
 

 

 

 

Seminarium 
 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien • Drottninggatan 95 B, Box 6806 • 113 86 Stockholm • tel 08-54 54 77 00 • akademien@ksla.se • www.ksla.se 
 

Uthållig vinst i lantbruket – internationell jämförelse 2.0 
 

Tid Måndag 14 december, kl 10.00–16.00 (registrering och kaffe från kl 09.30) 

Plats Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp, Craafordsalen 

Anmälan Senast den 7 dec via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

(avbokning måste ske senast den 10 dec, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader) 

Frågor Innehåll: Magnus Stark, magnus.stark@ksla.se, tel 08-54 54 77 24 

Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel 08-54 54 77 12 

 Detta seminarium finansieras med stöd av Stiftelsen AW Bergsten och genomförs av Kommittén för 
Lönsam Uthållig Primärproduktion (LUPP) i samarbete med Partnerskap Alnarp SLU 

 

För nästan exakt två år sedan genomförde KSLA:s LUPP-kommitté en workshop med syfte att:  

• Skapa en samsyn om begreppet vinst och hur vi använder det.  

• Diskutera hur vi ser på vinstmarginal och hur stor denna behöver vara.  

• Kunna prata samma språk när det gäller lönsamhet och vinst.  

Ett trettiotal representanter från banker, rådgivnings- och branschorganisationer samt 

Jordbruksverket deltog och diskuterade frågeställningen. En central del av workshopen var att 

definiera ett vinstbegrepp. Mötet enades om följande vinstbegrepp: 

 

”Vinst uppstår med ett positivt resultat efter att alla kostnader är tagna och det blir ett 

överskott som bygger upp det egna kapitalet. Saknas positiv vinst ökar skulderna.” 

  

En strävan bör vara att uppnå 5 % vinstmarginal (vinst delat med omsättning). Detta för att klara: 

• intäktsvariationer (att klara cykler); 

• att bygga upp en likviditets- och resultatbuffert; 

• att skapa stabilitet i företaget (vinstnivå 0 % = ej stabilt och hållbart företag). 

LUPP-kommittén har sett det finns ett behov att följa upp utvecklingen i det svenska lantbruket, 

men även ställa den i en internationell jämförelse. I detta seminarium jämförs svenskt lantbruk 

med det som finns i Danmark och England. Det intressanta med dessa länder är 1) att lantbruket i 

Danmark har stora problem med hög skuldsättning, vilket påverkar vinstutvecklingen, och 2) att 

engelskt lantbruk har som tradition att vara lågt skuldsatt – men hur konkurrenskraftigt är det? 

Svenskt lantbruk kanske kan sägas vara ett mellanting mellan dessa länders, men hur är det ställt 

med lönsamheten, vinstnivån och konkurrenskraften? Och vilken strategi tänker man sig ha i de 

olika länderna i framtiden för att uppnå uthållig vinst och lönsamhet? Detta ska seminariet ge en 

indikation om. 
 

Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 

Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien • Drottninggatan 95 B, Box 6806 • 113 86 Stockholm • tel 08-54 54 77 00 • akademien@ksla.se • www.ksla.se 
 

Uthållig vinst i lantbruket – internationell jämförelse 2.0 
 

Måndag 14 december 2015 
 

Moderator Åsa Odell, ledamot KSLA:s LUPP-kommitté 
 

09.30 Samling och registrering 

Kaffe och smörgås 

10.00 Välkomna till Alnarp 
Lisa Germundsson, koordinator, Partnerskap Alnarp 

Jan Rundqvist, ordförande, LUPP-kommittén 

Kort presentation av Kompetenscentrum Företagsledning 

Peter Lundqvist, professor och prefekt Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och 

miljöpsykologi 

10.10 Inledning 

Moderator Åsa Odell, lantbrukare och ledamot KSLA:s LUPP-kommitté 

10.15 Hur är det ställt med vinsten och lönsamheten i lantbruket? 

Jimmy Larsson, segmentschef Skog och Lantbruk, LRF-konsult 

10.35 Hur är det ställt med vinsten och lönsamheten i lantbruket? 

Bengt Johnsson, utredningsenheten, Jordbruksverket 

10.55 Bensträckare 

11.00 Hur är det ställt med vinsten och lönsamheten i lantbruket? 

Per Skargren, segmentsansvarig Skog och Lantbruk, Swedbank och Sparbankerna 

11.20 Utblick Danmark (vinst och lönsamhet) 

Klaus Kaiser, Erhvervsøkonomisk chef Økonomi & Virksomhedsledelse, SEGES 

11.40 Utblick England 

Dr. Allison Bailey, Farm Management unit, University of Reading  

12.00 Lunch 

13.00 Strategier för uthållig vinst och lönsamhet – England 

Dr. Allison Bailey, Director Farm Management unit, University of Reading 

13.30 Strategier för uthållig vinst och lönsamhet – Danmark 

Klaus Kaiser, Økonomi & Virksomhedsledelse,SEGES 

14.00 Strategier för uthållig vinst och lönsamhet – Sverige 

Ove Karlsson, projektledare, Kompetenscentrum Företagsledning, Sveriges 

Lantbruksuniversitet 

14.30 Kaffe 

14.45 Slutdiskussion och sammanfattning 

Moderator Åsa Odell, lantbrukare och ledamot KSLA:s LUPP-kommitté 

 

16.00 Avslutning 

 

http://www.ksla.se/

