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Hur når vi lantbrukana



Rådgivaren viktigaste ambassadören

› Rådgivarna är de viktigaste 
ambassadörerna. Det är viktigt att ni 
känner er stolta över att vara Greppa 
Näringens rådgivare.

› Fyller 20 år- lantbrukets största 
miljöprojekt i Sverige

› Cirka 10 300 gårdar som tillsammans 
brukar hälften av den svenska 
åkermarken har valt att vara med i 
Greppa Näringen

› Under 20 års tid har våra rådgivare 
gjort över 60 000 gårdsbesök. 

› Man ska vara stolt över att vara med i 
Greppa Näringen och gör åtgärder på 
sin gård.



Beslutsfattande



Lär känna lantbrukaren och skapa 

förtroende

• Lyssna in och ta reda på gårdens 

förutsättningar

• Respekt för att alla är individer med olika 

förkunskaper och erfarenheter

• Enkla och tydliga budskap anpassade efter 

lantbrukarens förutsättningar och intressen

• Använd dig av goda exempel och förebilder för 

att motivera lantbrukaren att ändra sitt 

beteende



Hållbar beteendeförändring

› Ihärdighet

› Låt det ta tid

› Uppföljning



Coachande förhållningssätt

› Vara närvarande

› Vara nyfiken

› Skapa en tillit mellan rådgivaren och lantbrukaren

› Fokus på framtida möjligheter, inte begångna misstag

› Positivt förhållningssätt – lantbrukaren har möjlighet att 

göra en faktisk skillnad

› Utgå från att vi alltid gör de bästa val vi kan (under 

rådande omständighet)

› https://www.youtube.com/watch?v=FpJHgJPz9WI



Vad tror ni är de viktigaste 

argumenten som motiverar 

lantbrukaren att göra åtgärder? 

Tänk fritt – alla ska komma till tals 

(ca 10 min)

Enas om de tre viktigaste 

argumenten (ca 5 min)

Redovisning av de tre viktigaste 

argumenten i chatten

Gruppövning



Rådgivningsbrevet



Vad ska rådgivningsbrevet innehålla

› I Krav och rekommendationer finns det angett för varje modul vad 

som måste finnas med i rådgivningsbrevet

› Använd mallen för rådgivningsbrev som finns bland 

modulunderlaget

› Titta på exempelbreven på webben (adm.greppa.nu)

Exempel på bra rådgivningsbrev hittar du här: 
https://adm.greppa.nu/for-radgivare/goda-rad-pa-
vagen/skriva-bra-radgivningsbrev.html

https://adm.greppa.nu/for-radgivare/goda-rad-pa-vagen/skriva-bra-radgivningsbrev.html


Anpassa brevet efter läsaren

› Vad vill jag att lantbrukaren ska göra, kunna eller 

tycka när de läst färdigt?

› Vad vill lantbrukaren veta eller göra?

› Hur motiverad är lantbrukaren?

› Vilka förkunskaper har lantbrukaren?

› Vilka förväntningar har lantbrukaren?

› Hur mycket tid förväntas lantbrukaren lägga på 

att läsa brevet?

I Greppa Näringens senaste nöjdhetsundersökning 

har totalt 88 procent läst brevet, varav 61 procent 

har läst det helt och 27 procent delvis. 



Strukturen

› Det viktigaste först!

› Sammanfattning

› Skriv luftigt

› Använd mellanrubriker

› Punktlistor

› Bilder

Greppa Näringens bildarkiv finns under arkiv på adm/greppa.nu



Skriv begripligt

› Korta ord,  meningar och stycken

› Förklara allt som behöver förklaras med tanke på mottagaregn

› Använd begripliga ord och undvik facktermer

› Skriv aktivt, inte passivt. Någon gör något

› Undvik förkortningar


