
LANTBRUKETS AFFÄRER nr 11 • 2019 43

SEKRETERIAT
Birgitta Berndsson
076-775 82 38
birgitta@bbc-agriconsulting.com
www.sverigesmjolkbonder.se

ORDFÖRANDE
Stefan Gård
070-622 22 33
stefan.gard@hotmail.com

VICE ORDFÖRANDE
Claes Jonsson
070-301 09 31
bankebolet@gmail.com

Sveriges Mjölkbönder startades 2006 med syftet att öka 
lönsamheten och förbättra villkoren för svensk mjölk-
produktion. Från och med juni 2019 ingår en prenumera-
tion på Lantbrukets Affärer i medlemskapet och därmed  
lyfter tidningen de frågor som är relevanta för oss. 

Information från

Vad kostar arbetskraften? 
Det skrivs ofta om olika mjölkgårdar och hur lönsamma de är. 

Vissa av dem är aktiebolag där vi kan gå in och se resultatet. 
Ofta slås vi av att lönekostnaderna verkar låga. Det fick oss att 

räkna på vad en avtalsenlig lön blir på en mjölkgård.
Vi gjorde ett exempel med en gård med 400 kor där de mjölkar två 

gånger per dag kl 05.00 och 17.00. För att sköta korna (ungdjuren 
ingår ej) går det åt 35 tim/ko och år. Det blir totalt 14 000 timmar och 
räknar vi med en årsarbetstid på 1850 timmar blir det 7,6 heltider.

Arbetstiderna är mellan kl. 05.00–14.00 med totalt en timmes 
rast respektive kl. 13.30–21.00 med en halvtimmes rast. Det behövs 
tre man på morgonpasset och två man på eftermiddagspasset. 
 Djur skötarna har tre års erfarenhet. En anställd är förman. 

LÖNEKOSTNADEN I FÖRETAGET BLIR DÅ PÅ EN VARDAG:
Arbetstid före kl 06: Tre man x 1 tim x 185,34 kr/tim 556 kr
Mellan kl. 06–14: Tre man x 7 tim x 133,54  2 804 kr
Pass 2
Mellan kl. 13.30–17.30: Två man x 3,5 tim x 133,54 kr 935 kr 
Efter kl. 17.30: Två man x 3,5 tim x 172,54 kr  1 208 kr
Totalt en vardag:    5 503 kr/dag

LÖNEKOSTNAD HELGDAGAR:
Arbetstid före kl. 06: Tre man x 1 tim x 197,34 kr 593 kr
Mellan kl. 06–14: Tre man x 7 tim x 185,34 kr  3 896 kr
Pass 2
Mellan kl. 13.30–17.30: Två man x 3,5 tim x 185,34 kr 1 297 kr
Efter kl. 17.30: Två man x 3,5 tim x 197,34 kr  1 381 kr
Totalt en helgdag:     7 167 kr
Vi räknar med att 4,7 dagar per vecka är vardag och 2,3 dagar är helg. 
Vi har inte tagit hänsyn till storhelger då lönen är ytterligare lite högre. 
De anställda arbetar då i genomsnitt 67 procent vardag och 33 procent 
helg. Den genomsnittliga lönen är 145 kr på vardag och 188 kr på helg.

LÖNEN FÖR EN ANSTÄLLD BLIR: 
67 procent vardag = 26,8 tim x 145 kr   3 886 kr
33 procent helg = 13,2 tim x 188 kr   2 482 kr
Totalt per vecka:     6 368 kr
Genomsnitt per timme:    159,20 kr
Årsarbetstid 1850 tim x 159,20 kr  294 520 kr
Semesterersättning på 294 520 kr x 13 procent 38 288 kr
Total lön:    332 808 kr

Genomsnittlig månadslön:   27 734 kr
På lönen tillkommer arbetsgivaravgift 
332 808 kr x 31,42 procent   104 568 kr
Det tillkommer också AMF-kostnader 
332 808 kr x 5 procent   16 640 kr

SJUKLÖNEKOSTNAD EFTER ÅTERBETALNING FÖRSÄKRINGSKASSAN:
Lön 332 808kr + arbetsgivaravgift 104 568 kr x 0,5 procent 2 204 kr
Total lönekostnad per anställd:   456 220 kr
Lön till arbetsledare/förman är 11 procent mer:                506 404 kr

BEREDSKAPSERSÄTTNING
Under den lagstadgade betesperioden på tre månader ska det utgå 
beredskapsersättning. Vi räknar med att det behövs två man om djuren 
går ut. Dessa två ska ha ersättning mellan kl. 21.00–05.00. 

Det är åtta timmar per dag 4,7 dagar per vecka x två man x  
12 kr/tim vilket blir 902 kr. Samt 2,3 dagar per vecka x 8 tim x  
två man x 27 kr = 1 166 kr. Summan blir 2 068 kr. 
Till det kommer arbetsgivaravgifter på 31,42 procent = 650 kr. 
Totalt 2 718 kr/vecka x 13 veckor   35 334 kr
En längre betesperiod, lagstadgad eller frivillig, ökar beredskapskostnaden.

DETTA FÖRETAGS TOTALA LÖNEKOSTNADER BLIR ALLTSÅ:
En förman    506 404 kr
6,6 djurskötare x 456 220 kr   3 011 052 kr
Beredskapsersättning   35 334 kr
Total lönekostnad för korna:  3 552 790 kr

Kostnader för övertid är inte med i denna beräkning. Tre gångers 
mjölkning ökar OB-tiden men minskar beredskapsersättningen. Vid 
robotmjölkning är det tvärtom. Tre gångers mjölkning ökar dessutom 
arbetstidsåtgången. Ingen växtodling är medräknad. 
Arbetskostnad per ko och år   8 882 kr
Antal kor per anställd (Inga ungdjur över två månader ingår)      52,6

Det är alltså efter detta totala löneuttag som man kan börja tala om 
vinst i företaget. Många mjölkproducenter är arbetsledare själva och 
jobbar runt två heltider och ska alltså ha lön som driftledare och 
anställd dvs 960 000 kr per år. Hur många har det?

En annan reflektion är att nästan en krona per kilo mjölk är 
 arbetskraftskostnad!


