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Inget nytt under solen… 



…och allt mer stöd för att samverkan 
är rätt väg att gå 



Samverkan krävs på olika nivåer 

Mellan företagare 

I projekt eller nätverk 

I landskapet/kring naturresurser 

Framgångsrecepten för 
samverkan skiljer sig åt 
beroende på vilket 
sammanhang vi talar om. 
 
MEN i grunden är vi alla 
människor – så det finns 
några principer som är 
återkommande! 



Exempel på samverkansprojekt 

I ett pågående forsknings- och utvärderingsprojekt 
studerar vi erfarenheterna av tjugo 
samverkansprojekt för att nå miljömål, 
involverande lantbrukare 

1. Vattenrådsdialogmetoden (Kalmar län) 

2. Levande eklandskap i Östergötland 

3. Restaurering av betes- och slåtterängar i Vännäs 

4. Roslagshagar – naturbeteskött 

5. Framtidsplanen – energigården (AgroVäst) 



Samverkan som styrmedel 

• Resultateffektivitet (måluppfyllelse) 

• Samla resurser för handlingskraft 

• Vidga perspektiv – se nya möjligheter 

• Relationsbygge – kapacitet för framtiden 

• ”Demokratisk fostran” 

• Lärande 

• Beslutseffektivitet (utveckling och förankring) 



En biobaserad ekonomi 
- den gröna cellens centrala roll… 
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En biobaserad ekonomi 

4F 

Food 
(Livsmedel) 

Feed 
(Foder) 

Fuel 
(Bränsle) 

Fibre 
(Fiber) 

En begränsad yta 
ger markanvänd-
ningskonflikter 

Målkonflikter 
rörande olika 
samhälls- och 
miljömål 

Å ena sidan…. Å andra sidan…. 

Gröna innovationer och 
stark tillväxtpotential 

Hållbar utveckling i 
praktiken = vår förmåga 
att hantera denna 
situation 



Slutsats om framtiden… 

• För att hantera de stora 
utmaningar vi står inför i 
samhället…. 

• För att ta tillvara de 
potentialer som ligger i 
en biobaserad ekonomi…. 

• För att kunna fungera 
som en pådrivande kraft i 
samhället…. 

Krävs samverkan 
mellan aktörer, 
inte minst mellan 
markägare på 
lokal nivå! 



B2B 
Ekologiska lantbrukarna har tagit ett spännande initiativ 



Länsstyrelserna försöker dra sitt strå 
till stacken… 



Varför samverka? 
• Ta till vara och organisera befintliga resurser 

• Minskad arbetsbörda, inkl underlag för arbetskraft 

• Ekonomisk nytta 

• Att effektivare kunna nå dina mål 
 

• Vidga perspektiv – se nya möjligheter 

• Bygga ditt ”sociala kapital” 

• Lärande för handlingskraft 

• Stöd i beslutsfattandet 



Varför inte samverka? 

• Det saknas en s k 
samverkanspotential 

• antal parter 

• genuin informationsbrist 

• respekt och förtroende 

• ärlig avsikt/dold agenda 

• långsiktighet 

• ekonomisk situation 

• värdegemenskap 

•  Ojämlikhet i makt och 
resurser – typ av 
beroendeförhållande 

• Otydlig egen nytta 

• Kommunikations-
svårigheter  

• Dålig personkemi 



Kommunikativa förutsättningar 

• Man kan inte samverka på egen hand… det 
krävs en vilja, en förmåga och en ärlig avsikt 
hos alla parter 
 

• I forskningen så lyfts grundläggande 
mellanmänskliga kompetenser fram, bl a: 
– Nyfikenhet och vilja att lära/utvecklas 

– Förmåga att göra sig förstådd och att lyssna 

– Öppenhet 



Slutsatser från forskningen 

• Vad har varit (och är) vanligast? 
• När samarbete förekommit har det skett mellan företag 

med liknade driftinriktningar, ofta i en enklare form av 
maskinsamverkan: ”Om jag lånar din slåttermaskin så 
får du låna min exakthack vid ensilageskörd” 

• Maskintjänsterna kvittas mot varandra och avtal skrivs 
sällan 

• Möjliggör flexibilitet, men skapar osäkerhet och leder 
ofta till alltför kort planeringshorisont 

• Nästa steg är ofta ett gemensamt driftsbolag för 
maskinerna  - ett bolag som förutsätter ett avtal 
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Samarbetsvinster för företagen 

• Växtodlingsföretag och mjölkföretag 
• Samarbetsavtal av central betydelse för att minska risk 

• Förbättrad växtföljd kan utgöra 50% av vinsten för ett 
växtodlingsföretag. Resterande är ffa kopplat till 
riskreducering. 

• Mjölkföretaget vinner också på förbättrad växtföljd och 
diversifiering (egen foderråvara), men inte lika mycket. 

• Nyttovinsten kan uppgå till minst 400 kr/ha. 

• MEN – en anpassad maskinpark och arbetsorganisation 
visar sig generera än mer vinst för företagen. 

• Företagen måste inte vara i samma storlek för att 
samarbetet ska ge mest nytta – viktigast är att man 
kompletterar varandra 

 



Samarbetsvinster forts. 

• Mellan växtodlingsföretag 
• Stordriftsfördelar motiverar samverkan – att optimera 

nyttjandet av en maskinpark (ffa överkapacitet) 

• Ju mindre växtodlingsgårdarna är, desto större relativ 
vinst av maskinsamverkan har de 

• Långsiktigt tänkande av central betydelse, inte minst då 
det ofta handlar om att sälja av vissa maskiner, etc. 

• Finns exempel på samarbeten i Skåne där nyttovinsten 
vad gäller maskinkostnader uppgår till 800 kr/ha. 

• Andra studier anger vinster på mellan 25 – 200 kr/ha, 
om överkapaciteten inte är så stor när man startar. 

 



Att tänka på… 

• Prissättning 

• Kunskapsunderlag 
(markkartering, 
gödselanalyser, etc.) 

• Samarbetsavtal, inkl 
tydlighet kring avslut 

• Långsiktighet 

• Ansvarsfördelning 

• Logistik och läglighet 

• Respekt och tolerans för 
olikhet 

• Kunskap om varandra 
och respektive planer 

• Kommunikation och 
öppenhet (krävs ofta 
viss formalisering) 

• Umgås kring ett 
kunskapssökande 

• Uppföljning varje år 

 

 

 



Konkreta frågeställningar 

• Vad betalar man för bete eller hur byter man? 
Håller markägaren med stängsel och jag med 
djur? Vad är det värt att marken blir betad och 
vise versa att man får bete till djuren? 

• I samarbete; vad brukar gå fel? 

• Småskalig förädling, gemensam lokal? Skall en 
äga lokalen och den andra låna eller båda eller 
fler äga? 



Två typer av missförstånd 

Vi säger samma sak,  
men menar olika saker… 

Vi säger olika saker,  
men menar samma sak… 



Att se andra som ett problem eller 
som en möjlighet…. 



Lärande och kommunikation i fokus 

Lärande 
& 

Handling 

Målsättning: 
Ökad lönsamhet och trivsel 

Ett nytt sätt att 
arbeta ihop 

Ett nytt sätt att umgås 
med varandra KOMMUNIKATION 

Vår olikhet 
en tillgång 

Det handlar inte 
om att ”vinna” mest 


