid
uppföljning av årets resultat. Har vi kanske tappat
en del av detta i Sverige i stället för att utveckla det
som en naturlig del i vår individuella rådgivning?
Att skapa mötesplatser för två eller flera kunder att
tillsammans med mig som rådgivare planera och
följa upp verksamheten kan skapa en ny dimension.
Precis som här har rådgivarna olika filosofier.
Det finns stora skillnader: från extrem detaljstyrning av kunden till samverkan med råd som är väl
förankrade hos lantbrukaren.

I väntans tider
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En tydlig
målbild för
produktionen är viktig
för att
företagare
och
rådgivare ska
dra åt samma
håll.

EN RÅDGIVARE VISADE hur man delar aktuell råd-

givningsdokumentation med respektive lantbrukare. De går själva in på nätet och uppdaterar genomförda åtgärder och hur resultaten av åtgärderna
blivit. Det ställer ganska höga krav på kunden, men
det kanske krävs för att man genom faktabaserade
beslut ska nå framgång.
Hur var det nu med gräset?
Jo, visst är det grönt även på den andra sidan
och i vissa fall tydligt grönare. Tricket tror jag är att
tillsammans med dig som kund utveckla de koncept
som passar oss och i den processen låta vårt eget
gröna gräs frodas.

innehåll i detta nummer:

u vankar många fram
och tillbaka. Det är
hektiskt och det väntas.
På julen och – när detta skrivs
– även i politiken.
I det här numret hade jag hoppats
kunna presentera en intervju
med nästa landsbygdsminister.
Det får vänta.
I stället har vi en massa annan
spännande läsning. Möt Åsa
Domeij som är hållbarhetschef
på Axfood. Hon har idéer om hur
framtidens livsmedelsproducenter bör tänka och agera.
En framtidens gård är Stallberg
Lantbruk utanför Vara. Bröderna
Mats och Thomas Larsson vann
andrapris i vår tävling Sveriges
modernaste gård – läs reportaget.
Nu lanserar vi också vår nya
analystext Utblick. Artiklarna
skrivs av duktiga rådgivare i

olika ämnen. Först ut är Elenore
 allin som hjälper lantbruks
W
företag att sikta på 2019.
Vi undersöker dessutom hur
det ser ut på arbetsmarknaden
inom det gröna näringslivet.
Finns det jobb eller inte? Oenigheten består mellan arbetsgivarna och Arbetsförmedlingen som
nu mötts på ett antal arbetsmarknadsdagar.
Matkonsulterna runt om i
landet på hushållningssällskapen
har gått ihop om ett spännande
julbord. Det är modernt, regionalt och personligt. Själv ska jag
för första gången byta ut en hel
del av det traditionella mot deras
inspirerande rätter.
God jul och välkommen att
läsa!
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Vi valde Handelsbanken.
Vad väljer du?
Margareta
Helander
vd Sjuhärad

För mer inspiration – teckna en kostnadsfri prenumeration
på tidningen Tillväxt och Nyhetsbrev Handelsbanken Skog
och lantbruk på handelsbanken.se/skogochlantbruk
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Säkerligen är skillnaderna mellan olika rådgivare
i Sverige större än skillnaderna mellan länder. Det
är en statistisk sanning, men några saker som var
särskilt tydliga i tysk växtodlingsrådgivning var
förväntan, krav, uppföljning och interaktion.
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Om oss
Hushållningssällskapet är 17 fristående sällskap
över hela landet. Vi driver naturbruksgymnasier,
försöksgårdar, forskningsprogram och erbjuder
rådgivning för lantbrukets och landsbygdens
utveckling.
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