
Att göra risker till möjligheter:g j g
Hur ser den totala risksituationen 

fö l b k fö hut för lantbruksföretagaren och 
finns det en koppling tillfinns det en koppling till 

gårdsekonomin? 

Prof. Carl Johan Lagerkvist



Valet av förhållningssätt!

Tänk på:Tänk på:
‐ A machine jumping to conclusions:

‐ a bias to believe, confirm, and , ,
narrate
‐ what you see is all there is

http://www.youtube.com/watch?v=5cgMQdB5
S2A



Mjölkrobot 120 korRISK

Uppbundet 60 kor



OSÄKERHET



Strategisk osäkerhet
NN

Val A Val B

Strategisk osäkerhet

Ni kan samverka om
maskiner och dela upp
ansvaret så att du står för
viss utrustning och NN står

Var och en äger sina
maskiner och ingen
samverkan sker:
Du tjänar 0 (inget)

Val
A

ansvaret för annan
utrustning. Tillsammans har
ni då ett fullgott
maskinsystem. Ni kan även

NN tjänar 400 (han kör åt
andra)

Du

köra åt andra:
Du tjänar 500
NN tjänar också 500

Var och en äger sina Ni kan få till stånd en viss

Val

Var och en äger sina
maskiner och ingen
samverkan sker:
Du tjänar 400 (du kör åt
andra)

Ni kan få till stånd en viss
samverkan kring
maskintjänster. Var och en 
äger sina maskiner men ni
borde lyckas banta nedVal

B
andra)
NN tjänar 0 (inget)

borde lyckas banta ned
mängden maskiner något
och skulle kunna dela
körningen åt andra:
Du tjänar 300Du tjänar 300
NN tjänar också 300



Ett litet experiment

Totalt 100 bollar (blå & röda)50 blå och 50 röda

Satsa 100 kr Satsa 100 kr

0 kr 200 kr 0 kr 250 kr



DET OKÄNDADET OKÄNDA





Lantbruksföretagets osäkerhetsmiljö

Finansiellt Produktion Miljö Socialt

Krediter
Väder

Fö lt i

Familjen

Markförhållanden

Förvaltning

Hälsa och 
Likviditet Priser

Arrenden

välmående

Normer, 

(mer…)
(mer…)

Miljöersättningar
,

värderingar 
och nätverk



Hur bra eller dåligt är alternativet 
för att reducera osäkerheten?

Förväntad 
nytta (x)

llInställning 
till 

alternativ 
(x)

Förväntad 
onytta (x)

(x)

Hur är utfallet (variationen) om

Hansson&Lagerkvist, 2012

Hur är utfallet (variationen) om 
alternativet inte genomförs ?



Åtgärder för att skapa ett stabilt nettoresultat
1. Betala räkningarna i tid
2 Inte använda checkkrediten eller andra korta lån för att köpa maskiner och dylikt2. Inte använda checkkrediten eller andra korta lån för att köpa maskiner och dylikt
3. Arbeta med en balanserad växtföljd
4. Ha en låg skuldsättning
5. Ha ett fullgott försäkringsskydd
6. Ha en spridning av olika verksamheter på gården
7. Samarbete eller inhyrning kring maskintjänster
8. Köpa in insatsvaror i god tid
9 Regelbundet testa maskinerna t ex sprutan och såmaskinen9. Regelbundet testa maskinerna t ex sprutan och såmaskinen
10. Arbeta med reducerad jordbearbetning
11. Kontinuerligt diskutera företaget med en professionell rådgivare
12. Söka information innan beslut
13. Ha en noggrann och dokumenterad kontroll av produktionen
14. Producera högsta kvalitet även om det innebär mer arbete etc.
15. Följa föreskrifter (tex för miljöstöd)
16 H tälld l16. Ha anställd personal
17. Ha en nyare och väl underhållen maskinpark
18. Ha tillgång till en avbytare i fall något skulle hända mig
19. Ha möjlighet till lagring och torkning i egen regi eller genom samverkan
20. Sälja på kontrakt
21. Delta i studiecirklar och kurser relevanta för företaget
22. Ha god kontakt med grannar
23 H tid tt d lt i i l kti it t23. Ha tid att delta i sociala aktiviteter
24. Tänka framåt och söka saker att utveckla i företaget
25. Få familjen att dela mina tankar om företaget och få deras stöd för mitt/vårt arbete



Data

Ålder 56 år

Antal år som lantbrukare 27

Lön utanför lantbruket 78% av  de som svarat

Ägd areal 59 ha

Arrenderad areal 51 haArrenderad areal 51 ha

Resultat före skatter och
Avgifter (2004‐2008)

232 600 kr

Antal svar  237 av 500 (47.4%)



Up‐to‐date, kontroll & uppbackning

• Ha ett fullgott försäkringsskydd
• Söka information innan beslut
• Ha en noggrann och dokumenterad kontroll av produktionen
P d hö k li ä d i bä b• Producera högsta kvalitet även om det innebär mer arbete etc.

• Följa föreskrifter (tex för miljöstöd)
• Ha god kontakt med grannar
• Tänka framåt och söka saker att utveckla i företaget• Tänka framåt och söka saker att utveckla i företaget
• Få familjen att dela mina tankar om företaget och få deras stöd för mitt/vårt arbete

• Inte använda checkkrediten eller andra korta
lån för att köpa maskiner och dylikt

• Ha anställd personal
• Ha en nyare och väl underhållenlån för att köpa maskiner och dylikt

• Arbeta med en balanserad växtföljd
• Ha en låg skuldsättning
• Köpa in insatsvaror i god tid

y
maskinpark

• Ha möjlighet till lagring och torkning
i egen regi eller genom samverkanKöpa in insatsvaror i god tid

• Regelbundet testa maskinerna t ex sprutan
och såmaskinen

•Sälja på kontrakt

Noggrannhet & planering Progressiv



• Inte betala räkningarna i tid
• Använda checkkrediten eller andra korta lån för att köpa maskiner och dylikt
A b d b l d ä följd Brist på• Arbeta med en balanserad växtföljd

• Inte ha en låg skuldsättning
• Inte ha en spridning av olika verksamheter på gården
• Inte köpa in insatsvaror i god tid

Brist på 
försiktighet

Inte köpa in insatsvaror i god tid
• Inte regelbundet testa maskinerna t ex sprutan och såmaskinen

• Inte söka information innan beslut
• Inte ha en noggrann och dokumenterad kontroll
av produktionen

• Inte producera högsta kvalitet även om det innebär

• Inte arbeta med reducerad
jordbearbetningInte producera högsta kvalitet även om det innebär

mer arbete etc.
• Inte följa föreskrifter (tex för miljöstöd)
• Inte ha tillgång till en avbytare i fall något skulle hända mig

• Inte kontinuerligt diskutera
företaget med en professionell
rådgivare

• Inte ha god kontakt med grannar
• Inte ha tid att delta i sociala aktiviteter
• Inte tänka framåt och söka saker att utveckla i företaget
•Inte få familjen att dela mina tankar om företaget

• Inte ha anställd personal
• Inte ha möjlighet till lagring och
torkning i egen regi eller genom

Inte få familjen att dela mina tankar om företaget
och få deras stöd för mitt/vårt arbete samverkan

• Inte sälja på kontrakt

Brist på planering kontroll och stöd

Att inte vara progressiv

Brist på planering, kontroll och stöd



Aspekter som inte hade någon påverkan på sambanden mellan nytta respektive onytta

1. Samarbete eller inhyrning kring maskintjänster
2. Kontinuerligt diskutera företaget med en professionell rådgivare
3. Ha tillgång till en avbytare i fall något skulle hända mig3. Ha tillgång till en avbytare i fall något skulle hända mig
4. Delta i studiecirklar och kurser relevanta för företaget

1 Inte ha samarbete eller inhyrning kring maskintjänster1. Inte ha samarbete eller inhyrning kring maskintjänster
2. Inte ha en nyare och väl underhållen maskinpark
3. Inte delta i studiecirklar och kurser relevanta för företaget



Up‐to‐date, kontroll & uppbackning
Brist på försiktighet

‐0.11

spridning = Noggrannhet & planering

medelvärde Brist på planering, kontroll och stöd
‐0.12

Progressiv

Att inte vara progressiv
Resultat före skatter
och avgifter

0.19
p gg

(2004‐2008)


