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› 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. 

› I vår kampanj under november/december vill vi 

uppmärksamma det uthålliga arbete med miljöfrågor 

som lantbrukare och rådgivare bedriver genom Greppa 

Näringen.



Greppa Näringen fyller 20 år



Lantbrukares nöjdhet med Greppa Näringen över tid 

aug 2015-

jun 2017

aug 2017- jun 

2019

aug-2018-jun 

2020

Nöjdhetsindex totalt 74 75 75

Senaste 

rådgivningsbesöket

79 81 83

Antal svarande: 919 st, aug-18-juni 2020 



Q2 2020- Nöjdhetsundersökningen

Kunskap 4,0- 5,0

Ansvar 3,9- 4,9

Engagemang 4,1- 4,9

Framåtanda 3,9- 5,0

Bemötande 4,0- 5,0

Förmåga att 3,9- 4,9

förmedla kunskap

Lantbrukarnas nöjdhet med rådgivarna



Varför gör vi saker?



Beslutsfattande



Varför fattar vi olika beslut?



Hållbar beteendeförändring

› Ihärdighet

› Låt det ta tid

› Uppföljning



Coachande förhållningssätt

› Vara närvarande

› Vara nyfiken

› Fokus på framtida möjligheter, inte begångna misstag

› Positivt förhållningssätt – lantbrukaren har möjlighet att 

göra en faktisk skillnad

› Skapa en tillit mellan rådgivaren och lantbrukaren

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

rådande omständighet)

› Alla beteenden har en positiv intention (för den som gör 

det)

› Vad motiverar lantbrukaren? svara i chatten

› Film rådgivare och lantbrukare: 

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



Rådgivningsbrevet



Vad ska rådgivningsbrevet innehålla

› I Krav och rekommendationer finns det angett 

för varje modul vad som måste finnas med i 

rådgivningsbrevet



Vem skriver du för

› Lantbrukaren är den viktigaste läsaren av 

rådgivningsbrevet!

› I Greppa Näringens nöjdhetsundersökning 

svarar 63 % att de läst hela brevet och 31% att 

de läst delar av det

› Kom ihåg att skriva lättläst text som 

sammanfattar det viktigaste



Känn  din läsare

› 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?



Strukturen

› Det viktigaste först!

› Sammanfattning

› Skriv luftigt

› Använd mellanrubriker

› Punktlistor

› Bilder
Greppa Näringens bildarkiv finns under arkiv och profilmaterial på adm/greppa.nu



Skriv begripligt

› Korta ord

› Korta meningar

› Korta stycken

› Förklara allt som behöver förklaras

› Stryk det som inte behövs

› Använd begripliga ord och undvik facktermer

› Krångla inte till det

› Skriv aktivt, inte passivt. Någon gör något

› Undvik förkortningar



Till sist

› Använd mallen för rådgivningsbrev som finns 

bland modulunderlaget

› Kopiera gärna bra formuleringar från andra 

brev

› Titta på exempelbreven på webben

› Skicka gärna in exempel på bra brev till 

Pernilla Kvarmo



Marknad & 

Kommunikation



Greppa Näringen marknadsförs via

› Jordbruksverket och Greppas egna kanaler

› Länsstyrelsen

› LRF regionalt

› LRF centralt

› Rådgivningsföretagen

› Den enskilda rådgivaren



Våra kanaler till lantbrukarna

› greppa.nu

› Digitala nyhetsbrev två ggr/vecka

› Postala medlemsbrev två ggr/år

› Sociala medier (FB/Twitter)

› Annonskampanjer i lantbrukspress + digitala annonser

› Länsstyrelserna

› Egna tidningar t ex Jordbiten

› Via webben

› Digitala nyhetsbrev

› LRF 

› Lrf.se

› Medlemssidor i Land Lantbruk 

› Regionala nyhetsbrev, FB etc





Kampanjer och marknadsföring

› Greppa Näringen 20 års jubileum 2021

› Resultatkampanj – vad har Greppa Näringen 

åstadkommit under 20 år

› Jubileumsskrift & Rådgivarkonferens 

› Lansering av nya moduler 2021 (Hästrådgivning, 

Odling utan glyfosat, Biologiskt mångfald på slätten)


