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  Forord 

Formålet med denne rapport er at beskrive erfaringerne med gen-
nemførelsen af Kapacitetsprojektet, der er et samarbejdsprojekt 
mellem Familielandbrugets og Landboforeningernes Landskonto-
rer for Driftsøkonomi på Landbrugets Rådgivningscenter, Statens 
Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut og økonomikontorerne 
på fem lokale rådgivningscentre. De 5 lokale centre, der har med-
virket, er: Sorø-Slagelse Landboforening, Vestfyns Landbofor-
ening, Ribe Amts Familielandbrug, Skiveegnens Familielandbrug 
og Landboforeningen for Als og Sundeved. 
 
Kapacitetsprojektet har taget sigte på at øge relevansen og kvalite-
ten af den bedriftsorienterede og strategiske rådgivning inden for 
landbruget. Udviklingsarbejdet har taget udgangspunkt i at gøre 
rådgivningen mere problem- og handlingsorienteret, og dermed 
bedre tilpasset til de nye markedsmæssige behov i rådgivningen. 
 
Rapporten, som henvender sig til økonomikonsulenter og andre, 
der arbejder med strategisk rådgivning af landmænd, skal ses som 
en opfølgning på håndbogen: ”Strategiske beslutningsgrundlag til 
landmænd”, der er udgivet i 1999 i et samarbejde mellem Statens 
Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut og Landbrugets Rådgiv-
ningstjeneste. En håndbog, der skitserer hvorfor og hvordan den 
strategiske rådgivning skal gennemføres.  
 
Landbrugslærer Dorthe Errebo Pedersen, Næsgaard Agerbrugs-
skole og seniorforsker Brian Højland Jacobsen, Statens Jordbrugs- 
og Fiskeriøkonomiske Institut har gennemført opfølgningspro-
grammet og udarbejdet rapporten, som er blevet færdig i december 
2000. 
 

Johannes Christensen 
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 Sammendrag 

Formålet med Kapacitetsprojektet er at gøre landmændene til bed-
re virksomhedsledere og konsulenterne til bedre virksomhedsråd-
givere. Midlet har været en mere helhedsorienteret rådgivning med 
større gennemslagskraft og en forbedret opfølgning. For at styrke 
rådgivningen har der ved projektets gennemførelse været sat ind 
såvel på faglige som formidlingsmæssige områder. 
 
Projektet har været baseret på aktionsforskning i et samspil mel-
lem økonomikonsulenter, forskere fra Statens Jordbrugs- og Fiske-
riøkonomiske Institut og konsulenter fra Landbrugets Rådgiv-
ningscenter, hvor teorier, hypoteser og metoder løbende er blevet 
afprøvet og tilpasset i praksis. 
 
Sigtet med opfølgningsprogrammet har været at vurdere, hvorvidt 
den gennemførte rådgivning har levet op til landmændenes behov 
og forventninger, og om rådgivningen har haft nogen effekt. Sam-
tidig følges der op på, hvordan rådgivningskonceptet og udvik-
lingsforløbet har fungeret – set fra konsulentside. Opfølgningspro-
grammet er overvejende baseret på personlige interviews. 
 
Erfaringerne fra rådgivningsprogrammet viser, at landmændene 
generelt har været godt tilfredse med den rådgivning, de har mod-
taget i forbindelse med projektet.  
 
Den skriftlige rådgivningsaftale med konkretisering af hvem, 
hvad, hvornår og til hvilken pris er således blevet meget positivt 
modtaget af landmændene.  
 
Konceptet for det skriftlige beslutningsgrundlag, hvor der fokuse-
res på kortfattet resultatformidling (5-6 sider) med hovedvægt på 
kommentarer og vurderinger frem for beskrivelser og tørre tal, er 
ligeledes faldet i god jord. SWOT-analyser, konsulentvurderinger 
og følsomhedsberegningerne fremhæves som meget væsentlige 
elementer i relation til beslutningsgrundlagets informationsværdi. 
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Nogle af kriterierne for succes i den udviklede procesorienterede 
rådgivning har været:  

1) at tidsfristen og prisen overholdes,  
2) at der i tilstrækkelig grad tages udgangspunkt i familiens 

egne ønsker og ideer,  
3) at tidsforløbet er relativt kort, så engagementet bibeholdes, 

og endelig  
4) at forløbet følges op af en god og konstruktiv diskussion. 

 
Konsulenternes største udbytte af aktionsforsknings-projektet har 
været den aktive deltagelse i udviklingsarbejdet gennem diskussi-
oner og erfaringsudveksling med såvel teoretikere som andre kon-
sulenter. Deltagelsen i projektet har givet konsulenterne mod på at 
tage mere komplicerede emner op i rådgivningen, og der er tyde-
ligvis blevet større bevidsthed om procesrådgivningens betydning. 
Der bruges mere tid på at lytte og afdække landmandsfamiliens 
behov, inden rådgivningen iværksættes. Generelt har man fået me-
re mod på at rådgive i helheder og sætte flere ord og færre tal på 
beslutningsgrundlaget. 
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 1. Indledning 

Formålet med denne rapport er at viderebringe erfaringerne fra 
opfølgningen på Kapacitetsprojektet, som er et projekt, der har sat 
fokus på udvikling og implementering af strategisk rådgivning 
inden for landbruget. Projektet markedsføres i dag under navnet: 
”Kapacitetsprojektet – En god beslutning”, men i det følgende 
bruges udelukkende betegnelsen ”Kapacitetsprojektet”. 
 
Som baggrund for opfølgningsprogrammet ligger håndbogen: 
”Strategiske beslutningsgrundlag til landmænd”, der er sammen-
skrevet af Mogens Lund og udgivet i 1999 i et samarbejde mellem 
Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut og Landbrugets 
Rådgivningstjeneste. Det teoretiske grundlag for håndbogen byg-
ger på Lund (1998): ”Rådgivning i strategisk planlægning inden 
for landbruget”. I vurderingen af rådgivningen i Kapacitetsprojek-
tet er der ligeledes taget udgangspunkt i det materiale, der er blevet 
diskuteret på projektgruppemøderne og fremlagt ved orienterings-
møder.  
 
Formålet med opfølgningsprogrammet har været at vurdere om de 
mål, der er sat for rådgivningsprogrammet, er blevet nået. De om-
råder, der søges belyst, er derfor: 

1. Har den gennemførte rådgivning levet op til landmændenes 
behov og forventninger? 

2. Har den gennemførte rådgivning haft synlig effekt på land-
mændenes beslutnings- og handlingsadfærd? 

3. Hvordan har de udviklede rådgivningskoncepter og værktø-
jer fungeret – set fra konsulentens side? 

4. Hvordan har aktionsforskningen, i det aktuelle samspil mel-
lem praktikere og teoretikere, fungeret?    

 
Gennemgangen er opdelt i to dele, hvoraf den første tager ud-
gangspunkt i interviewene med de deltagende landmænd, og anden 
del er baseret på interviewene med de involverede konsulenter.  
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Opfølgningen på interviewene med landmændene er opdelt i en 
vurdering af indholdet i den strategiske rådgivning (rådgivningsaf-
tale og beslutningsgrundlag) og en vurdering af selve rådgiv-
ningsprocessen og dennes effekt. 
 
Gennemgangen af konsulenternes erfaringer med Kapacitetspro-
jektet tager dels udgangspunkt i det udviklede rådgivningsprodukt, 
dels selve rådgivningsprocessen. Der er her også en vurdering af 
teorier og hypoteser bag projektet, og endelig en vurdering af akti-
onsforskning som ramme for udvikling af nye rådgivningsproduk-
ter. 
 
 

1.1. Kapacitetsprojektet 

Formålet med Kapacitetsprojektet er bl.a. at gøre landmændene til 
bedre virksomhedsledere og konsulenterne til bedre virksomheds-
rådgivere. Kapacitetsprojektet skal sikre en mere helheds-orien-
teret rådgivning med større gennemslagskraft og en forbedret op-
følgning. Der blev sat ind såvel på det faglige som det formid-
lingsmæssige for at styrke rådgivningen specielt i relation til stra-
tegiske problemstillinger på landbrugsbedriften med fokus på ka-
pacitets- og finansiel styring. 
 
Kapacitetsprojektet er gennemført som aktionsforskning, hvor den 
faglige udvikling af rådgivningen er sket i et tæt samspil mellem 
fem lokale driftsøkonomikontorer, Statens Jordbrugs- og Fiskeri-
økonomiske Institut (SJFI) og Landskontorerne for Driftsøkonomi 
(LR) på Landbrugets Rådgivningscenter.  
 
Deltagerne fra de 3 grupper af hovedaktører i aktionsforsknings-
projektet: økonomikonsulenter fra forskellige landbocentre, konsu-
lenter fra Landbrugets Rådgivningscenter og forskere fra Statens 
Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut, fremgår af Appendiks II. 
 
Fokus i aktionsforskningen har skiftet mellem udvikling af teorier 
og metoder, afprøvning i praksis og opfølgning på forløbet gen-
nem løbende erfa-møder i projektgruppen med efterfølgende juste-
ringer af programmet.  
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Hvor det tidligere var forskere, der på baggrund af teoretiske stu-
dier, udviklede nye metoder som rådgivningen efterfølgende ud-
viklede og tilpassede til praktisk brug, hvorefter det var op til kon-
sulenterne at forsøge at tilegne sig metoder og værktøjer til im-
plementering i praksis. Så foregår udviklingsarbejdet i aktions-
forskningen som en tæt dialog mellem de involverede parter. Ud-
viklingsarbejdet bliver således et dynamisk ping-pong mellem ak-
tørerne indenfor forskning, rådgivning og praksis. 
 
Denne form for forsknings- og udviklingsproces er ressourcekræ-
vende og forudsætter grundlæggende, at man gensidigt respekterer 
de forskellige aktørers rolle i udviklingsarbejdet.  
 
Det fælles udviklingsarbejde tager sigte på at øge relevansen og 
kvaliteten af den bedriftsorienterede og strategiske rådgivning in-
den for specielt kapacitets- og finansiel styring i landbruget. Det 
sker bl.a. ved at gøre rådgivningen mere problem- og handlings-
orienteret gennem anvendelsen af rådgivningsaftaler og gennem 
udarbejdelsen af skriftlige beslutningsgrundlag, som skal styrke 
rådgivningens faglige indhold, og samtidig forbedre konsulentens 
muligheder for at udfylde sin rolle som landmandens sparrings-
partner. 
 
Projektets praktiske gennemførelse sker i samarbejde med konsu-
lenter og landmænd i 5 lokale foreninger. I hver forening er der 
taget kontakt til en række landmænd, som har stået overfor større 
tilpasninger og omlægninger i deres bedrifter. Det er de lokale 
konsulenter, som har haft hovedansvaret for afprøvningen af de 
udviklede rådgivningsmetoder overfor den enkelte landmand. 
 

Økonomikonsulenterne: 
Afdække indsatsområder og komme med ideer 
Gennemføre rådgivningen 
Afprøve de nye metoder og værktøjer 
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Forskere: 
Udvikle det faglige indhold (baseret på et teoretisk  
fundament) 
Udvikle nye rådgivningsmetoder 
Gennemføre et opfølgningsprogram 

 

Landbrugets Rådgivningscenter: 
Koordinere forløbet 
Udvikle systematikker og forbedre rådgivningsværk- 
tøjerne, herunder regneark 
Sikre formidlingen 
 

De faglige rådgivningsopgaver, som Kapacitetsprojektet tog ud-
gangspunkt i, blev som udgangspunkt opdelt i 5 ekspertområder: 
Fællesskaber, Generationsskifte, Investeringer, Finansiering og 
Økonomisk opfølgning. Disse ”ekspertområder” kombineres med 
forskellige ”processer” som: værdigrundlag, ledelse, brancheana-
lyse, image og markedsføring. En matrice over de potentielle ud-
viklingsområder i rådgivningen fremgår af nedenstående figur.  
 

 
FIGUR 1.1. Matrice over de potentielle udviklingsområder indenfor rådgivningen 
 P    R    O    C    E    S 

E  
 

Værdi- 
Grundlag 

Ledelse Branche- 
Analyse 

Image Markeds- 
føring 

K Fællesskaber 
 

     

S Generationsskifte 
 

     

P Investeringer 
 

     

E Finansiering 
 

     

R Økonomisk opfølg-
ning (Serviceeftersyn) 

     

T Diverse 
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 Indholdet i de enkelte ekspertområder er: 

• Instruktion 

• Checkliste 

• Eksempler 

• Regneark 

• Rådgivningsaftaler 

• Beslutningsgrundlag 

• Vejledninger 
 
Udviklingsopgaverne har været fordelt, således at der til de for-
skellige ekspert- og procesområder har der været tilknyttet forskel-
lige eksperter fra Landbrugets Rådgivningscenter og Statens Jord-
brugs- og Fiskeriøkonomiske Institut og konsulenter fra involvere-
de landbrugscentre. I enkelte tilfælde er der tilknyttet eksterne eks-
perter til projektet. 
 
Der har været udviklet rådgivningsprodukter indenfor alle de 5 
ovennævnte ”ekspertområder”, men blandt de 15 interviewede 
landmænd har rådgivningen primært taget udgangspunkt i områ-
derne: fællesskaber og investeringer. Der er udarbejdet materiale 
indenfor 3 procesområder: Image, Personaleledelse og Værdi-
grundlag (Landbrugets Rådgivningscenter, 1999, 2000a og 2000b). 
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2. Opfølgningsprogrammet 

2.1. Formål 

Opfølgningsprogrammet er en integreret del af det samlede pro-
jekt, hvorfor målene med programmet må ses i forlængelse heraf.  
Formålet med Kapacitetsprojektet har været at: 

1. Udarbejde et beslutningsgrundlag til landmænd. 
2. Udarbejde en systematik til konsulenter. 
3. Afdække hvordan landmænd reelt træffer beslutninger. 
4. Ændre handlings- og beslutningsadfærd. 

 
Et af hovedformålene med den gennemførte rådgivning i Kapaci-
tetsprojektet har været at give landmænd et beslutningsgrundlag i 
forbindelse med specielt kapacitetsstyringen og den finansielle 
styring. Det har været sigtet, at det beslutningsgrundlag, der blev 
tilvejebragt gennem rådgivningen, skulle påvirke landmandens 
faktiske handlings- og beslutningsadfærd.  
 
Med udgangspunkt i ovenstående har de væsentligste formål med 
opfølgningsprogrammet været: 

1. At undersøge, om den gennemførte rådgivning af landmæn-
dene har levet op til deres forventninger; og 

2. At undersøge, om den gennemførte rådgivning af landmæn-
dene har haft nogle synlige effekter på deres beslutnings- og 
handlingsadfærd. 

3. At undersøge de deltagende konsulenters vurdering af kon-
ceptet, samt værdien af at deltage i et aktionsforsknings-
projekt. 

  
De udarbejdede fremgangsmåder og værktøjer i projektet er udvik-
let med henblik på at indfri landmænds forventninger til rådgiv-
ningen og sikre landmændene et anvendelsesorienteret beslut-
ningsgrundlag. Om det er lykkedes, kan kun landmændene selv 
svare på. 
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2.2. Indhold og form 

Rådgivningsområde 

Ud af de ovennævnte 5 hovedområder i Kapacitetsprojektet (gene-
rationsskifte, fællesskaber, investeringer, finansiering og økono-
misk opfølgning) lå 2/3 på investeringsrådgivning, mens 1/3 var 
koncentreret om etablering af driftsfællesskaber blandt de involve-
rede landmænd. Rådgivning i driftsfællesskaber har været mest 
udbredt vest for Storebælt. 
 

Form 

Opfølgningsprogrammet er baseret på personlige interviews af de 
involverede landmænd og konsulenter. Opfølgningsprogrammet er 
gennemført af 2 personer, der ikke har været involveret i udvikling 
og gennemførelse af Kapacitetsprojektet. Seniorforsker Brian Ja-
cobsen har tidligere arbejdet en del med landmænds beslutningsad-
færd (maskinomkostninger, investeringsbeslutninger m.v.) og 
landbrugslærer Dorthe Errebo Pedersen har tidligere arbejdet med 
strategisk planlægning i landbruget. Begge har været medforfattere 
til rapporten: ”Økonomistyring i landbruget – perspektiver for råd-
givningen” (Christensen et al., 1989). 
 
Opfølgningsprogrammet består af to hovedområder: 
 

1. Rådgivningsprogrammet 
Opfølgning på erfaringerne med rådgivningsforløbet blev gen-
nemført i 1999 ved interviews af konsulenter og landmænd. 
Typisk blev konsulenten interviewet først omkring rådgiv-
ningsforløbet (½-1 times varighed), hvorefter landmanden blev  
besøgt. Som grundlag for interviewet af landmanden (1-2 ti-
mers varighed) har der været adgang til de udarbejdede skriftli-
ge rådgivningsprodukter, som oftest bestående af rådgivnings-
aftale og beslutningsgrundlag. 
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2. Aktionsforskning som ramme for udvikling af nye rådgiv-
ningsprodukter 
Spørgeskema til de involverede konsulenter med opfølgning på 
projektets organisering som aktionsforskning, og afsluttende 
vurdering af de opstillede hypoteser omkring gennemførelse af 
strategisk rådgivning med udgangspunkt i håndbogen (Lund, 
1999).  

 
Hovedvægten i opfølgningsprogrammet har været lagt på en eva-
luering af rådgivningsprogrammet. Der har været brugt ½-1 time 
med konsulenten forud for hvert interview med den pågældende 
landmand. Under interviewene er det blevet taget noter uden brug 
af båndoptager. Hovedvægten har været lagt på at få så dækkende 
beskrivelser af de enkelte medvirkendes oplevelser frem for egent-
lige kvantitative opgørelser. Dog er der på enkelte områder spurgt 
om en konkret vurdering af rådgivningens egnethed, fx på en skala 
fra 1 til 5. En sådan fremgangsmåde vil imidlertid ikke kunne gå 
nok i dybden indenfor alle de områder, der ønskes belyst.  
 
Af flere grunde er de personlige interviews valgt frem for spørge-
skemaundersøgelser eller andre teknikker til dataindsamling. For 
det første er antallet af de medvirkende landmænd i projektet me-
get beskedent (ca. 15). Udvælgelsen og det beskedne antal af re-
spondenter gør, at det er meningsløst at forsøge at formulere stati-
stisk holdbare generaliseringer ud fra det indsamlede datamateria-
le. Til gengæld er et mindre antal respondenter særligt velegnet til 
at komme i dybden med udvalgte problemstillinger. 
 
Sigtet med opfølgningsprogrammet er netop at få en dybere indsigt 
i de faktorer, der er afgørende for henholdsvis opfyldelsen af 
landmænds forventninger og påvirkningen af deres beslutnings- og 
handlingsadfærd i den bedriftsorienterede og strategiske rådgiv-
ning. 
 
Som grundlag for gennemførelsen af de personlige interviews har 
der været udarbejdet spørgerammer med relativt åbne spørgsmål, 
der har givet mulighed for mere nuancerede besvarelser. 
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9 konsulenter 
har deltaget i 
aktionsforsk- 
ningen  
 
 

 
 

Spørgsmålene i spørgerammerne er udformet på baggrund af de 
hypoteser, som Kapacitetsprojektet er bygget over (Lund, 1999). 
Mange af disse hypoteser er gengivet i Appendiks I. Hypoteserne 
vedrører såvel den mundtlige som den skriftlige del af den gen-
nemførte rådgivning; ligesom hypoteserne fokuserer på rådgivnin-
gens indhold og dens udformning. 
 
Konsulenterne er efterfølgende, via et spørgeskema, blevet ud-
spurgt om deres udbytte af deltagelse i udviklingsforløbet i regi af 
en aktionsforskning samt konstruktive forslag til ændringer, så-
fremt et tilsvarende forløb skulle danne ramme om fremtidige ud-
viklingsprojekter indenfor rådgivningstjenesten. Endelig er konsu-
lenterne blevet anmodet om at revurdere de hypoteser, som Kapa-
citetsprojektet oprindeligt byggede på (Lund, 1999).  

 
 

2.3. Deltagere 

Deltagende landmænd 

Et gennemgående træk for de landmænd, der var udvalgt som vær-
ter for projektet, var at mange allerede var med i ”Studieland-
brugs”-projektet, og at der dermed på forhånd lå en betydelig 
mængde registreringer om bedriften. Der var generelt tale om akti-
ve landmænd, som allerede gjorde en del brug af rådgivningen. 
Ellers var det en noget blandet gruppe med en betydelig alders-
mæssig spredning og ret forskellig lederprofil lige fra den forsigti-
ge leder til den mere offensive ledertype (Christensen et al. 1989). 
 

Deltagende konsulenter 

Ud af de i alt 9 konsulenter fra henholdsvis Familiebruget i Skive 
og Varde og Landboforeningerne i Vestfyn, Sorø/Slagelse og Søn-
derborg, som har medvirket i rådgivningsprogrammet, har vi inter-
viewet de 6. Der er interviewet 11 landmænd ud af de ca. 15 muli-
ge, der på det tidspunkt havde modtaget en rådgivning i henhold til 
programmets anbefalinger.  
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Repræsentativitet? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opfølgningsprogrammet er således en repræsentativ opfølgning på 
det gennemførte program i relation til de, der har givet og modta-
get rådgivningen. Det er ikke nødvendigvis repræsentativt set i 
forhold til konsulent- og landmandsgruppen som helhed. De inter-
viewede må betegnes som et udsnit af de mere aktive og progres-
sivt indstillede landmænd og rådgivere. 
 
 

2.4. Tidsforløb 

Der blev gennemført et enkelt test-interview i 1998, hvorefter de 
øvrige interviews er blevet gennemført i 1999. I nogle tilfælde blev 
landmanden interviewet umiddelbart efter rådgivningsforløbet, 
mens det for flere var over et år efter, at de havde modtaget råd-
givningen. 
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 3. Landmandens vurdering af rådgivningen 

Opfølgningen satte fokus på 3 områder: 
 

1. Rådgivningsaftalen, 
2. Beslutningsgrundlaget og 
3. Rådgivningsprocessen. 

 
Dette kapitel tager primært udgangspunkt i de interviewede land-
mænds evaluering af den rådgivning, de har modtaget som følge af 
Kapacitetsprojektet. Landmændenes evaluering er suppleret med 
konsulenternes holdninger, de steder hvor konsulentvurderingen 
afviger væsentligt fra landmændenes. 
 
 

 

 
 

Rådgivningsafta-
lens indhold 
 

 
 
 
 
 
 

Hvem er fremover 
den ansvarlige 
for rådgivningens 
gennemførelse? 
 

 
Hvilke alternativer 
skal belyses? 
 

 3.1. Rådgivningsaftalen 

Ifølge Lund (1999) s. 17-18 bør der forud for selve rådgivnings-
processen udarbejdes en skriftlig rådgivningsaftale omfattende: 

1. Aftalepartnere (landmand og konsulent/center). 
2. Produktblad: Hvad skal rådgivningen omfatte? 
3. Tidsfrist: Hvad og hvornår? 
4. Ansvarlig: Hvem laver hvad? 
5. Betaling: Fast pris eller forbrugt tid (dog max. be-

løb). 
6. Gensidig underskrift. 

 

Aftalepartnere 

Specielt i de tilfælde, hvor der har været flere konsulenter involve-
ret ved det/de indledende møder, er det vigtigt, at det tydeligt 
fremgår, hvem der fremover er den ansvarlige for rådgivningens 
gennemførelse.  
 

Præcisering af indhold 

Efter en god og frugtbar diskussion, hvor mange forskellige alter-
native muligheder har været på bordet, er det godt at få præciseret, 
hvad man blev enige om skulle belyses yderligere. 
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Tidsfrist og pris 

Det er ligeledes fremhævet som meget positivt, at man har en gen-
sidig aftale om tidsfrist og pris. Tidsfristen er vigtig, så landman-
den har en dato for, hvornår det vil være legitimt at følge op på 
sagen, såfremt sagen trækker ud. Prisen giver en økonomisk ram-
me indenfor hvilken projektet kan forventes at lande. 
 
M.h.t. prisen, så var det tilsyneladende ikke så problematisk, at 
prisen var høj, når blot man kendte præmisserne fra start (ved afta-
lens indgåelse). Blev rådgivningsproduktet imidlertid dyrere end 
forudsat, opstod der uvilkårlig utilfredshed med den samlede ydel-
se. Hvis det er umuligt at vurdere rådgivningens omfang og pris 
fra starten (fx i relation til driftsfællesskabs-spørgsmål), da er det 
bedre at bryde forløbet op i nogle overskuelige delfaser og prissæt-
te disse, og så herefter give kunden mulighed for at træffe beslut-
ning om, han ønsker at gå videre til næste fase. 
 

Skriftlighed? 

Landmændene var derimod generelt meget positive overfor den 
skriftlige rådgivningsaftale. Flere gav udtryk for, at udviklingen 
vil gå i retning af, at det fremover vil blive nødvendigt med en 
skriftlig aftale, idet der fremover vil blive stillet større krav til råd-
givningen. Også i relation til rådgivningsansvaret er det vigtigt, at 
der foreligger noget på skrift ved de større rådgivningsopgaver. 
 
Flere konsulenter mente ikke, at det var nødvendigt med en skrift-
lig rådgivningsaftale, idet en mundtlig aftale burde være tilstræk-
keligt. Et andet argument for at undlade den skriftlige rådgiv-
ningsaftale har været, at det er vanskeligt at sætte tid og pris på 
processen. Den skriftlige rådgivningsaftale gør, ifølge nogle kon-
sulenter, de efterfølgende rammer for rådgivningen stive og uflek-
sible, og det kræver en vis intern kompetence for, at man kan være 
sikker på at kunne leve op til aftalen (og ikke at være sat til andet 
mere presserende arbejde i mellemtiden). 
 

 



- 19 - 

 

 

Ikke et spørgsmål 
om troværdighed 
 
 
 
 
 
 
 

Konsulentens rolle 
som sparrings-
partner 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aftaler forpligter  
 

 

 

 

 

Underskrift? 

Der var derimod ikke tale om et egentligt troværdighedsspørgsmål, 
og det var derfor ikke så afgørende om rådgivningsaftalen var un-
derskrevet eller ej; men langt de fleste landmænd var meget til-
fredse med at have fået tilsendt en skriftlig rådgivningsaftale, 
hvoraf det fremgår, hvad man kan forvente sig. Det var underfor-
stået, at hvis man ikke reagerede på den tilsendte, skriftlige aftale, 
så havde man accepteret aftalens ordlyd. 

 
Delkonklusion på rådgivningsaftalen 

Konsulentens rolle som sparringspartner er særdeles vigtig i relati-
on til at afdække mulige alternativer inden selve det konkrete ud-
redningsarbejde sættes i værk. Processen, hvor rådgivningsopga-
ven/-behovet afdækkes er uhyre vigtig, og konsulentens evner som 
modspiller er her helt afgørende. 
 
Landmændene har været meget tilfredse med at få tilsendt en 
skriftlig rådgivningsaftale som afrunding på det indledende møde i 
forbindelse med de større rådgivningsopgaver, hvor såvel indhold, 
tidsfrist og pris er blevet præciseret på forhånd. 
 
Rådgivningsaftalens indhold og udformning har været helt accep-
teret af modtagerne. Men sådanne aftaler forpligter, og for at sikre 
tilfredse kunder er det naturligvis efterfølgende vigtigt, at aftalen 
overholdes.  
 
 

 

 
 

Beslutningsgrund- 
lagets indhold 
 

 
 
 

 3.2. Beslutningsgrundlaget 

Ifølge Lund (1999) s. 22-34 skal det skriftligt udarbejdede beslut-
ningsgrundlag være kortfattet (5-6 sider) og indeholde: 

1. Sammendrag og vurdering 
2. Beskrivelse 
3. Forudsætninger 
4. Resultater inkl. risikovurdering 
5. Opfølgning 

i den nævnte rækkefølge.  



- 20 - 

 

Landmandsfamili-
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Beslutningsgrundlaget er primært udarbejdet med landmandsfami-
lien som målgruppe, og derfor ikke møntet på eventuelle eksterne 
interessenter som eksempelvis kreditgivere. 
 

Generelt 

Det er vigtigt, at der foreligger et skriftligt beslutningsgrundlag. I 
de større og mere komplekse rådgivningsopgaver er det således 
ikke tilstrækkeligt med en mundtlig rådgivning. Det er vigtigt, at 
landmanden kan studere forudsætninger, resultater og vurderinger 
i ro og fred, og ikke mindst at man ved en senere lejlighed har mu-
lighed for at genopfriske forholdene. Ved alene en 2-3 timers 
mundtlig rådgivning (overlevering) vil det være vanskeligt at hol-
de styr på forudsætninger og resultater m.v. 
 
Der er ikke nogen af afsnittene, der er fundet overflødige, og om-
vendt har indholdet også været dækkende. Der har i projektet væ-
ret arbejdet meget på, at skære mest muligt ned på omfanget, og 
det har tilsyneladende også været i orden set fra landmandens 
synspunkt. Det er dog vigtigt, at teksten ikke bliver mere koncen-
treret end at konsulenten kan gennemskue sammenhængene selv et 
år efter rapportens udarbejdelse, og at modtageren også kan få ud-
bytte af at læse den senere. Dokumentation for beregningerne fin-
des i bilag, der ikke indgår i det beslutningsgrundlag, som land-
manden får tilsendt. 
 
Konsulentens sammenfattende vurdering af det analyserede pro-
jekt har været i høj kurs, ligesom SWOT-analyserne af mange er 
fremhævet, som noget af det bedste i rapporten med beslutnings-
grundlaget.  
 

Ad 1) Sammendrag og vurdering 

Generelt var landmændene meget tilfredse med indholdet og den 
koncentrerede form uden alt for omfattende tabel- og bilags-
materiale. 
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Flere af konsulenterne foretrak, at sammendrag og vurdering kom 
til sidst i rapporten, men for landmanden var det rart at få overblik 
over rådgivningens udfald straks fra starten. Det var her vigtigt at 
konsulenten brugte sin referenceramme (erfaring fra lignende situ-
ationer) og satte det analyserede op i forhold til, hvad man normalt 
ville kunne forvente etc. Det er ikke tilstrækkeligt at konstatere at 
bundlinien bliver positiv, men også vurdere, hvordan resultatet er i 
forhold til, hvad andre opnår. Er det tilstrækkeligt set i lyset af den 
risiko, som projektet indebærer? Konklusioner baseret på SWOT-
analysen medtages i resultatafsnittet. 
 
Det er vigtigt, at konsulenten i den samlede vurdering træder frem 
og kommer med sin vurdering af projektet. Det er i høj grad kon-
sulentens overblik over den generelle situation, markedet og hvad 
man normalt kan forvente i lignende projekter, der efterspørges af 
landmændene. 
 
Ender konklusionen op med et negativt udfald, er det vigtigt, at 
man som konsulent evner at perspektivere tingene og lægge op til 
alternative muligheder, så der fortsat er noget at arbejde hen imod. 
Specielt i sager, hvor det måske er økonomien, der er årsag til, at 
landmandens projekt ikke kan realiseres, er det særdeles vigtigt, at 
der lægges op til konstruktive tiltag til at forbedre situationen, så 
alt håb ikke lades ude med rådgivningens negative udfald. 
 

Ad 2) Beskrivelse 

Beskrivelsen af problemstillingen har oftest været yderst kortfattet, 
men har været værdsat af landmændene, fordi den har været med 
til at fastholde tingene.  
 
Man har i Kapacitetsprojektet besluttet, at det alene skal være for-
hold med et nyhedselement, som medtages i beslutningsrapporten. 
I modsætning til tidligere udviklingsprogrammer indenfor strate-
gisk rådgivning bruges der ikke plads på at medtage en målanalyse 
og en egentlig regnskabsanalyse for at afdække udgangssituatio-
nen (Lund, 1999). Regnskabsanalysen udarbejdes nogle gange, 
men indgår alene i sagsmappen, og er altså ikke med i beslut-
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ningsgrundlaget, idet landmanden forventes at kende regnskabstal-
lene. 
 
På direkte forespørgsel om man savnede en sådan regnskabsanaly-
se i rapporten, var landmandens svar et klart nej. Det var primært 
de fremadrettede forhold, der interesserede dem, og man følte sig 
overbeviste om, at de forhold, der var centrale for den aktuelle 
problemstilling, ville blive inddraget i rapporten. I de 2-3 situatio-
ner, hvor økonomien var afgørende for, at det ønskede investe-
ringsprojekt ikke kunne gennemføres, sad familien tydeligvis til-
bage med en undren/tvivl omkring rigtigheden af rådgivningens 
udfald. Det er vores opfattelse, at det netop i sådanne sager kan 
være en fordel at medtage en kort regnskabsanalyse suppleret med 
en vurdering af den økonomiske situation for at understøtte konsu-
lentens vurderinger og konklusion. 
 

Ad 3) Forudsætninger 

Hvad angår fastlæggelsen af forudsætningerne var alle enige om, 
at konsulenten i tilstrækkelig grad havde taget udgangspunkt i de 
aktuelle forhold på bedriften, og at der i tilstrækkelig grad havde 
været lyttet til landmanden (og hans familie). Landmandens for-
ventninger til konsulenten er her, at han giver kritisk modspil. Det 
gælder ikke mindst i relation til fastlæggelsen af forudsætninger 
om de ydre forhold såsom udviklingen i rente og priser. 
 
Der er i beslutningsgrundlaget gjort en del ud af at præcisere for-
udsætningerne for beregningerne, og det var umiddelbart vores 
opfattelse, at der blev brugt relativt megen plads på dette, idet præ-
sentationen af forudsætningerne havde samme vægt som præsenta-
tionen af resultatet. Men det var tydeligt ud fra interviewene, at det 
var godt med de klart listede forudsætninger. Specielt når man tog 
rapporten frem ved en senere lejlighed (hvor priserne i mellemti-
den havde ændret sig), var det rart med rapporten til at fastholde, 
hvilke forudsætninger der har ligget bag beregningerne. 
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Ad 4) Resultater og risikovurdering 

Som oftest var der i forbindelse med enten beskrivelsen eller resul-
tatformidlingen medtaget en SWOT-analyse. Denne analyse, som i 
høj grad bygger på konsulentens vurdering af stærke/svage sider 
og trusler/muligheder i relation til de analyserede projekter, blev af 
mange fremhævet, som noget af det bedste ved rapporten.  

 
I Kapacitetsprojektet har man meget bevidst valgt at skære tal-
mængden ned til et absolut minimum, og i stedet bruge pladsen til 
at kommentere/vurdere tallene. Denne vægtning er faldet i god 
jord blandt landmændene. Hvis landmanden ønskede det, kunne 
han få de mere udførlige kalkuler og budgetter, men kun i et enkelt 
tilfælde, havde dette været et ønske. Konsulenten havde i bogsta-
veligste forstand disse oplysninger med i konsulentmappen. Som 
flere udtrykte det, så havde de fuld tillid til, at konsulenten var så 
meget ekspert indenfor sit felt, at der var den nødvendige sam-
menhæng mellem forudsætninger og resultat. En egentlig doku-
mentation i rapporten var derfor ikke nødvendig. Så prioriteringen 
af tekst frem for mange tal var i deres øjne rigtig. 
 
Til selve resultatformidlingen var der anvendt lidt forskellig opstil-
ling, men generelt var man glade for at have en  5-årig ”nudrift” at 
holde alternativerne op imod. Herved var det muligt at se, hvilken 
effekt projektet/investeringen havde for økonomien. 
 
Set med vores øjne var rapporterne undertiden så komprimerede, 
at det var vanskeligt at se en klar sammenhæng mellem tekst og 
tabeller. Resultatformidlingen må derfor ikke være mere kortfattet, 
og det er vigtigt, at rapporten følges op med en efterfølgende drøf-
telse af indholdet. Mht. resultatsammendraget, som ofte var sam-
menfattet i enkelte nøgletal, er det ligeledes vigtigt, at dokumenta-
tionen er tilgængelig, såfremt der senere skulle opstå spørgsmål til 
analyserne, fx hvis et alternativ, der midlertidig har været lagt på 
køl, pludselig igen bliver aktuel. 
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Til dette formål var følsomhedsberegningerne også meget vel-
komne. Klare forudsætninger sammenholdt med de overskuelige 
følsomhedsberegninger gjorde beslutningsgrundlaget overskueligt 
og mere tidløst (i relation til evt. ændrede forudsætninger). 
 
I nogle tilfælde havde man beregnet ”break-even”-værdier (nul-
punkts-beregninger) for de mest centrale forudsætninger. Det blev 
af flere fremhævet som en meget fin måde, at få præsenteret pro-
jektets sårbarhed på – ikke mindst i relation til pengeinstituttet. 
Break-even beregninger gjorde det lettere at forholde sig til, om 
man (og pengeinstituttet) turde løbe den aktuelle risiko. 
 

Ad 5) Opfølgning og anvendelse 

I næsten alle ”beslutningsgrundlag” blev der som afslutning lagt 
op til et opfølgende møde (evt. blot telefonisk opfølgning). I langt 
de fleste tilfælde ønsker landmanden en sådan opfølgning for at 
sikre sig den korrekte forståelse af indholdet.  
 
Det er helt individuelt, hvor og hvordan en sådan opfølgning bør 
ske, men som minimum bør man som konsulent sikre at kontakte 
landmanden for at afdække behovet for opfølgning. I flere tilfælde 
har konsulenten ladet det være op til landmanden selv at tage kon-
takt, hvis det var nødvendigt. Det er tilsyneladende ikke den bed-
ste løsning. 
 
Landmændene har givet udtryk for, at det er godt at have rappor-
ten en uges tid til gennemsyn forud for opfølgningen. Herved har 
det været muligt at diskutere indholdet med ægtefællen og andre 
direkte implicerede.  
 
På trods af, at rapporten var direkte stilet til landmandsfamilien, 
har den af flere været anvendt overfor kreditorer i forbindelse med 
kapitalfremskaffelse. I de tilfælde, hvor landmanden selv havde 
godt styr på tingene, har det tilsyneladende ikke været noget pro-
blem, men generelt er rapporten lige vel komprimeret til, at en 
udenforstående helt kan sætte sig ind i situationen. Her tænkes 
specielt på en lidt grundigere beskrivelse af udgangssituationen og 
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af selve alternativerne. For at tilgodese kreditinstitutternes interes-
se, er det vigtigt med både en likviditetsbeskrivelse og følsom-
hedsberegninger. 
 

Udformning 

Det foreslåede omfang på 5-6 sider i beslutningsgrundlaget synes 
generelt at passe meget godt, men det afhænger af sagens kom-
pleksitet og modtagerens interesse. Flere landmænd ville således 
gerne læse endnu et par sider, så længe det er vedkommende og 
aktuel læsning. En enkelt havde modtaget en rapport på 15 sider, 
og det havde ikke været noget problem, da det havde været inte-
ressant og vedkommende læsning. 
 
Sprogbruget i rapporten er meget væsentligt. Specielt i de tilfælde, 
hvor man kommer ind som en sparringspartner udefra, og hvor 
landmand og konsulent ikke kender hinanden, er det vigtigt at 
vægte ordene mere varsomt, således at misforståelser undgås. 
 

 

 

 
 
 

Rådgivnings- 
processens forløb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.3. Rådgivningsprocessen 

Rådgivningsprocessen har overordnet set haft et relativt ensartet 
forløb, der i hovedpunkter på en tidsakse kan beskrives som: 
 

                                                                                                     tid 
          (A)       B        (C)                        D           (E)       (F) 
 
Parentes omkring punktet betyder, at dette punkt ikke nødvendig-
vis har været gennemført. Punkterne B og D er således de eneste 
punkter, der med sikkerhed har været gennemført i alle de rådgiv-
ningsforløb, der har været fulgt op på i programmet; mens punk-
terne (A), (C), (E) og (F) har været med efter aktuelle behov. 
 

A) Forberedelse på besøg 
Der kan sendes materiale ud til landmandsfamilien med sig-
te på at sætte nogle tanker i gang hos familien til afklaring 
af mål, ønsker og ideer. 
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B) Indledende møde (på bedriften)  
      Målafklaring og diskussion af rådgivningsaftalens indhold. 

 

C) Rådgivningsaftale fremsendes 
     Rådgivningsaftalen fremsendes til evt. korrektur og/eller 
     underskrift. 
 

D) Beslutningsgrundlag fremsendes 
 

E) Opfølgning på sagen. 
Som minimum bør man gennemføre en telefonisk op-  
følgning for at sikre, at alt er forstået. 

 
F) Opfølgningsmøde (evt. på kontoret). 

 

 

”Opvarmning” … 
 
en god ide 
 

 

 

 

Det indledende 
møde er meget 
afgørende 
 

 

Håndtering af 
rådgivningsaftalen 
 

 

 

 

 

 

 

 Evaluering af rådgivningsprocessen 

Som opvarmning til det indledende møde har enkelte konsulenter 
fremsendt et ”opvarmningsskema” til landmanden, for at få sat 
nogle tanker i gang forud for mødet. En forberedelsesfase, der dog 
i mange tilfælde er sprunget over. De landmænd, der havde mod-
taget et sådant opvarmningsskema, har givet udtryk for, at det har 
været godt at få sat tankerne i gang forud for det indledende møde.  
 
Det indledende møde, som i langt de fleste tilfælde har været gen-
nemført ude på bedriften, udgør en meget vigtig fase i strategi-
rådgivningen. Landmændene har givet udtryk for, at det har været 
godt med det indledende møde på bedriften.  
 
I nogle tilfælde havde det været muligt at udarbejde et udkast til 
rådgivningsaftalen i forbindelse med besøget. I de fleste tilfælde 
var det dog nødvendigt at eftersende et udkast til rådgivningsaftale 
til godkendelse hos landmanden. Her er underskriften i sig selv 
tilsyneladende ikke så afgørende, men det er vigtigt, at ingen reak-
tion er ensbetydende med, at aftalen er accepteret. 
 
Ved fremsendelse af beslutningsgrundlaget er det vigtigt, at det 
tydeligt fremgår, hvem der har ansvaret for opfølgning på sagen. 
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Et opfølgningsmøde kan gennemføres efter behov og ønsker, fx  i 
forbindelse med et besøg på kontoret. I de fleste tilfælde vil det 
være godt med en snak ansigt til ansigt for at få alt på plads og få 
drøftet det videre forløb. 
 

 

Afdækning af  
muligheder … 
 

 

 

 
 

 
OK med eksterne 
eksperter – men 
rådgivningen skal 
forankres lokalt 
 

 

 

 

Indlevelsesevne og 
ægte interesse er 
vigtige egenskaber 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Konsulentens rolle som sparringspartner 

I denne fase af rådgivningen er det vigtigt, at konsulenten evner at 
se alternative muligheder og har mod til at give landmanden mod-
spil inden man låser sig fast på, hvilke konkrete problemstillinger, 
der skal belyses. Som enkelte landmænd udtrykte det, så er man 
tilbøjelig til at have forelsket sig i een løsning uden at have speku-
leret så meget over alle de alternative muligheder, der reelt er, og 
mens frihedsgraderne stadig er der. 
 
På spørgsmålet om, man foretrak at få en helt uvildig konsulent 
udefra til at se på bedriftens situation og muligheder, så var det 
helt fint, såfremt det kunne ske i samarbejde med den konsulent, 
som man hidtil havde samarbejdet med. Hvis den eksterne spar-
ringspartner på egen hånd skulle forsøge sig, ville der være stor 
risiko for at han/hun ikke nåede at pejle sig tilstrækkeligt ind på 
familien i løbet af et enkelt møde. 
 
Kravene til sparringspartneren var, at han/hun evnede at sætte sig 
ind i familiens situation og tage udgangspunkt i denne. Indlevel-
sesevne og ægte interesse blev af flere landmænd fremhævet som 
en vigtig/nødvendig egenskab i relation til disse udviklingspro-
blemstillinger. Flair for at kommunikere med og ikke bare til kun-
den er ligeledes meget vigtig. I et par af rådgivningsforløbene var 
rådgivningen gået skævt fra start på grund af uheldig kommunika-
tion. Det er således ikke nok, at man som konsulent har en række 
ideer, som man ønsker at belyse, hvis man ikke samtidig evner at 
tage afsæt i familiens ønsker og egne ideer. 
 
Hvis en ekspert inddrages udefra, er det vigtigt, at den lokale kon-
sulent, der efterfølgende skal få rådgivningsprocessen kørt igen-
nem, ikke bliver sat ud på et sidespor. Det gælder såvel under mø-
der hos landmanden som ved eventuelle efterfølgende møder og 
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Vigtigere at regne 
på de rigtige ting 
frem for at regne 
rigtigt … 
 

 

 

 

Mere komplekse 
sager  som drifts-
fællesskaber kræ-
ver god tid … 
 

 

 

 

 

 

 

 

arrangementer vedrørende sagen. Det er en vanskelig balanceakt, 
idet den lokale konsulent, der har kendt familien i mange år, kan 
have svært ved at komme med et forfriskende modspil til de ac-
cepterede vaner (og uvaner) og derfor let kommer til at stå lidt i 
skyggen af den eksterne ekspert.  
 
Det kan synes vanskeligt at afse den nødvendige tid til procesråd-
givningen, da mange konsulenter opfatter rollen som ekspert, som 
det centrale i rådgivningsarbejdet. Der kan imidlertid hurtigt blive 
tale om mange spildte arbejdsressourcer, såfremt konsulenten ka-
ster sig ud i opgaven og løser den umiddelbart rejste problemstil-
ling efter alle kunstens regler, frem for at bruge tid på at sikre, at 
det reelt er de rigtige problemstillinger, der bliver analyseret. 
 
Specielt i relation til de komplekse rådgivningsopgaver omkring 
driftsfællesskaber, hvor der som regel er flere parter involveret, er 
det uhyre vigtigt, at der afsættes god tid til de indledende overve-
jelser inden det store analyse- og udredningsarbejde iværksættes, 
og handlingsmulighederne indsnævres. Almindeligvis er de større 
investeringer af irreversibel karakter, og sådanne beslutninger kan 
ikke gøres om uden store økonomiske tab. 
 
Hvor lang tid, der bør afsættes til de indledende drøftelser, afhæn-
ger af opgavens kompleksitet og hvor langt landmandsfamilien 
selv er nået i deres afklaring. 
 

 

 
 
 

 

 
Hvilke forventnin-
ger er der til virk-
somhedskonsulen-
ten? 

 Krav til konsulenten 

Forventningerne/ønskerne til rådgivningsprocessen afhænger af 
den aktuelle rådgivningssituation, men i relation til strategiudvik-
ling for bedriften blev følgende forhold fremhævet som forvent-
ninger til konsulenten: 

 
1. Åbent sind (iderig, kan se muligheder). 
2. Samfunds- og branchekendskab (”finger på pulsen”). 
3. Personkendskab (”finger i jorden”). 
4. Engagement og indlevelsesevne (tage udgangspunkt i fami-

liens aktuelle situation og mål). 
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Virksomheds- 
konsulentens 
skiftende roller  
 

 

 

 
Sparringspartne-
ren 
 

 

Er det at stille 
spørgsmål = råd-
givning? 
 

 

 
Koordinatoren 
 

 

 

5. Giver sig tid til lytte – frem for at ”fare ud med rådgiv-
ning”. 

6. Konkret og direkte (handlingsorienteret person med ’drev 
i’, der tør sige sin mening). 

7. Godt med modspil og spørgsmål. 
8. Professionalisme er nødvendig (kender egne stærke/svage 

sider og tiltrækker de nødvendige eksterne eksperter). 
9. ”Tovholder” i større projekter (personen, der holder proces-

sen i gang). 
10. Egen konsulent giver tryghed. 
11. Fremmed konsulent ser på bedriften med friske øjne. 

 
Kravene/forventningerne til konsulenten skifter igennem de for-
skellige faser i rådgivningsforløbet:  
1. Indledende møde (sparringspartner, modspiller, ide-generator, 

i stand til at afdække familiens mål, ønsker og ideer). 
2. Udarbejdelse af beslutningsgrundlag (ekspert, handlingsori-

enteret, koordinator og tovholder). 
3. Opfølgning (kunne medvirke konstruktivt ved implementering 

af forskellige strategier). 
 
I rollen som sparringskonsulent er det vigtigt, at man kan lytte og 
stille relevante og opklarende spørgsmål til familien. Flere konsu-
lenter har givet udtryk for, at det er vanskeligt at agere proceskon-
sulent. Det kan være vanskeligt i begyndelsen at acceptere, at det 
at stille de rigtige spørgsmål er kvalificeret rådgivning i den indle-
dende fase. Men også her synes ”øvelse at gøre mester”, idet man 
efter at have accepteret rollen og prøvet nogle gange, har fået mere 
styr på denne rolle. Også flere landmænd gav udtryk for, at de set i 
bakspejlet har været glade for modspillet i denne fase. 
 
Landmanden har en klar forventning om, at konsulenten ved de 
større udviklingsopgaver på bedriften sikrer, at rådgivningen ”ko-
ordineres”, dels overfor landmanden, dels  internt i centret. Det vil 
sige, at produktionskonsulenterne inddrages i nødvendigt omfang 
”i kulissen”, ligesom de eventuelle eksterne eksperter, fx fra 
Landbrugets Rådgivningscenter, inddrages. 
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Succeskriterier … 
 
 
 
 
 
 
 

Hvis man går ind i 
procesrådgivning 
kræver det fuld 
opbakning 
 
 
 
 

 Landmændenes forventninger til processen 

Forventningerne til deltagelsen i programmet var, at man fik en 
mere ”resultatorienteret” rådgivning, hvor man kunne forvente at 
få ledelsesmodspil og konsulentens vurderinger af ønsker og ide-
ers bæredygtighed i den konkrete situation. Nogle af succes-
kriterierne, der var afgørende for at rådgivningsprocessen fik posi-
tiv kritik, var: 

1. At tidsfristen og prisen blev overholdt.  
2. At der havde været taget tilstrækkelig udgangspunkt i 

familiens egne ønsker og ideer. 
3. At tidsforløbet er relativ kort, så engagementet bibehol-

des. 
4. At der var en god og konstruktiv opfølgning på rådgiv-

ningen. 
 
Konsulenterne er generelt enige i disse kvalitetsparametre, men 
flere har givet udtryk for, at det kan være vanskeligt at leve op til 
rådgivningsaftalen, hvis man løbende bliver afbrudt af mange an-
dre gøremål. Det er vigtigt, at konsulenten kommer med sin vurde-
ring af alternativerne, men det er lige så vigtigt, at der alene læg-
ges op til familiens egen beslutning. Konsulenten skal således ikke 
beslutte for familien. 
 

 

 
 
 
 
 
Brug tid på den 
overordnede stra-
tegi ved driftsfæl-
lesskaber m.v. 
 
 
 
 

 Driftsfællesskaber vs. traditionelle investeringsprojekter 

Rådgivning vedrørende etablering af driftsfællesskaber er et langt 
mere komplekst rådgivningsområde end traditionel investerings-
rådgivning. I modsætning til de traditionelle investeringer involve-
rer driftsfællesskaberne almindeligvis flere personer. 
  
Netop omkring driftsfællesskaber er det vigtigt, at der afsættes god 
tid til de indledende, åbne diskussioner og ideudvekslinger inden 
selve udredningsarbejdet iværksættes. Således gav de implicerede 
landmænd entydigt udtryk for, at det var vigtigt, at der var afsat 
god tid til at diskutere den overordnede strategi. Enkelte opfordre-
de konsulenten til at presse mere på for at få landmændene til at 
tænke mere langsigtet, så man ikke lod sig forblænde af kortsigte-
de løsningsmuligheder. 
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En køreplan  
efterlyses 
 
 
 
 
 
 
 
 
De ”bløde værdi-
er” er væsentlige 
ved driftsfælles-
skaber 
 
 
Ægtefæller stiller 
kritiske spørgsmål 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vigtigt at komme 
omkring alle 
 hjørner i samar-
bejdet … 
 
Vigtigt at konsu-
lenten erkender 
egne begrænsnin-
ger  
 
 

En egentlig køreplan for etablering af driftsfællesskaber, hvoraf 
det fremgår:  

1. Hvem? 
2. Hvad? 
3. Hvor? 
4. Hvornår? 

blev efterlyst. Selvom etablering af nye driftsfællesskaber i sagens 
natur er individuelle, efterlyses således en generel skabelon at tage 
afsæt i. 
 
Ikke mindst i forbindelse med driftsfællesskaber, som i høj grad 
beror på, at kemien mellem forskellige mennesker skal kunne fun-
gere, er det meget vigtigt, at konsulenten kan lytte og evner at sæt-
te fokus også på de ”bløde værdier”. Hvis driftsfællesskaberne 
skal kunne fungere, er det ligeledes vigtigt, at ægtefællerne ind-
drages relativt tidligt i forløbet. Ægtefællerne er ofte bedre til at få 
stillet de nødvendige, kritiske spørgsmål i de indledende faser, og 
det giver mere ro senere i processen. Det gælder også på hjemme-
fronten.  
 
I én gruppe havde man haft en landmandsfamilie fra et andet etab-
leret driftsfællesskab til at fortælle om deres forbehold, forvent-
ninger og erfaringer. Det havde været rigtig godt. Som det blev 
udtrykt, så virker det ekstra troværdigt, når det er en person, der 
har prøvet det på egen krop. 
 
Umiddelbart virker det som om, at der er alt for mange detaljer, 
der skal diskuteres inden man kan komme til sagens kerne. Set i 
bakspejlet har det dog været godt, at alle hjørner i samarbejdet har 
været vendt.  
 
I driftsfællesskabssagerne havde der været eksperter fra Landskon-
torerne for Driftsøkonomi med i rådgivningsforløbet. Det har 
landmændene generelt været tilfredse med. Det er helt fint, at eks-
perter inddrages i disse sager. Hellere det end at konsulenten eks-
perimenterer for meget uden for egen boldgade. Men det er ikke et 
enten-eller. Landmændene har således givet udtryk for, at de fore-
trækker at have deres egen konsulent som tovholder i projektet. 
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Afklaring af  
målsætningen og 
bedre overblik 
 

 

 

 

 

 
Bedre forhand-
lingsoplæg overfor 
kreditorer 
 

Mere mod på at 
arbejde med nye 
ideer og initiativer  
 

Anbefalelsesvær-
digt rådgivnings-
produkt 
 

 

 

 

Fin overensstem-
melse mellem 
landmandens og 
konsulentens vur-
dering af samar-
bejdet  
 

 

 3.4. Rådgivningens effekt 

Rådgivningen indenfor Kapacitetsprojektet har givet påvirket be-
slutningerne på bedriften. Der er skabt en afklaring af målsætnin-
gen og bedre overblik over, hvad der er økonomisk muligt på be-
driften. Som sidegevinst er flere blevet mere økonomisk interesse-
rede og har efterfølgende fulgt mere intenst op på økonomien. Fle-
re landmænd har givet udtryk for, at de er begyndt at anvende råd-
givningen mere målrettet efter at have deltaget i rådgivningspro-
grammet. 
  
Herudover har den udarbejdede, skriftlige beslutningsrapport i fle-
re tilfælde været anvendt overfor kreditorer som et led i kapital-
fremskaffelsen. 
 
Arbejdet med strategiudviklingen havde givet flere landmænd me-
re mod på at arbejde med nye ideer og initiativer på bedriften. Man 
havde fået øjnene op for at tænke mere langsigtet. 
 
Næsten alle de deltagende landmænd ville gerne modtage en lig-
nende rådgivning igen, og også gerne anbefale produktet overfor 
andre. Ingen havde imidlertid anbefalet det overfor kolleger. Det 
skyldes, at der ikke er tradition for at diskutere rådgivningsproduk-
ter i samme udstrækning som andre produktionsfaktorer drøftes og 
anbefales! 
 
Alle involverede landmænd og konsulenter blev anmodet om at 
give forløbet af rådgivningsarbejdet en karakter på en skala fra 1-5 
(hvor 1 svarer til ”dårligt”, 3 svarer til ”middel” og 5 er ”udmær-
ket”). Generelt var der meget fin overensstemmelse mellem land-
mandens og konsulentens opfattelse af forløbet. Som gennemsnit 
lå karakteren tæt på 4. 
 

 

 
 

 3.5. Anbefalinger vedr. rådgivningsprocessen 

1. Godt at inddrage eksperter, hvor dette er nødvendigt (erkend 
egne begrænsninger). 



- 33 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ved økonomiske problemer kan det være formålstjenligt at 
bruge tid på en økonomisk analyse inden arbejdet med alterna-
tiverne iværksættes. 

3. Ved større projekter (fx driftsfællesskaber) bør rådgivningsfor-
løbet deles op i etaper med mulighed for at stå af. 

4. Godt med et visuelt output (fx en mappe med papirerne ved 
store og økonomisk tunge projekter). 

5. Det er vigtigt, at det lokale rådgivningscenter går ind for pro-
duktet, dels af hensyn til den/de medarbejdere, der arbejder 
med produktet, dels udadtil for at signalere opbakning bag ar-
bejdet. 

 
Det er helt accepteret af landmændene, at eksterne eksperter ind-
drages, hvor dette synes nødvendigt (fx i forbindelse med drifts-
fællesskaber). Det er en vigtig kvalitet som konsulent at erkende 
egne begrænsninger og sikre den fornødne kvalitet i rådgivningen 
ved at inddrage andre eksperter efter behov. Der er dog samtidig 
en forventning om, at konsulentstaben med tiden selv opnår den 
tilstrækkelige kompetence indenfor området.   
 
I de tilfælde, hvor beslutningsgrundlaget endte med et ”afslag”, 
stod familierne tilbage med fornemmelsen af, at denne konklusion 
kendte konsulenten allerede inden han/hun gik i gang med analy-
searbejdet. I så fald kunne man lige så godt være ærlige og alene 
foretage en økonomisk analyse eller et groft overslag og konklude-
re uden at holde gang i processen. Der sker sideløbende med kon-
sulentens udredningsarbejde, såvel mentalt som praktisk, betydeli-
ge forberedelser fra landmandsfamiliens side. Når familien derfor 
præsenteres for et ”afslag”, efterlades de i et tomrum ovenpå for-
løbet, hvis det viser sig, at deres ønsker ikke kan realiseres. 
 
Hvis kvaliteten er i orden, er prisen tilsyneladende mindre betyd-
ningsfuld. Det er dog et udsagn, der bør tages med varsomhed, idet 
gruppen af involverede landmænd her kan være biased. Dels fordi 
hovedparten generelt er progressive landmænd, men ikke mindst 
tillige, fordi der reelt ikke er betalt for alle de medgåede timer, idet 
Kapacitetsprojektet har været et udviklingsprojekt, hvor det enkel-
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De stillede for-
ventninger er af-
gørende for til-
fredsheden med 
produktet  
 

 

 
 
 
 
 

te center og Landbrugets Rådgivningscenter har valgt selv at beta-
le en del af udviklingsomkostningerne. 
  
Om prisen er ok har meget at gøre med forventningerne. Selv om 
prisen reelt set er lav, så efterlader det et negativt indtryk (bristede 
forventninger), såfremt det er blevet dyrere end oprindelig lovet. 
Det er derfor vigtigt, at man husker at få alt med i prisen fra start 
ved rådgivningsaftalens indgåelse. Og hvis det ikke er muligt at 
forudse, hvilken retning rådgivningsforløbet vil få, er det bedre at 
bryde forløbet op i overskuelige etaper. Det giver landmanden en 
reel mulighed for at stå af undervejs. 
 
Et visuelt output i form af en egentlig sagsmappe har ifølge konsu-
lenten den ulempe, at det kræver, at man sørger for at ajourføre 
landmændenes sagsmapper, hvilket er ganske ressourcekrævende. 
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Aktionsforsk-
ningsmodellen  
 
 
 
 
De lokale økono-
mikonsulenters 
rolle 
 

Samspil mellem 
teoretikere og  
praktikere  
 

 

Faglig nyudvikling 
og formidling i én 
helhed 
 
 
Frugtbart samar-
bejde mellem teo-
retikere og prakti-
kere i aktions-
forskningen 
 
 

 4. Konsulenternes vurdering af projektforløbet 

4.1. Aktionsforskning som ramme for udvikling af rådgivning 

Overordnet set er udviklingen af konceptet for den strategiske råd-
givning foregået som en aktionsforskning, hvor den faglige udvik-
ling er sket i et tæt samspil mellem fem lokale driftsøkonomikon-
torer, Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut (SJFI) og 
Landskontorerne for Driftsøkonomi på Landbrugets Rådgivnings-
center. 
 
Fokus i aktionsforskningen har skiftet mellem udvikling af teorier 
og metoder, afprøvning i praksis og opfølgning på forløbet gen-
nem løbende erfa-møder i projektgruppen med efterfølgende juste-
ringer af programmet. I dette samspil har de lokale økonomikonsu-
lenters rolle primært været: 
 
1. at afdække indsatsområder og komme med ideer, 
2. at afprøve de nye metoder, 
3. at gennemføre rådgivningsprocessen. 

 
Generelt har de medvirkende konsulenter været meget positivt 
stemt overfor projektet. Personsammensætningen med en kombi-
nation af teoretikere og praktikere har således fungeret godt. Man 
har været meget tilfreds med at have medvirket i udviklingen af 
nye produkter/fremgangsmåder i rådgivningen. Selve konceptet 
for den gennemførte aktionsforskning, hvor man som konsulent 
får mulighed for at tænke udvikling af rådgivningen sammen med 
andre med en anden tilgang, har været værdifuld. Det aktuelle pro-
jekt har givet mulighed for at arbejde med faglig nyudvikling og 
formidling i én helhed. 
 
Flere konsulenter fremhæver det gode og frugtbare samarbejde i 
aktionsforskningsgruppen, som noget af det største plus ved pro-
jektforløbet. Deltagelsen i et sådant team, med gensidige forplig-
telser, har været med til at holde gejsten oppe. Det kan ligeledes 
være vanskeligt at kapere alt samtidigt, men teamets sammensæt-
ning har muliggjort en arbejdsdeling. Herved har man haft mulig-
hed for at koncentrere sig om delopgaver, og på denne måde sikret 
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en mere trinvis implementering af det samlede program.  
 
Erfaringerne fra diskussionerne med de involverede rådgivere ty-
der på, at aktionsforskning er en god model, når det drejer sig om 
at ændre på rådgivernes adfærd. 
 
Noget af det mest centrale udbytte har ligget i udviklingen af et 
bredt anvendeligt rådgivningsforløb samt konceptet for udarbej-
delse af beslutningsgrundlaget. Undervejs har man da også måtte 
kassere udviklede værktøjer, fordi rådgiverne har vurderet, at 
værktøjets nytteværdi har været for ringe. En sådan successiv ud-
vikling og revurdering af værktøjer er naturligvis tidskrævende og 
stiller store krav til det medvirkende team. Men til gengæld synes 
denne ping-pong mellem systemudviklere og brugerne af de ud-
viklede værktøjer at føre frem til noget, som i sidste ende med for-
del kan anvendes i praksis. Som en enkelt konsulent udtrykte det: 
”Når beslutningsgrundlaget er udarbejdet efter den vedtagne ’ska-
belon’, så virker modtagerne tilfredse”.  
 
Generelt har der været en god systematik i rådgivningen. De faser, 
der er beskrevet i håndbogen om strategiske beslutningsgrundlag 
til landmænd (Lund, 1999), har medført en god og hensigtsmæssig 
arbejdsrutine, som på sigt kan give rationaliseringsgevinster i kon-
sulentens arbejde. 
 
Det har været en svær og langsommelig proces at skære ned på det 
skriftlige beslutningsgrundlag, der afleveres til landmanden, men 
processen hermed har været relevant. Det har været godt med et 
generelt rådgivningskoncept, selvom det har været nødvendigt at 
afvige lidt i de konkrete situationer, ligesom den enkelte konsulent 
har behov for at tilpasse konceptet til netop hans individuelle ar-
bejdsform. 
 
Alle de involverede konsulenter har været enige om, at det koster 
tid at udvikle og indarbejde nye arbejdsmetoder og rutiner. Det at 
være med i gruppen har i sig selv været spændende og inspireren-
de, og været en pisk i sig selv, da man jo var forpligtet overfor 
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gruppen til at holde gang i processen derhjemme. Så hvis man var 
alene om at deltage fra et center, er det meget vigtigt med disse 
erfa-møder i aktionsforskningsgruppen. 
 
Flere konsulenter gav udtryk for, at det har været godt at være med 
i hele udviklingsforløbet frem for blot at modtage det færdige kon-
cept udefra. Det tætte samarbejde mellem teoretikere og praktikere 
har ligeledes været med til at sikre en hurtig og grundig afprøv-
ning og tilretning af teorier og metoder under implementeringen af 
disse. Det er imidlertid vigtigt, at alle i gruppen deltager aktivt og 
lever op til de interne aftaler. Specielt i det relativt snævre team 
som der i dette tilfælde har været tale om. I modsat fald bør der 
ske udskiftning, så alle konstruktivt bidrager til projektets realise-
ring. 
 
Generelt er viden og formidling vigtige områder at arbejde med 
som konsulent. De er lige så væsentlige som de rent faglige områ-
der. Som udenforstående læser af de udarbejdede beslutnings-
grundlag synes der dog stadig at være noget at arbejde med om-
kring formidlingen. Hvis man ikke direkte har været involveret i 
rådgivningsprocessen, kan det undertiden være vanskeligt at gen-
nemskue sammenhængen mellem tekst, tal og konklusioner i de 
udarbejdede rapporter.   
 
Generelt er man som konsulent blevet mere bevidst om procesråd-
givningens fortrin ved de mere komplekse rådgivningsopgaver. Og 
flere gav udtryk for, at de gennem projektet havde fået mere mod 
til reelt at forlade ekspertrollen og agere sparringspartner og bruge 
mere tid på den meget væsentlige indledende fase, hvor det reelle 
rådgivningsbehov afdækkes. 
 
I centre, hvor der har været to konsulenter, som deltog i udvik-
lingsarbejdet, har man haft stort udbytte af at supplere hinanden og 
den gensidige inspiration i rådgivningsarbejdet. I et tilfælde havde 
man blandt andet arbejdet sammen om et længerevarende og mere 
komplekst forløb omkring driftsfællesskab. 
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Hvis der bliver inddraget eksperter udefra, er det vigtigt, at denne 
viden ”aflejres lokalt” gennem en udvikling af det lokale rådgiv-
ningscenters interne kompetencer, men det er lige så vigtigt, at det 
klart er den lokale konsulent, som er ”tov-holderen”, således at 
han/hun ikke pludselig finder sig sat ud på et sidespor i rådgiv-
ningsforløbet i forhold til landmanden. 
 
Rådgivningsarbejdets succes afhænger meget af kemien i samspil-
let med landmandsfamilien. I den kreative fase omkring udvikling 
af bedriften er det derfor vigtigt, at konsulenten signalerer gejst og 
personlig interesse for sagen. 
 
 

 

 

 

 

 
Konceptet 
fungerer godt  
 
Arbejdsprocessen 
er blevet strukture-
ret 
 

Mere fokus på at 
lytte og afdække 
behov 
 
 
 

 4.2. Ændringer i rådgivningspraksis? 

Konsulenterne giver udtryk for, at de har fået mere mod på at råd-
give i helheder og sætte flere ord og færre tal i beslutningsgrund-
laget.  
 
Næsten alle de interviewede konsulenter giver endvidere udtryk 
for, at konceptet for beslutningsgrundlaget i den individuelle råd-
givning fungerer godt i praksis. Der er naturligvis foretaget visse 
justeringer og personlige tilpasninger, men konceptet har givet en 
afklaring af, hvilket forløb, der skal gennemføres og har dermed 
struktureret arbejdsprocessen.  
 
Deltagelsen i projektet har ligeledes været med til at give mod på 
at tage mere komplicerede emner op i rådgivningen. Der er tyde-
ligvis blevet større bevidsthed om procesrådgivningens betydning. 
Som enkelte udtrykte det, så er der kommet mere fokus på at lytte 
og afdække behov inden (ekspert)rådgivningen påbegyndes. 
 

 
 

 

 
 

 4.3. Revurdering af hypoteser og teorier  

Rådgivningsforløbet er bygget op omkring en række hypoteser 
om, hvordan rådgivning i strategiudvikling på bedrifterne skal 
gennemføres. I Appendiks I er der på baggrund af håndbogen om 
strategiske beslutningsgrundlag til landmænd (Lund, 1999) frem-



- 39 - 

 

 
 

 
 
 

Verificering af 
hypoteser  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

hævet en del af disse hypoteser. De involverede konsulenter har på 
en skala fra 1 til 5 givet udtryk for, hvorvidt de mener, at disse  
hypoteser holder i praksis. Generelt er man enige i de fremsatte 
hypoteser i rapporten.  
 
Kun på enkelte punkter var man uenige/kun delvist enige. Det dre-
jer sig om følgende (tallene i parentes efter udsagnet refererer til 
hypotesens nummer i Appendiks I): 

1. Hvorvidt det indledende møde nødvendigvis skal afholdes 
på bedriften (H2). 

2. Hvorvidt rådgivningsaftalen nødvendigvis skal være skrift-
lig (H4 & H6). 

3. Hvorvidt landmanden skal have tilsendt et udkast til råd-
givningsaftalen til godkendelse (H5). 

4. Hvorvidt målanalysen og bedriftsvurderingen skal udelades 
af rådgivningsaftalen og beslutningsgrundlaget (H15). 

5. Hvorvidt det skriftlige beslutningsgrundlag udelukkende er 
stilet til landmanden (H17). 

6. Formålet med ”gab-analysen” (H33). 
 

Når det gælder det indledende møde har flere konsulenter givet 
udtryk for, at det naturligvis kan være lettere at sætte sig ind i situ-
ationen ude på bedriften. I mange tilfælde er bedrifterne inde i en 
konstant udvikling, hvorfor situationen ofte er væsentlig ændret i 
forhold til sidst, man var på besøg på ejendommen. Alligevel kan 
man sagtens forestille sig situationer, hvor dette ikke er nødven-
digt.  
 
Med hensyn til skriftligheden i forbindelse med udarbejdelsen af 
rådgivningsaftalen, så har flere konsulenter ikke fundet det hen-
sigtsmæssigt at udforme aftalen på skrift, men det har primært væ-
ret nødvendigheden af at få landmandens underskrift, som flere 
konsulenter har opponeret imod. Alle er dog enige om, at der fra 
starten af bør være gensidig enighed om: Hvem, hvad, hvornår 
samt anvendte afregnings-/faktureringsprincipper. Men specielt 
ved de større og mere komplekse opgaver, kendes forløbet ikke på 
forhånd. Det vanskeliggør en konkret prissætning på arbejdet iføl-
ge nogle af konsulenterne. 
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I  programmet er der lagt op til, at alle de bagudrettede oplysninger 
skal skæres fra, men flere af konsulenterne har givet udtryk for, at 
såvel en målanalyse som bedriftsvurderingen skal indgå i beslut-
ningsgrundlaget, idet begge er naturlige led i SWOT-analysen. 
 
Flere konsulenter gav også udtryk for, at de ikke kunne se noget 
forkert i, at beslutningsgrundlaget primært var stilet til landman-
den, men at det tillige – efter ønske fra den involverede landmand 
- kunne anvendes overfor kreditorerne. 
 
Hvorfor flere har opponeret mod ”gab-analysen” fremgår ikke 
klart af besvarelserne, men kan måske ligge i, at der i udarbejdel-
sen af beslutningsgrundlaget ikke har været fokuseret så meget på 
analysen af ”nu-situationen” som udgangspunkt for en evt. ”gab-
analyse”. 
 
Endelig blev der af enkelte konsulenter givet udtryk for et ønske 
om, at der fremover blev taget mere afsæt i familielandbrugets 
problemer, og ikke udelukkende udfordringerne for de fremad-
stræbende landmænd fra de større landbrug. 
 
Der er ikke her foretaget en nærmere analyse af det udarbejdede 
materiale i Kapacitetsprojektet eller effekten af afholdte kurser, 
konferencer m.v. 

 

Aktiv markedsfø-
ring fra de lokale 
centres side er 
 vigtig 
 

Landmandens 
karakteristik 
af rådgivningen i  
Kapacitetsprojektet 
 

 4.4. Hvordan sælges produktet? 

Såvel landmænd som konsulenter gav udtryk for, at det er vigtigt, 
at der sker en kraftig markedsføring af det udarbejdede rådgiv-
ningskoncept såvel eksternt som internt i de involverede centre, fx 
gennem afholdelse af en række endagskurser. 
 
Ifølge de medvirkende landmænd har produktet (i forhold til den 
tidligere strategirådgivning) været: 

1. Mere målrettet og handlingsorienteret. 
2. Med til at give en afklaring af situationen og muligheder. 
3. Givet nye ideer gennem modspil. 
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4. Konsulentens vurderinger centrale. 
5. Prisen er mindre vigtig. 

 
Rådgivningsforløbet har typisk kostet landmanden 10.-15.000 kr., 
hvilket ikke har kunnet dække de reelle omkostninger. Landmæn-
dene har generelt accepteret prisen, og det gælder specielt, hvis de 
har haft kendskab til denne fra start. Med hensyn til prisen så ud-
trykker et par af konsulenterne, at der er stor forskel på landmæn-
denes holdninger til prisen. Der findes såvel ”sparere” som 
”udviklere” blandt landmændene. 
 
Få landmænd har reelt anbefalet produktet til andre, selvom de 
synes, at det har været godt. 
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 5. Konklusion og anbefalinger 

Er landmændenes forventninger blevet indfriet? 

Generelt har landmændene været meget tilfredse med den rådgiv-
ning, de har modtaget i forbindelse med Kapacitetsprojektet. No-
get af det, som har kendetegnet den modtagne rådgivning har væ-
ret, at rådgivningen har været med til at afklare situationen og mu-
lighederne, at rådgivningen har været mere målrettet og hand-
lingsorienteret, samt at konsulenterne har givet modspil og kom-
met med deres reelle vurderinger af de opstillede alternativer. 
 
Den skriftlige rådgivningsaftale med præcisering af indhold, for-
løb og pris er blevet positivt modtaget af landmændene, men efter-
følgende er det naturligvis vigtigt for konsulenten at leve op til 
aftalen. Det gælder såvel med hensyn til indhold, tid og pris, så-
fremt man ønsker tilfredse kunder i rådgivningstjenesten. 
 
Generelt har landmændene været meget tilfredse med den mere 

procesorienterede rådgivning, hvor det umiddelbart formulerede 
problem ikke blot accepteres uden modspil fra konsulentens side – 
specielt set i bakspejlet.  
 
Vægtningen på kommentarer og vurderinger frem for beskrivelser 
og tørre tal i beslutningsgrundlaget har været rigtig. Der er gene-
relt tillid til, at dokumentationen er i orden, så alene en præcisering 
af forudsætningerne, et sammendrag med de økonomiske hoved-
poster suppleret med relevante følsomhedsberegninger, er til-
strækkeligt, såfremt det suppleres med konsulentens konstruktive, 
kritiske kommentarer og vurderinger. 
 

 
 

Større afklaring og 
bedre overblik 
 

 

 Rådgivningens effekt på landmændenes beslutnings- og hand-
lingsadfærd? 
Der er skabt en større afklaring af målsætning og et bedre overblik 
over, hvad der er økonomisk muligt på bedriften. Som en sidege-
vinst er flere blevet mere økonomisk interesserede og har efterføl-
gende fulgt mere intenst op på økonomien.  
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fået mere mod på 
at arbejde med nye 
ideer og initiativer 

Selvom beslutningsrapporten er målrettet landmanden og hans 
familie, har den i mange tilfælde også været anvendt overfor kredi-
torer som et led i en kapitalfremskaffelse. 
 
Arbejdet med strategiudviklingen på bedriften havde givet flere 
landmænd mere mod på at arbejde med nye ideer og initiativer på 
bedriften. Man havde fået øjnene op for at tænke mere langsigtet. 
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 Konsulentens vurdering af rådgivningsprogrammet? 
Procesrådgivning tager tid. Generelt er man som konsulent blevet 
mere bevidst om procesrådgivningens fortrin ved de mere kom-
plekse rådgivningsopgaver. Flere gav udtryk for, at de gennem 
projektet havde fået mere mod til reelt at forlade ekspertrollen og 
agere sparringspartner, og bruge tid på den meget væsentlige ind-
ledende fase, hvor det reelle rådgivningsbehov afdækkes. 
 
Noget af det mest centrale udbytte i Kapacitetsprojektet har ligget 
i udviklingen af et bredt anvendeligt rådgivningsforløb samt kon-
ceptet for udarbejdelse af beslutningsgrundlaget. Konceptet har 
bibragt en god systematik i rådgivningen, som sikrer en hensigts-
mæssig arbejdsrutine og som på sigt forventes at give rationalise-
ringsgevinster.  
 
Deltagelsen i projektet har givet konsulenterne mod på at tage me-
re komplicerede emner op i rådgivningen, og der er tydeligvis ble-
vet større bevidsthed om procesrådgivningens betydning. Der er 
således kommet mere fokus på at lytte og afdække behov inden 
den mere traditionelle ekspertrådgivning iværksættes. Rollen som 
procesrådgiver stiller imidlertid andre væsentlige krav til konsu-
lentens personlighed end den mere traditionelle ekspertrolle. 
 

 

 
Værdifuldt samar-
bejde mellem teo-
retikere.. 
 

 Konsulentens vurdering af aktionsforskning som basis for ud-
vikling af rådgivningen?  
Generelt har de medvirkende konsulenter været meget positivt 
stemt overfor deltagelsen i Kapacitetsprojektet. Sammensætningen 
i den gennemførte aktionsforskning med en kombination af teore-
tikere og praktikere har således fungeret godt. Man har været me-
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get tilfreds med at medvirke i udviklingen af nye produkter og 
fremgangsmåder i rådgivningen. Selve konceptet for aktionsforsk-
ning, hvor man som konsulent får mulighed for at tænke udvikling 
af rådgivningen sammen med andre – med en anden tilgang – har 
været værdifuld. Det aktuelle projekt har også givet mulighed for 
at få arbejdet med viden og formidling i én helhed. 
 
Det kan imidlertid være svært at opnå den samme entusiasme 
overfor rådgivningsproduktet hos kollegaer, der ikke har deltaget i 
udviklingsforløbet. Det er meget vanskeligt at stå alene i et center 
om udviklingsopgaver som denne, hvor fokus i høj grad ligger på 
”processen”, når der i det daglige er travlt på kontoret og det i før-
ste omgang er det synlige ”produkt” man afregnes for.  
 
I et enkelt center har man arbejdet sammen i et rådgiver-team, 
hvilket har været godt, idet man har haft mulighed for at supplere 
hinanden i rådgivningsarbejdet, har kunnet give hinanden gensidig 
inspiration og på denne måde holdt gejsten oppe. Det er i særde-
leshed vigtigt under længerevarende rådgivningsforløb . 
 

 

Større indsats for 
markedsføringen  
nødvendigt 
 

 

Mulige  
PR-aktiviteter 
 

 

 

 

 

 

Aktionsforskning 
er uforudsigeligt .. 
 

 Hvordan kommer man videre? 
Såvel de deltagende landmænd som konsulenter var enige om, at 
det udviklede rådgivningskoncept var godt. Der burde derfor gøres 
mere for at markedsføre produktet, såvel internt i rådgivnings-
centrene, som udadtil overfor landmændene. 
 
I relation til PR-aktiviteter er flere tiltag mulige såsom: udarbej-
delse af et anonymt eksempel for at illustrere produktet, brug af 
udvalgte personer lokalt til at fortælle om processen, og endelig at 
få sat ord på hvilke fortrin rådgivningskonceptet indebærer. Speci-
elt i forbindelse med introduktion af nye produkter er det afgøren-
de, at det lokale rådgivningscenter bakker projektet op – ellers er 
det en næsten umulig opgave, som rådgiveren stilles overfor. 
 
Ved aktionsforskning findes der ikke noget færdigt koncept fra 
start. Der er således fra start usikkerhed om, hvad projektet skal 
føre frem til. Processen og produktet af aktionsforskningen er 
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uforudsigeligt, og er dermed meget afhængig af gruppens erken-
delse undervejs i forløbet. Man må påregne, at der medgår en del 
tid alene til afklaring i aktionsforskningsgruppen internt i relation 
til udviklingen af nye produkter. Der har i dette aktionsforsknings-
projekt været tale om, at 4 forskellige virkelighedsopfattelser 
(landmandens, konsulenternes, Landbrugets Rådgivningscenters 
og SJFI’s) skulle koordineres. Et sådant udviklingsarbejde kræver 
gensidig respekt og teambuilding, hvis det skal lykkes.  
 
Aktionsforskning, gennemført i et samspil mellem teoretikere og 
praktikere, synes imidlertid at være en ideel ramme for udvikling 
og implementering af nye rådgivningsprodukter til landmænd. Ak-
tionsforskning omkring udvikling af rådgivningsmetoder kan kun 
foregå i en tæt dialog mellem de, der udvikler værktøjerne, og de 
der skal anvende værktøjerne. Udviklingsmetoden er derfor res-
sourcekrævende, men omvendt sikrer man gennem dette tætte 
samarbejde en løbende accept af de udviklede værktøjer, hvorfor 
den efterfølgende implementering i praksis ikke bliver noget pro-
blem. Udkast til værktøjer og metoder, som i praksis viser sig ikke 
at være holdbare, bliver sorteret fra undervejs.  
 
Det er imidlertid vigtigt, at der stilles krav til alle deltagerne i tea-
met, da udviklingsarbejdet beror på gensidig anerkendelse og per-
sonlige forpligtelser. En betydelig andel af konsulenternes udbytte 
af Kapacitetsprojektet har ligget i diskussionerne i forbindelse med 
erfa-møderne i projektgruppen. Aktionsforskningsmodellen synes 
derfor at være en ideel form, når det gælder om at påvirke konsu-
lentens adfærd og holdninger. 
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  Appendiks I. Hypoteser i den udviklede strategi-

rådgivning 
 
De vigtigste hypoteser, der er søgt verificeret gennem opfølg-
ningsprogrammet, er sket med udgangspunkt i håndbogen ”Strate-
giske beslutningsgrundlag til landmænd – rapport om rådgiv-
ningsmetoderne i Kapacitetsprojektet (Lund, 1999). Følgende hy-
poteser kan udledes af denne rapport: 
 
A. Rådgivningsarbejdets praktiske forløb 
Kontaktfasen: 

1. Konsulenten må vurdere rådgivningsbehovet  (s. 18). 
2. Det indledende møde bør afholdes på landbrugsejendom-

men (s. 18).  
 
Analysefasen: 

3. Konsulentens første opgave i analysefasen er udarbejdelse 
af rådgivningsaftalen  (s. 19). 

4. Rådgivningsaftalen udformes på skrift, der sikrer en klar 
angivelse af indhold, omfang, beløb og tidsramme i rådgiv-
ningen (s. 19). 

5. Det er vigtigt, at landmanden får tilsendt et udkast til råd-
givningsaftalen og at denne diskuteres med landmanden in-
den godkendelse (s. 19). 

6. Rådgivningsaftalen bør være skriftlig og udformet efter 
standarden skitseret i boks 3.1. (s. 20). 

7. Konsulenten afdækker, eventuelt i samråd med øvrige fag-
konsulenter, de centrale (relevante) forudsætninger bag al-
ternativerne (s. 19-21). 

8. Udarbejdelsen af det skriftlige beslutningsgrundlag er en 
dynamisk arbejdsproces (s. 21). 

 
Anvendelsesfasen: 
9. Det skriftlige beslutningsgrundlag er grundlaget for rådgiv-

ningssamtalen og sendes til landmanden i god tid før dette 
møde (s. 21). 
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10. Konsulenten skal være ”klædt på” til at drøfte alle forud 
sætninger, beregninger og vurderinger indeholdt i beslut-
ningsgrundlaget for landmanden (s. 22). 

11. Landmanden skal selv træffe den endelige beslutning (s. 
23). 

12. Rådgivningsprodukterne er begrænset til at bestå af råd-
givningsaftale og beslutningsgrundlag.  

 
  B. Udformningen af beslutningsgrundlag 

13. Beslutningsgrundlaget skal være skriftligt (s. 25). 
 

14. Beslutningsgrundlagets omfang bør minimeres  og  kun in-
deholde essensen, dvs. den information som har direkte be-

slutningsrelevant værdi for landmanden. Beslutningsgrund-
laget bør således ikke indeholde information, som land-
mændene enten allerede er fortrolige med eller alligevel ik-
ke har nogen chance for at vurdere relevansen af  (s. 25). 

 
15. Målanalyse og bedriftsvurdering udelades af rådgivningsaf-

talen/beslutningsgrundlaget, da fokus er på nyhedselemen-

ter, som landmanden vil betale for. 
 

16. Disponering, omfang og sprog tilpasses den enkelte land-
mand. Det betyder, at landmanden kun præsenteres for en 
del af det samlede rådgivningsarbejde. Konsulenten må der-
for have alt det vigtigste dokumentationsmateriale med ved 
gennemførelsen af rådgivningssamtalen (s. 22-23).  

 
17. Det skriftlige beslutningsgrundlag er udarbejdet til land-

manden – og ikke med sigte på at opfylde bankens eller 
kreditforeningernes informationsbehov (s. 59). 

 
18. Det skriftlige beslutningsgrundlag bør præsenteres i føl-

gende rækkefølge (jf. boks 1.2, s. 7):  
19. Vurdering (anbefaling, stærke sider og muligheder, sva-

ge sider og trusler) 
20. Beskrivelse (baggrund, alternativer, afgræsning) 
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21. Forudsætninger (generelle og specifikke) 
22. Resultater (nøgleresultater, følsomhedsanalyser) 
23. Opfølgning (mødeaftaler, forberedelse, evt. tidsfrister). 

24. Rækkefølgen i beslutningsgrundlaget adskiller sig således 
fra den rækkefølge som konsulenten har anvendt ved udar-
bejdelse af materialet.  

25. I vurderingen er det vigtigt, at konsulentens anbefaling kæ-
des sammen med landmandens målsætning, så landmanden 
opnår en høj målopfyldelse gennem rådgivningen. Vurde-
ringen bør indeholde en SWOT-analyse (s. 26-27).  

26. Strategibeskrivelsen bør give en kort karakteristik af de be-
handlede strategier – indeholdende de mest centrale ele-
menter, som tilsammen giver en overordnet karakteristisk 
af det enkelte alternativ (s. 27-28). 

 
27. Der skal skelnes mellem generelle og specifikke forud-

sætninger (jf. s. 29), hvor:  
28. De generelle forudsætninger kan anses for gyldige for 

samtlige alternativer, mens 
29. De ejendomsspecifikke forudsætninger gælder mere 

specifikt for det enkelte alternativ. 
 

30. Forudsætningsanalysen er væsentlig som grundlag for kon-
sekvensberegningerne (jf. s. 30-31). 

 
31. I det skriftlige beslutningsgrundlag medtages (jf. s. 31-32)  

kun de forudsætninger som er: 
32. mest relevante (er bestemmende for de økonomiske 

konsekvenser), 
33. landmanden konkret kan forholde sig til (dvs. ikke 

teoretiske termer), 
34. enkle, usammensatte forudsætninger, 
35. særligt usikre forudsætninger som har betydning for al-

ternativerne. 
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36. Kun hovedresultaterne skal præsenteres (fx nøgletal som 
det gens. årlige afkast, KK’s udvikling og krav til bered-
skab), hvor nudriften sammenholdes med de analyserede al-
ternativer. 

 
37. Resultatformidlingen suppleres med følsomhedsanalyser 

med udgangspunkt i de mest afgørende forudsætninger.   
 

38. Forudsætninger og resultater er vigtige, hvorimod sam-
menhængen mellem disse (beregninger og mellemresulta-
ter) ikke skal præsenteres eksplicit. 

 
39. Beslutningsgrundlaget afsluttes med en opfølgningsplan, 

der sikrer, at der kommer en hurtig opfølgning på den udar-
bejdede rapport (sikre rapportens aktualitet og beslutnings-
værdi for landmanden) (s. 36). 

 
  C. Rådgivningsprocessens indhold 

40. Der bør (jf. s. 11-13 og 39-40) skelnes mellem indhold og 
udformning af den strategiske rådgivning, hvor: 

41. indholdet skal modsvare landmandens oplevede rådgiv-
ningsbehov (være relevant), mens 

42. udformningen må matche landmandens forudsætninger 
(øge relevansen og anvendelsen af de teoretiske meto-
der). 

 
43. Når det gælder større tilpasnings- og udviklingsbeslutnin-

ger bør konsulenten optræde som sparringspartner/pro-
ceskonsulent i rådgivningsforløbet. [Herigennem opnår 
konsulenten en bedre forståelse af rådgivningsbehovet, sik-
rer større deltageraktivitet og giver flere subjektive vurde-
ringer.] (s. 58). 

 
44. Strategisk rådgivning forudsætter helhedsforståelse (s. 40). 

Forståelsesprocessens forskellige arbejdsfaser er (jf. s. 41): 
· Formulering af landmandens mål 
· Gennemførelse af gab-analyser 
· Opstilling af alternative strategier. 
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45.  I målformuleringen tages der udgangspunkt i, at landman-
dens rationelle virksomhedsadfærd er økonomisk motiveret 
- selvom en forståelse af landmandens målsætning er cen-
tral (s. 41). 

46. Gab-analysen har til formål at belyse virksomhedens stra-
tegiske udgangssituation. Gab-analysen indeholder en be-
skrivelse af forskellen mellem den ønskede idealtilstand og 
de eksisterende tilstande i bedriften (s. 44).  

 
47. Strategiformuleringen forudsætter samarbejde og innovati-

on. Opstillingen af alternativer bør ske i et tæt samarbejde 
mellem landmand og konsulent. Realismen i strategiformu-
leringen vil være større, jo mere branchekendskab man har 
på forhånd (fx kendskab til aftagerne, leverandørerne, kon-
kurrenterne, myndighederne og de andre aktører i bran-
chen) (jf. s. 45-46). 

 
48. Hovedformålet med konsulentanalyser er at finde frem til 

den tilpasnings- og udviklingsstrategi, som konsulenten vil 
anbefale landmanden at gennemføre i den givne situation. 
Analyseprocessen kan (jf. s. 47) inddeles i 3 arbejdsfaser: 

49. Årsagsanalyse 
50. Vurdering af målopfyldelsen 
51. Anbefaling af strategi. 

 
52. Under beskrivelsen af rådgivningssituationen, herunder 

landmandens mål og de praktiske forhold i virksomheden, 
er det landmanden, som er eksperten, mens konsulenten 
mere skal fungere som en slags katalysator. Under gennem-
førelsen af årsagsanalyser, er det derimod konsulenten, der 
er eksperten. 

53. Konsulentens vurdering af målopfyldelsen er vigtig. Vurde-
ringsgrundlaget bygger på kendskabet til familiens mål og 
værdigrundlag (s. 52-53).  
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54. SWOT-analyser er et eksempel på et hjælpeværktøj, som 
kan være med til at skabe systematik i helhedsvurderingen 
(s. 54). 

 
55. En vurdering af mulighederne og truslerne ved alternati-

verne kan betragtes som en strategisk risiko-analyse (vur-
dering af om det er de rigtige forudsætninger, man har 
valgt) (s. 56). 

 
56. Konsulentens anbefaling består i at udpege et af de opstil-

lede alternativer, som det bedste i den situation, som land-
manden konkret står i – i første omgang videreformidlet i 
form af det skriftlige beslutningsgrundlag. 

 
57. Det er vigtigt med en opfølgning  på det skriftlige beslut-

ningsgrundlag (s. 57). En sådan rådgivningssamtale, skulle 
gerne bibringe landmanden en ny erkendelse (s. 58). 

 
58. Konsulentarbejdet skal påvirke landmandens beslutnings-

adfærd. Kun gennem adfærden er det muligt at måle, om 
landmanden har fået noget ud af den strategiske rådgivning 
(s. 58).  

 
59. Det skriftlige beslutningsgrundlag har ingen selvstændig 

beslutningsværdi for landmanden. Det får det først, når det 
bliver brugt som grundlag for en dialog med landmanden. 
Gennem rådgivningssamtalen kan konsulentens anbefaling 
bekræftes eller afkræftes. 

 
60. Strategisk rådgivning bygger på en række usikre hypoteser. 

Det er vigtigt, at landmanden er klar over, at anbefalingen 
bygger på sådanne usikre hypoteser. 

 
61. Rådgiveren opnår en bedre forståelse af mål, alternativer og 

forudsætninger gennem en øget anvendelse af hermeneu-
tiske metoder.  
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62. Strukturen i samtalen med landmanden bygger på argumen-
tationsteori eller rettere på  hypotetisk-deduktive analyser 
(s. 64).  

 
63. God virksomhedsrådgivning dygtiggør landmændene – de 

får en mere professionel indstilling til tingene.  
 

64. Fremtidens landmænd vil gerne betale det en god virksom-
hedsrådgiver koster. 

 
65. Nye rådgivningstilbud stiller krav til konsulenttjenestens 

organisering. Intern organisering, markedsføring overfor 
forskellige målgrupper, prispolitik, og rådgiveransvar er 
blot nogle af de spørgsmål, der melder sig. 
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  Appendiks II. Deltagere i Kapacitetsprojektet 

 

Økonomirådgivere fra lokale rådgivningscentre 
 
Økonomikonsulent Henning Andersen, Sorø-Slagelse Landbofor-
ening (tlf.: 5856 7400) 
Økonomikonsulent Henrik Holm Andersen, Sorø-Slagelse Land-
boforening (tlf.: 5856 7400) 
Økonomikonsulent Kim Ladekær, Vestfyns Landbocenter  
Økonomikonsulent Jens Norup, Vestfyns Landbocenter  
(tlf.: 6443 2325) 
Økonomikonsulent Arne Larsen, Vestfyns Landbocenter  
(tlf.: 6443 2325) 
Økonomikonsulent Sebastian Behrle, Ribe Amts Familielandbrug  
Økonomikonsulent Arne Snefstrup, Skiveegnens Familielandbrug 
(tlf.: 9752 4044) 
Økonomikonsulent Hanne Iversen, Landboforeningen for Als og 
Sundeved (tlf.: 7442 4646) 
Økonomikonsulent Peter W. Bonefeld, Landboforeningen for Als 
og Sundeved (tlf.: 7442 4646) 

 
Landbrugets Rådgivningscenter (tlf.: 8740 5000) 
Konsulent Arne Oksen 
Konsulent Torben Ulf Larsen 
Konsulent Ole Lillelund 
Chefkonsulent Hans Peter Bay  
 

Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut  
(tlf.: 3528 6800) 
Seniorforsker Mogens Lund 
Forsker Jens Erik Ørum 
Seniorforsker Søren Svendsen 
Afdelingsleder Johannes Christensen 

 
 


