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Den svenska regeringen satsar på småföretagande på landsbygden som omfattar bland annat 

gårdsbutiker och livsmedelsförädlande företag. Uppsatsen studerar denna bransch i Stock-

holms län och för att hitta de underliggande faktorerna till framgång används en kvalitativ 

studie. En serie intervjuer med Herrvik, Järna Mejeri, Nilssons Köttaffär och Saltå Kvarn 

bygger upp det empiriska innehållet och från dessa intervjuer studeras vilka strategival som 

gjorts inom respektive fokusområde. Med hjälp av produktklassificeringarna bekvämlighets-

produkter, preferensprodukter, shoppingprodukter och specialitetsprodukter dras slutsatser om 

företagens förmåga att hålla sig till sin målklassficering. 

Analysen visar att Saltå Kvarn, det företag som har vuxit sig störst, hör till klassificeringen 

preferensprodukter och har i princip optimal strategi över alla fokusområden. Enda avvikelsen 

är i marknadsföring. För alla företag utom Saltå Kvarn är målklassificeringen specialitetspro-

dukter och de fokusområden som konsekvent inte uppnår detta för företagen är produktstrate-

gi och prisstrategi. Tolkningen är att företagens största problem är hur man skapar ett kundin-

flytande som kunderna är beredda att betala ett högre pris för. Detta är också nyckeln till 

framgång för dessa småföretag. Social inbäddning är enligt teorin en stark plattform för att 

lösa detta problem. 



 

Abstract 

Keywords: farm shop, marketing, food refining 

 

The Swedish government is investing on small entrepreneurship on the countryside involving 

farm shops and food refining businesses. The essay studies this line of business in the Stock-

holm region and a qualitative study is used to find the underlying variables of success. A se-

ries of interviews with Herrvik, Järna Mejeri, Nilssons Köttaffär and Saltå Kvarn build up the 

empirical content and studied from these interviews are what strategic choices have been 

made within respective focus area. By support from the product classifications comfort-, pre-

ference-, shopping- and specialty products conclusions are made about the companies' ability 

to stick to their goal classification. 

 

The analysis shows that Saltå Kvarn, the company that has grown largest, belongs in the clas-

sification preference products and holds practically optimal strategy over all focus areas. The 

only exception is in marketing. For all companies besides Saltå Kvarn the goal classification 

is specialty products and the focus areas that consistently do not achieve this for the compa-

nies are product- and pricing strategy. The interpretation of this is that the companies' greatest 

problem is how to create customer influence that the customers are prepared to pay a higher 

price for. This is also the key for success for these small entrepreneurs. Social inbeddedment 

is according to theory a strong platform for solving this problem. 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Stockholms län har som storstadslän särskilda förutsättningar som i flera avseenden innebär 

stora möjligheter för regionens landsbygd och dess utveckling (Landsbygdsprogram för Sve-

rige år 2007-2013 – Genomförandestrategi för Stockholms län, 2008, LBP_061129_t_SJV, s. 

5). Bland annat har befolkningen på tätortsnära områden ökat vilket skapar en grund för ut-

veckling av företagande och service. 

 

I bakgrundsrapporten till Genomförandestrategin för Stockholms län framgår det att det finns 

en eskalerande mängd entreprenörer som genom diversifiering har etablerat inkomstbringande 

verksamhet vid sidan om traditionell lantbruksverksamhet (Landsbygdsprogram för Sverige 

år 2007–2013, 2008, Jo 08.007, s. 34). Bland de verksamheter som ökar betydligt finns lands-

bygdsturism, småskalig förädling av råvaror från jordbruk och lokal försäljning av ekologiska 

produkter. Enligt rapporten bedöms det finnas stor potential i utvecklingen av småskaliga och 

lokala livsmedelsförädlande företag (Landsbygdsprogram för Sverige år 2007–2013, 2008, Jo 

08.007, s. 31). 

 

I Sverige idag förädlas ungefär 70% av jordbrukets råvaror av livsmedelsförädlande företag 

(Landsbygdsprogram för Sverige år 2007–2013, 2008, Jo 08.007, s. 31). Mejerinäringen och 

slakt- och köttindustrin är de verksamheter som är mest beroende av tillgången på svenska 

råvaror då det svenska ursprunget ofta används som argument i marknadsföring. Inom bran-

schen för livsmedelsförädlande företag baserade i Stockholms län hittar vi verksamheter av 

varierande organisation och storlek. Bland de största finns Saltå Kvarn och Järna Mejeri men 

branschen domineras till antalet av småföretag (Landsbygdsprogram för Sverige år 2007–

2013, 2008, Jo 08.007, s. 30). 

 



 9 

Regeringen lanserade sommaren 2008 en vision som kallades Sverige – det nya matlandet 

(2008, Jo 08.015). Ett år senare utgav jordbruksverket en handlingsplan på samma tema, med 

namnet Handlingsplan för Sverige – det nya matlandet (2009, Jo 09.014), som behandlade de 

mål och åtgärder som man såg för de olika delområdena offentlig mat, primärproduktion, för-

ädlad mat, matturism och restaurangbranschen. De tre sätt man har att stödja visionen är dels 

en pott pengar för Landsbygdsprogrammet där olika projekt kan söka stöd, dels en aktiv regel-

förenkling och dels en kommunikationsplattform. Inom området förädling vänder sig sats-

ningen både mot innovationer och modern produktutveckling samt mer hantverksmässig och 

historiskt bevarande tillverkning. Målen för förädlingsområdet handlar mycket om att skapa 

lönsamma företag, öka exporten och tillgodose behoven av kunnig och utbildad personal. 

 

Enligt rapporten Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 – Genomförandestrategi för 

Stockholms län (2006, LBP_061129_t_SJV, ss. 5-6) kan landsbygden i Stockholms län erbju-

da storstadsbefolkningen bland annat upplevelseanknutna verksamheter, turism och rekreation 

som samtidigt framhäver landsbygdens naturresurser i form av odlings- och skogslandskapets 

natur och kulturarv. I rapporten står det vidare att ”omställningen till hållbara konsumtions- 

och produktionsmönster skapar möjligheter till nyföretagande och sysselsättning. En långsik-

tig hållbar resursanvändning, i kombination med vidareförädling till högkvalitativa produkter 

och tjänster, är centrala delar i att ta tillvara potentialen, i exempelvis naturresurser, i en regi-

on”. Landsbygdsprogrammets rapport tyder på att det finns goda möjligheter till tillväxt för 

företagande och sysselsättning i Stockholms läns landsbygd. 

 

För att redovisa hur förutsättningarna ser ut för nyföretagande i Stockholms läns landsbygd 

har Landsbygdsprogrammet i rapporten genomfört en SWOT-analys (Landsbygdsprogram för 

Sverige år 2007-2013 – Genomförandestrategi för Stockholms län, 2006, 

LBP_061129_t_SJV, ss. 10-13). Enligt analysen är den livsmedelsproduktion som bedrivs 

idag i stor utsträckning konkurrenskraftig. Analysen menar dock också att landsbygden i 

Stockholms län har ett ”… högt kostnadsläge och höga markpriser samt problem med kapital-

försörjningen som kan försvåra expansion och utveckling av företag”. Möjligheterna för nyfö-

retagande ligger i att utnyttja närheten till Stockholm som är Sveriges största marknad med 

nästan en tredjedel av landets befolkning bosatt i Mälardalen. Detta skapar möjligheter för 

produkter såsom närproducerat livsmedel och biobränslen samt för kompletterande verksam-

heter som bland annat turism. 
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1.2 Problemdiskussion 

Den akademiska analysen av småskaliga livsmedelsförädlande företag är relativt begränsad 

vid sökningar i databaser över vetenskapliga artiklar. Forskningen idag handlar mycket om 

jordbruksutveckling med inriktning på effektiv och ekologisk primärproduktion och inte så 

mycket inom företagande med inriktning på mindre företag. Ofta handlar dessa artiklar om 

primärproduktion i utvecklingsländer och inte i västvärlden. Ett antal artiklar finns inom om-

rådet ”bondemarknader” där man studerat kundmotivationer. Däribland återfinns Feagan och 

Morris (2009) artikel om bondemarknader i en liten ort som heter Ontario i Kanada och även 

en forskningsrapport om bondemarknaderna i Malmö och Halmstad av Nilsson och Hansson 

(2006). En annan kategori artiklar handlar om produktdefinitioner där man särskiljer på när-

producerat livsmedel och industriproducerat livsmedel i fråga om upplevd risk för kunden och 

kundens insats för att konsumera produkterna. Däribland återfinns Murphy och Enis (1986) 

artikel om klassificering av produkter som också bedöms av Sheth, Gardner och Garrett 

(1988) att bidra till framstegen inom produktskolan. Klassificeringen leder fram till en opti-

mal strategimix för produkterna och håller man sig nära den har man bra förutsättningar att 

vara framgångsrik. 

Innan forskning inom tillväxt på marknaden för småskaliga livsmedelsföretag i Stockholm 

kan genomföras behöver det fastställas vilka förutsättningarna för tillväxt är. Det behöver 

också klargöras hur branschstrukturen ser ut. I dagsläget finns det ingen forskning inom detta. 

Det tentativa bidraget från uppsatsen är metoden för hur strategimixen hos företag analyseras. 

I grunden så ligger produktklassificeringssystemet av Murphy och Enis (1986, s. 35) där op-

timal strategi för varje fokusområde specificeras inom varje produktklass. För företaget som 

skall analyseras så ger man en målproduktklass där företagets produkter bör ligga. Därefter så 

använder man data från kvalitativa intervjuer för att bedöma vilken strategi som används inom 

respektive fokusområde i nuläget med hjälp av tabellen från Murphy och Enis (1986, s. 35). 

För att få en överblick över strategimixen så ritas en graf upp med de fyra produktklasserna på 

vertikala axeln och de olika fokusområdena på horisontella axeln. Utifrån denna strategimix 

analyseras avvikelserna från målproduktklassen och en handlingsplan för framtida korriger-

ingar kan anges. 
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1.3 Problemformulering 

Målen på regeringsnivå för livsmedelsförädlande företag i Sverige är att de är lönsamma, ex-

porterande och har kunnig och utbildad personal. Företag som kan möta detta bör ha en opti-

mal strategimix och uthålliga konkurrensfördelar men det behöver fastställas vilka underlig-

gande faktorer som leder till framgång inom livsmedelsförädling. Det behöver också faststäl-

las om det finns en fragmenterad branschstruktur som kan övervinnas eftersom det i sig kan 

innebära en konkurrensfördel för rätt företag. 

1.4 Syfte 

Uppsatsens syfte är att klargöra förutsättningarna för tillväxt på marknaden för livsmedelsför-

ädlande företag i Stockholms län. 

 

För att uppfylla syftet behöver uppsatsen få svar på följande frågeställningar: 

- Hur ser branschstrukturen ut? 

- Hur är företagens förmåga att hålla sig inom sammanhängande strategier i relation till 

deras tillväxt? 

- Vad har företagen för konkurrensfördelar? 

1.5 Avgränsningar 

Detta arbete är avgränsat till att enbart fokusera på delområdet förädlade livsmedel och inte gå 

djupt in på de övriga delområdena i visionen ”Sverige – det nya matlandet” (offentlig mat, 

primärproduktion, matturism och restaurangbranschen). I den mån det behövs för slutsatser 

och i de fall empirin har samordningseffekter med övriga delområden kommer dessa att berö-

ras men inte i detalj. 

 

Empirin är hämtad genom intervjuer med fyra företag, varje från separata kategorier av bran-

schen (för mer info om kategorisering se 2.4 Urval). Detta medför att empiri och efterföljande 

analys av företagen inte kan ge en representativ bild av de olika kategorierna, utan visar bara 

exempel på hur en verksamhet under en viss kategori kan se ut. 
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2 Metod 

2.1 Vetenskapssyn 

Uppsatsen använder en fallibilistisk vetenskapssyn på sanning vilket enligt Hunt (2002, s. 63) 

betyder att resultat som inte är verifierade kan vara sanna men att det behöver bevisas. 

Den vetenskapliga omfattningen av denna uppsats klassificerar vi enligt Hunts system (2002, 

ss. 14-15) som han kallar ”Three dichotomies model”. I denna modell finns 8 kategorier som 

väljs utifrån 3 stycken 2-valsfrågor.  

1. Behandlar ämnet vinstdrivande eller icke vinstdrivande verksamhet? 

2. Är ämnet på makronivå eller mikronivå? 

3. Är synen positiv eller normativ? 

Uppsatsen kommer främst att ligga i kategorin vinstdrivande verksamhet/mikronivå/positiv 

syn även om frågor på makronivå ligger till grund för själva ämnet. Hunt (2002, s. 12) menar 

också att skillnaden mellan mikronivå och makronivå är den mest diffusa i modellen vilket 

gör att detta inte ska innebära några problem för studien. 

2.2 Metodval 

Denna uppsats kommer att använda ett kvalitativt angreppssätt. Enligt Anne Ryan (2004, ss. 

41-42) finns det fyra centrala paradigm inom den kvalitativa forskningen, nämligen: 

 Naturalism – där man får tillgång till en intervjupersons erfarenheter genom ”vad-

frågor”. 
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 Etnometodologi – där man inhämtar ”naturliga data” genom ”hur-frågor”. 

 Emotionalism – där man fokuserar på fördjupning och introspektion. 

 Postmodernism – där man gör dekonstruktion av texter och fokuserar på representa-

tionspraktiken. 

Uppsatsen väljer att jobba med det naturalistiska sättet eftersom det står positivismen närmast 

(Anne Ryan, 2004, s. 43) samt att studien utgår från ontologin i naturalismen att intervjuper-

sonens verklighet är också intervjupersonens tolkning av densamma. 

Huvudmomentet i en naturalistisk intervju är skapandet av en intervjuguide och beroende på 

undersökningens art så kan denna se väldigt annorlunda ut. Under 2.2.1 Intervjuguidesdiskus-

sion förklaras uppsatsens väg till en sådan. 

Analysen i uppsatsen använder abduktion som kvalitativ metod. Alvesson och Sköldberg 

(1994, s. 42) menar också att i verkligheten är detta den metod som används vid många fall-

baserade undersökningar. Vidare beskriver de att abduktion startar induktivt genom att identi-

fiera mönster i empirin för att formulera teorin. Därefter verifierar man deduktivt då man ut-

gående från sin teori försöker bekräfta den med empirin. Miles och Huberman (1984) beskri-

ver samma angreppssätt som Alvesson och Sköldberg (1994) men använder inte benämning-

arna induktion, deduktion och abduktion. Däremot går de mer in på den praktiska 

applikationen av abduktion och lämnar i princip ett normativt recept på hur detta bör gå till. I 

stora drag så ser Miles och Huberman (1984, s. 23) tre stycken parallella aktiviteter i analysen 

nämligen datareduktion, datauppställning och slutsatsformulering/slutsatsverifiering. Dessa 

aktiviteter tolkas i uppsatsen som ett slutet system som gås igenom cykliskt tills graden av 

förfining är acceptabel. Inom aktiviteten datareduktion listar Miles och Huberman (1984, s. 

25) följande metoder för datareduktion med inriktning på att forskaren har en tes om vad ma-

terialet kan uppnå: 

1. Konceptuella ramverk. Grafiska kopplingar mellan de viktiga variablerna som illustre-

rar relationerna mellan dem. 

2. Forskningsfrågor. Ofta har forskaren på förhand frågor som begränsar datainsamling-

en. 
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3. Sampling. Den kvalitative forskaren gör medvetna val av data. 

4. Instrumentering. På vilket sätt man samlar in data exempelvis intervjuer, observationer 

och dokumentering kan begränsa materialet på olika sätt. Dels kan man ta medvetna 

beslut om att hålla datan minimalistiskt för att det alltid skall vara giltigt i sitt sam-

manhang eller att man aktivt planerar datan för generaliserbarhet. 

Därefter kommer vi fram till datauppställningen och Miles och Huberman (1984, s. 25) anser 

att grafiska uppställningar är möjliga även inom kvalitativ forskning. De ser två stycken vari-

anter vilka är sammanhangsgrafer och tillväxtgradienter. Sammanhangsgrafer visar relatio-

nerna mellan aktörerna för att illustrera deras individuella beteende i form av informationsflö-

de och påverkan. Tillväxtgradienter visar en variabels utveckling över tid där man lägger in 

viktiga händelser och attribut på givna punkter. Vidare så uppmuntrar också Miles och Hu-

berman datauppställningar i form av förklarande matriser. 

Som avslutning skall vi dra slutsatser och verifiera dem. Miles och Huberman (1984, s. 27) 

föreslår att man förklarar de mönster man identifierar med metaforer. På så sätt så kan man 

sammanfatta ett utdraget resonemang med en generell kort och kraftfull förklaring. Att verifi-

era slutsatserna måste säkra kvalitén på dem och inte förstärka felaktigheter. Miles och Hu-

berman (1984, s. 27) anser att de kommit runt de vanligaste problemen med att felaktiga slut-

satser förstärks i verifieringen genom att bland annat leta efter representerbarhet och studera 

forskarens effekt på datan. De tar även upp andra metoder men konstaterar att de blivit mer 

hyllade än använda och att dessa två metoder ensamma säkrar basen i slutsatsen. 

2.2.1 Intervjuguidesdiskussion 

Att en intervjuguide bör användas vid något stadium i mötet med intervjupersonen är de flesta 

forskare eniga om (Anne Ryan, 2004, s. 44). Däremot existerar det en diskussion som rör sig 

om graden av formalisering och om tekniken för hur man bygger upp guiden. Författaren me-

nar vidare att det kan argumenteras för olika grader av formalisering i en intervjuguide. Då 

parametrarna och dynamiken i denna uppsats till stor del är okända blir undersökningen ex-

plorativ och då blir också graden av formalisering mindre nödvändig än vid en bekräftande 

undersökning (Anne Ryan, 2004, s. 45). Med en begränsad förhandsstrukturering undviker 

studien risken för att bli blind i form av missförstånd eller att inte fånga fenomen som är vik-
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tiga för undersökningspersonen. Då poängen med intervjuerna är att ”... fånga intervjuperso-

nens perspektiv kommer en utvecklad förhandsstruktur att motverka intervjuns syfte” (Anne 

Ryan, 2004, s. 44). 

Den intervjuguide som tagits fram för denna uppsats finns bifogad som appendix. 

2.3 Tillvägagångssätt 

Uppsatsen ämnar först att koppla empirin till varje fokusområde inom produktklassificering-

en. Därmed kan huvudproduktklassen uppskattas för varje undersökt företag. Därefter kopplas 

teorin för kundmotivationer till varje produktklass och verifierar att uppskattningen av pro-

duktklass är rätt. För att kunna dra slutsatser om företagens framgång respektive svårigheter 

så undersöker vi hur nära varje företag ligger den optimala strategimixen samt gör en bedöm-

ning om hur uthålliga konkurrensfördelar företagen har. Detta jämförs sedan med dagens möj-

ligheter att göra vinst. Genom att studera representativa avvikelser i strategimix och uthålliga 

konkurrensfördelar kommer vi kunna lyfta fram de faktorer som möjliggör framgång för 

livsmedelsförädlande företag i Stockholms län. Som en extra säkerhet gör vi också en bedöm-

ning av branschstrukturen då fragmenterade branscher enligt Porter (1980) har stora möjlighe-

ter för det företag som kan konsolidera den. Det ger något annorlunda slutsatser om det finns 

en fragmentering eftersom det är en dold konkurrensfördel som inte kan framkomma helt via 

empirin om den kan övervinnas. 

2.4 Urval 

Urval av intervjuobjekt har gjorts med tanke på den inriktning som används geografiskt och 

verksamhetsmässigt. Branschen har delats upp i kategorier för att kunna sortera in olika före-

tag. Därefter har ett företag i taget kontaktats från varje kategori och om gensvaret har varit 

positivt så har intervju bokats och kategorin bedömts säkrad. Företagen som har intervjuats är 

inte representativa för sin kategori, utan utgör säregna exempel på företag som finns under 

respektive kategori. 
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 Giganterna 

Denna kategori är de företag som lyckats växa sig stora och har en bra lönsamhet. I 

denna kategori återfinner vi Saltå Kvarn och Sorunda Korv. I övriga Sverige finns 

andra exempel såsom Wapnö. Både Saltå Kvarn och Sorunda Korv kontaktades men 

Saltå Kvarn var de enda som svarade på förfrågan. 

 Distributörerna 

Företag som enbart satsar på försäljning och logistik av gårdsbutiksprodukter finns i 

denna kategori. Till denna kategori hör exempelvis Nilssons Köttaffär men också Eko-

lådan och Bondens Butik. Detta är klart den största kategorin räknat till antal företag 

enligt en översiktlig bedömning. Både Nilssons Köttaffär och Ekolådan kontaktades 

men valet föll på Nilssons Köttaffär på grund av längre tid i branschen. 

 Förädlarna 

Livsmedelsförädling och utveckling av nya produkter ligger helt i linje med regering-

ens satsning. I denna kategori återfinner vi Järna Mejeri men också Cassö-Geideby 

(korvtillverkning), Äppelfabriken och Ö-Slakt. Järna Mejeri kontaktades på grund av 

närheten geografiskt. 

 Idealisterna representeras av Herrvik. 

Det finns också ett antal mikroföretag som gör allt från råvaruproduktion till försälj-

ning. Storleken varierar men det är sällan mer än en anställd utöver ägarna själva. För 

företagarna så är företaget mer en livsstil än arbete. Hit hör Herrvik som valdes för in-

tervju men också Brunnsta Gård är exempel på detta. 

2.5 Kritisk granskning av metoden 

Ett avgörande vägval för uppsatsen är inriktningen kvalitativt angreppssätt med intervjuer. 

För att undersöka tillväxtmöjligheter i en bransch kan det kännas naturligt att vilja använda ett 

kvantitativt angreppssätt istället. Analysen skulle kunna göras på årsredovisningar och annat 
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liknande överkomligt material. En sådan studie, gjord på hård data, skulle jämfört med en 

kvalitativ studie lättare kunna jämföra företagen med varandra. 

Att använda abduktion medger också felbeslut enligt Alvesson och Sköldberg (1994, s. 47). 

Detta menar de beror på att abduktion i grunden inte är logisk. Därför måste man kontrollera 

resultaten mot flera fall. Då uppsatsen har hämtat empiri från endast ett typföretag i varje ka-

tegori kan utrymme finnas för felbeslut. 

Kritik kan riktas mot avsaknaden av representativa urval för de olika kategorierna. En studie 

med analys och slutsatser som är representativa för branschen skulle ha mer kraft och ingjuta 

större framsteg. Å andra sidan skulle en sådan studie bli så omfattande att det vore orimligt att 

genomföra på kandidatnivå. Uppsatsen hoppas däremot med denna studie öppna upp intresset 

för vidare forskning om tillväxten på marknaden för livsmedelsförädlande företag. 

Bristen på tidigare forskning om branschen för livsmedelsförädlande företag påverkar uppsat-

sens validitet. Det finns inte varierande forskning att luta sig tillbaka på utan man får förlita 

sig på att den existerande forskningen stämmer. Inom andra forskningsområden finns det van-

ligtvis en uppsjö av forskningsmaterial med granskade och uppbackade påståenden. 
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3 Teori 

3.1 Teoriöversikt 

Teori Motivering Operationalisering 

Fragmenterade branscher Analysera livsmedelsbranschens struktur Branschstruktur 

Inbäddning Analysera kundmotivationerna för livsme-

delsbranschen för att kunna placera dem i 

rätt produktkategori 

Kundmotivationer 

Produktklassificering Analysera om företagens marknadsförings-

strategi är förankrad i rätt produktkategori. 

Produktkategoribestämning från kundmoti-

vationer och jämförelse av fokusområden 

mellan teori och empiri. Håller man sig till 

strategimixen som rekommenderas för sin 

produktkategori? 

Konkurrensfördelar Analysera konkurrensfördelarna för att 

bedöma långsiktig framgång. 

Svårimiterbarhet och svåröverförbara. 

Tabell 3.1. Teoriöversikt 

3.2 Fragmenterade branscher 

Den fragmenterade branschen definieras av Porter (1980, s. 191) som en bransch ”i vilken 

inget företag har en så betydande marknadsandel, att den med kraft kan påverka branschresul-

tatet”. Typiskt så hittar man inte några marknadsledare som formar utvecklingen för bran-

schen och orsakerna till detta kan både vara historiska och ekonomiska. Enligt Porter (1980, 

ss. 195-198) har nästan alla fragmenterade branscher låga etableringshinder men ofta är inte 

den förklaringen tillräcklig för att ge hela bilden. Bland annat så saknar fragmenterade bran-

scher kostnadsfördelar av volymtillverkning och standardiserade arbetssätt. 
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 Andra viktiga orsaker som är relaterade till uppsatsens ämne är att förhandlingsstyrkan växer 

inte med volymen. Detaljkontrollen, lokal image, lokala kontakter och personlig service är 

nyckelattribut för branschen. Köparnas smak är fragmenterad och kräver hög grad av anpass-

ning. Stordrift är oförenligt med image för branschen. Nedläggningshinder finns i branschen 

eftersom det inte enbart är vinstorienterade mål som företagen styr emot. 

 

Om ett företag kan konsolidera en fragmenterad bransch har man utnyttjat en relativt billig 

och riskfri strategisk möjlighet. Anledningen är enligt Porter (1980, ss. 198-206) att konkur-

renterna är små och har dåliga möjligheter att slå tillbaka. Det är dock ofta så att branschen i 

sig är så beskaffad att fragmenteringen är naturlig och inte kan övervinnas. Man kan hamna i 

fällan att söka efter dominans på en marknad som inte medger detta på grund av att man drar 

på sig ineffektivitet och minskad produktdifferentiering. Företaget tappar då den strategiska 

disciplinen och den konsekventa fokuseringen som behövs på en sådan marknad. Då gäller 

det istället för företaget att hitta en lämplig strategisk positionering. Grundstrategierna enligt 

Porter är kostnadsöverlägsenhet, differentiering eller fokusering men andra strategier som är 

viktiga i analysen av förädlingskonceptet är specialiseringen på produkt, segment och kunder 

samt att höja förädlingsvärdet. 

 

När man formulerar en konkurrensstrategi för en fragmenterad bransch så föreslår Porter 

(1980, s. 209) en 5-stegsmodell. 

 

1. Vilken struktur har branschen och vilka positioner har konkurrenterna? 

2. Varför är branschen fragmenterad? 

3. Kan fragmenteringen övervinnas? Hur? 

4. Är det lönsamt att övervinna fragmenteringen? Var bör företaget vara positionerat för 

att lyckas? 

5. Om fragmentering är oundviklig, vilket är bästa sättet att hantera den? 

3.3 Kundmotivation vid direktmarknadsföring 

Bondemarknader är en alternativ marknadskanal för att kunna direktmarknadsföra sina pro-

dukter. Nilsson och Hansson (2006) pekar på att svenska producenter föredrar att avyttra sina 

produkter för lägre ersättning till kooperativ där man är säker på att hela produktionen kan tas 
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emot. Detta är annorlunda mot många andra länder där man är mer kreativ och öppen för 

andra marknadskanaler såsom bondemarknader där man kan få ut en högre ersättning. Det 

finns dock denna typ av marknader i Sverige så det är intressant att se vilka kundmotivationer 

som finns i denna typ av direktmarknadsföring. 

 

Inbäddning som verktyg för kundmotivationsanalys användes av Feagan och Morris (2009) 

vid en studie av bondemarknader i ett litet samhälle i Kanada. De tittade på tre sorters inbädd-

ning och dess betydelse i att attrahera kunder, nämligen social, rumslig och ekologisk inbädd-

ning. Som författarna visar är inbäddning en vanlig metod vid undersökningar av bondemark-

nader. Detta beror på att kundens intresse i dessa transaktioner inte är rationellt ekonomiska 

utan att intresset består av ett sammanhang av olika värden som denne upplever. Inbäddning 

tar hand om kundmotivationen som inte priset kan förklara vilket är en väldigt stor del just på 

bondemarknaderna. 

 

Social inbäddning kapslar in värden såsom anknytning, tillhörighet, kunskap, samhälle, tradi-

tion, plats och lojalitet. Som exempel tar Feagan och Morris upp kunskapen hos säljaren och 

den sociala interaktionen på marknaden. 

 

Rumslig inbäddning kapslar in önskan av att köpa närproducerat livsmedel och där ingår ock-

så produkternas fräschör och färskhet. Att köpa lokalt räknar Feagan och Morris också som 

rumslig inbäddning men erkänner att gränsen till social inbäddning är vag. 

Ekologisk inbäddning innehåller kundens önskan av livsmedel som är ekologiskt producerat 

och med uthålliga produktionsmetoder. 

 

I studien som Feagan och Morris gjorde kom fräschören och färskheten kopplat till hälsosam 

närproducerad mat upp som den primära motivationskraften för kunder att komma till mark-

naden. Över 70 % av besökarna trodde starkt på att produkter som säljs vid bondens marknad 

var fräschare och färskare än produkter som säljs någon annanstans. Vidare trodde samtidigt 

28 % av besökarna att produkterna på bondemarknaden var hälsosammare än någon annan-

stans så dessa två har en koppling. Besökarna bedömdes också vara ganska prisokänsliga då 

mindre än en femtedel svarade att priset hade någon inverkan på deras köpbeslut. 
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I slutsatsen av sin studie så konstaterar Feagan och Morris att den sociala inbäddningen är den 

grundläggande motivationskomponenten mellan att köpa på bondemarknader och i det lokala 

snabbköpet. Den fördjupas dock av den rumsliga inbäddningen även om de sociala värdena 

har ett starkare stöd än de rumsliga. Den ekologiska inbäddningen är en mindre stark kompo-

nent i konsumentens motivation enligt studien. Man fick bara ett fåtal svar som handlade om 

långa mattransporter och användandet av bekämpningsmedel. 

Nilsson och Hansson (2006) gjorde en studie av bondemarknaderna i Halmstad och Malmö 

vilket bekräftar resultaten av Feagan och Morris i en svensk kontext.  Fräschören och färskhe-

ten hos produkterna rankades högst på bägge marknaderna följt av värdet av närproducerad 

mat. 

3.4 Klassificering av produkter 

Värdet av att klassificera produkter består enligt Murphy och Enis (1986, s. 29) främst av att 

marknadsföringsstrategin förankras i kundens uppfattning om priset för transaktionen i form 

av risk och insats. Enligt deras syn så kommer man också ifrån den överdrivna synen på upp-

delning av industriprodukter och konsumentprodukter som råder. I figur 3.1 illustreras deras 

fyra olika produktkategorier i en graf som beskrivning av upplevd risk och förväntad insats 

inom produktkategorierna. Kundens subjektiva och upplevda risk för att göra ett felköp både 

finansiellt och socialt ligger horisontellt i figuren medan det reda priset i pengar och den fak-

tiska tid det kräver för köpet samlat under begreppet insats ligger vertikalt i figuren. 

Konsumentens förväntade insats / 

marknadsmixdifferentiering

Konsumentens 

uppfattade risk / 

Produktdifferentiering

HÖGLÅG

HÖG

LÅG

shopping-

produkter

bekvämlighets-

produkter

special-

produkter

preferens- 

produkter

 

Figur 3.1. Produktklassificeringssystem enligt Murphy och Enis (1986, s. 35) 
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Nedan finns alla fyra kategorier uppställda med olika fokusområden och implikationer för 

marknadsföringen av produkterna beroende på kategori. Den är anpassad för uppsatsen från 

Murphy och Enis (1986, s. 35) som har motsvarande tabell. 

 

 

Fokusområde 

PRODUKTKATEGORI 

Bekvämlighetsprodukter Preferensprodukter Shoppingprodukter Specialitetsprodukter 

Uppfattat pris Låg insats och låg risk Låg insats och medelhög 

risk 

Hög insats och medelhög 

risk 

Hög insats och hög risk 

Kundbeteende Impulsköp Rutinköp Köptröskel Hög köptröskel 

Marknadsmål Lägst kostnad Märkeslojalitet Butikslojalitet Total lojalitet 

Marknadsstrategi Hög volym Differentiering Segmentering Nischning 

Produktstrategi Standardiserade med låg 

teknisk höjd  

Standardiserade med 

viss teknisk höjd 

Basprodukter men med 

stora variationsmöjlighe-

ter 

Kundanpassad 

Prisstrategi Marknadspris Marknadspris Kundgruppsberoende Kundunik 

Platsstrategi Överallt Intensiv Selektiv Exklusiv 

Marknadsföring I butik Massutskick Personlig Publicitet 

Tabell 3.2. Produktkategorierna med implikationer för marknadsföraren 

Denna tabell ger enligt Murphy och Enis (1986, s. 36) ett koordineringsstöd för den strategi-

mix som är optimal inom den produktkategori man verkar. De olika fokusområdena är olika 

viktiga beroende på vilken kategori som studeras. Murphy och Enis (1986, s. 36) säger till 

exempel att prisstrategin är viktigast för shoppingprodukterna där det totala fördelspaketet 

skall balanseras till ett enda pris. För preferensprodukterna säger man vidare att märkeslojali-

teten är det viktigaste eftersom det är det som framförallt skiljer kategorin från bekvämlig-

hetsprodukterna där förmodligen inte någon marknadschef vill verka med sitt företag eftersom 

det där är lägst kostnad som avgör vem som vinner affärerna. Specialprodukterna har kundan-

passningen som sin kärna som gör att företaget kan ta ut ett högt pris trots att kunden upplever 

både en hög risk och hög insats. 
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3.5 Konkurrensfördelar 

Enligt Cavusgil, Seggie och Talay (2007, s. 159) så är den fundamentala strategifrågan både 

historiskt och i nutid hur ett företag får och behåller uthålliga konkurrensfördelar. Även om 

det kan låta enkelt så betonar Ireland och Webb (2007, s. 50) att endast en fjärdedel av företa-

gen på Fortune 100 år 1980 var kvar år 2001. Vidare betonar Cavusgil, Seggie och Talay 

(2007, s. 160) tre olika paradigm inom området nämligen Porters konkurrenskrafter, strategis-

ka konflikter med spelteori i grunden och det resursbaserade perspektivet. I denna uppsats 

kommer endast det resursbaserade perspektivet att beaktas. 

Grunden i det resursbaserade perspektivet är de så kallade VRIN-attributen för konkurrens-

fördelar som enligt Eisenhardt och Martin (2000, s.1105) skrivs ut som: 

 Valuable (värdefulla) 

 Rare (sällsynta) 

 Inimitable (oimiterbara) 

 Nonsubstitutable (icke-utbytbara) 

Det är inte alldeles självklart att konkurrensfördelar endast handlar om resurser i form av till-

gångar. Enligt Eisenhardt och Martin (2000, s. 1106) så förklarar utökningen av det resursba-

serade synsättet till dynamiska resursfördelar hur styrningen av företagen kan implementera 

processer och rutiner för att hantera branscher med snabb utveckling. Med andra ord så talar 

denna utökade syn om hur företagen kan generera nya tillgångar som har VRIN-attribut ge-

nom sina processer och rutiner. Utökningen innebär dock inte att dynamiska resursfördelar 

ersätter det resursbaserade synsättet. Ireland och Webb (2006, s. 52) har uppfattningen att 

företag inte kan få fördelar från lågkvalitativa och utdaterade produkter även om man använ-

der mycket effektiva processer. Dock så tittar de på dynamiska resursfördelar i sitt ramverk 

för strategiskt entreprenörskap även om de inte använder samma benämning. Ett exempel på 

dynamisk resursfördel enligt Ireland och Webb (2006, ss. 53-57) är kunskapsbreddning ge-

nom uppköp eller allianser. Vidare anser de att en dynamisk resursfördel är att bygga en orga-

nisationskultur för att uppmuntra nya upptäckter och ge mod att gå in på okänd mark samt se 

till att ha fokus på att ständigt utnyttja nya möjligheter snabbt eftersom det ger försprång mot 

konkurrenter. 
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4 Empiri 

4.1 Empiriöversikt 

Nedan presenteras sammanfattningar av de intervjuer som genomfördes med de fyra företag 

som uppsatsen har studerat; Herrvik, Järna Mejeri, Nilssons Köttaffär och Saltå Kvarn. Avsik-

ten med detta är att ge en bild av hur företagen ser ut och för att lyfta fram intressant informa-

tion från intervjuerna. Intervjuerna i sin helhet, varpå uppsatsens analys är baserad, finns att 

tillgå under bilagor. 

4.2 Herrvik 

Herrvik är en gård i Nykvarns kommun i utkanten av Stockholms län. På gården som paret 

Kerstin och Johan Mörner driver finns det en gårdsbutik. Gården har funnits i Johans släkt 

och arrenderats ut innan Kerstin och Johan tog över år 1998. I början startade de med får- och 

nötkreatur samt ett växthus men när produktionen överskred det egna behovet började de sälja 

överskottet. Pionjärkunderna var grannar som betalade för sina grönsaker genom att lägga 

pengar i en cigarrask i ”Gårdsboden”. Detta gav paret Mörner mersmak som expanderade 

utbudet med fårskinn och växter. Senare började man även med lammköttsproduktion. 

 

Idag har man byggt ut boden och man har även byggt om en tillhörande barrack med 

långsmala fönster för att skapa en ateljékänsla. Utbudet har även vidare breddats med garn, 

konst, schalar, marmelad och örtsalt. Denna del sköts mest av Karin medan Johan sköter 

lammköttsproduktionen och försäljningen av detta. Vid slakt av nötkreaturen återtar Herrvik 

skinnen och köper in skinnberedning från ett företag i Tranås som i sin tur köper beredningen 

från Bosnien-Hercegovina. Herrvik tar också tillvara på ullen från fåren som klipps två gånger 

om året. Ullen transporteras av Johan själv till ett spinneri i Estland som man använder på 

grund av bristen på och de höga priserna hos svenska spinnerier. 
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Herrvik livnär sig på EU-bidrag som består av gårdsstöd, stöd för ekologisk produktion samt 

stöd för öppen betesmark och slåtterängar. För sin försäljning använder inte Herrvik någon 

formaliserad kostnadsberäkning som grund för priset. ”Hur mycket vill vi ha mot att avstå 

produkten själva” har istället varit den använda principen. Dessutom varierar priset från kund 

till kund där trogna och bekanta kunder får det billigare. När paret försöker uppskatta vad de 

har i timlön rör det sig om ungefär 25 kronor i timmen. 

 

Paret Mörner hoppar gärna mellan produkter utan att fokusera sin verksamhet. Även om detta 

är deras största konkurrensnackdel upplever de att det är en del av tjusningen i livsstilen med 

att försöka skapa produkter av allt man hittar på gården. Gården är inte lönsam och målet med 

verksamheten är snarare att få leva livet på det sättet man lever snarare än ekonomiska mål. 

4.3 Järna Mejeri 

Biodynamisk mjölk har producerats sen på 60-talet. År 1989 startade Niklas Hedlund Järna 

Mejeri med viljan att slå sig in på marknaden. Till en början var produktionen i väldigt liten 

skala, kunderna fick hämta mjölken med egna spannar. 

 

Idag har Järna Mejeri två heltidsanställda, tre deltidsanställda och en på korttid. Administra-

tionen sköts av en person som jobbar via egen firma men sitter hos mejeriet och hjälper till. 

Järna Mejeriets omsättning var i fjol 4.3 MSEK men väntas nå 4.6 MSEK i år. 

 

Förpackning av mjölken har varit ett av mejeriets största problem. Det krävs stora volymer av 

mjölk för att kunna motivera verktygskostnaderna. År 2000 frågade Anders Engberg från 

Konsum i Järna om de kunde börja leverera mjölken i förpackning. Han hade även förslag på 

förpackningar från ett skånskt mejeri. De använde sig av tvålitersdunkar som Järna Mejeriet 

fick använda. Detta mejeri köptes upp av Skånemejerier och dessa hade inte lust att dela med 

sig av sina förpackningar. För att upprätthålla sin standard tvingades Järna Mejeri att börja 

importera en liknande, men dyrare, dunk från Danmark. Idag använder de en påse från 

Grumme som de inte är helt nöjda med heller. 

 



 26 

Det kostar idag totalt 5.60 kr per liter för Järna Mejeriet att framställa sin mjölk. Butikerna i 

Järna köper in den för 11 kr per liter och säljer den normalt för 16 kr per liter. Försök med 

säsongspriser för att jämna ut mjölktillgången har genomförts men har övergivits. Butikspriset 

har beräknats fram med en kalkyl, men på senare år har de varit tvungna att höja intäkterna 

för att undvika att läggas ner. 

 

Mejeriet tillverkar två grundsorter av mjölk, sorterna beror på vilket bete korna har ätit. Dels 

finns det mjölk från korna som betat hö, dels finns det mjölk från kor som ätit ensilage från 

silo. Detta gör att deras mjölk får en angenäm doft och den behöver inte vakuumsugas som 

den görs i större mejerier. Av mjölken görs sedan tre produkter nämligen mjölk, mjölkfil och 

yoghurt. Järna Mejeri undviker att röra mjölken så mycket som möjligt. Dessutom använder 

de inte komplicerad teknik. 

 

Deras främsta konkurrent är Gammaldags mjölk som liknar deras mjölk men den är inte 

ekologisk. En annan stark konkurrent är Arlas ekologiska sortiment samt Jürss Mejeri i Flen 

som konkurrerar med deras ostar. 

 

Just nu försörjs mejeriet av två gårdar som inte har möjlighet att växa mer. Just nu finns det 

inga andra gårdar i området med förutsättningarna för biodynamisk mjölk. Framtiden ligger 

därför i att effektivisera produktionen. 

4.4 Nilssons Köttaffär 

Nilssons Köttaffär i centrala Nynäshamn drivs av paret Tuula och Östen Nilsson. Från år 

2006 till och med våren år 2009 drev de Hammersta gårdsbutik som de hyrde av en bekant. 

Idén bakom verksamheten var att ta tillvara på tjänsten med manuella charkdiskar, något som 

Östen jobbat med sedan han var 14 år. Detta är en tjänst som höll på att försvinna från de van-

liga matbutikerna. Genom att även ”… plocka russinen ur kakan” (s. 42) ville de kunna erbju-

da högkvalitativa produkter som inte fanns i de vanliga matbutikerna. Sortimentet köpte de in 

från utvalda leverantörer runt om i landet och så småningom även från Finland. 
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Marknadsföringen för att locka kunder till gårdsbutiken var kostsam. Gårdsbutiken låg även 

2,5 mil från de närmsta större orterna, Nynäshamn och Haninge, där de flesta potentiella kon-

sumenterna fanns. När Nynäsvägen började bli klar i början av år 2009 hade de inget annat 

val än att stänga gårdsbutiken då den låg längs den gamla landsvägen som nu tappade mycket 

trafik. 

Det var då, våren 2009, som paret Nilsson istället öppnade Nilssons Köttaffär i centrala Ny-

näshamn. Med sig tog de sitt goda rykte och de fortsätter att driva verksamheten med samma 

idé som tidigare. För ägarna Tuula och Östen är verksamheten lönsam nog för att de ska kun-

na leva på den. I framtiden planerar de att fortsätta utöka utbudet av varor och de ska möjligt-

vis öppna en butik i samma anda i Linköping. Det som driver de båda som egenföretagare är 

att de vill vara sin egen och göra saker på sitt vis. 

4.5 Saltå Kvarn 

Saltå Kvarn var från början ett litet bageri startat för att förse patienter och medarbetare hos 

en läkepedagogisk verksamhet med färskt bröd bakat på biodynamiskt spannmål. Efterfrågan 

ökade på 60-talet då hälsokostbutiker inne i Stockholm blev intresserade av att sälja detta 

bröd vilket ledde till att man började producera i en större skala. Brödet skiljde sig från vad 

som annars erbjöds på den tiden och ryktet spred sig från mun till mun. Idag distribuerar Saltå 

Kvarn färskt bröd och många andra varor till grossister såsom Kooperationen, Axfood, Ica, 

Servera och Martin Olsson. 

Det som har möjliggjort Saltå Kvarns expandering är att de är ett av de mest trovärdiga varu-

märkena som finns på marknaden i Sverige idag. Nyckeln ligger i att de alltid har jobbat med 

ekologiska produkter, långt innan det blev en trend. I den senaste mätningen de genomförde 

har Saltå Kvarn 80% kännedom i Storstockholm och 50% ute på landet. Allt utan att spendera 

några pengar alls på reklam. 

Att inte spendera pengar på reklam är en medveten strategi hos Saltå Kvarn. ”Vi har valt att 

inte basunera ut vårt budskap med någon megafon utan vi vill snarare nå ut genom en person-

lig kommunikation, mun till mun. Det ger en helt annan trovärdighet.” 
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Varje år ökar Saltå Kvarn sin försäljning med 25-30%. I och med det räknar de med att nå sin 

femårsplan som går ut på att omsätta 300 miljoner kronor år 2012. Saltå Kvarn har även en 

vision om att positivt påverka och rädda Östersjön. Desto mer företaget växer, desto större 

blir andelen hektar som är ekologiskt jordbruk, vilket leder till att minska kväveläckaget i 

Östersjön från det vanliga jordbruket. 
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5 Analys och resultat 

5.1 Branschens struktur 

Anledningen till att vi har valt att titta på branschens struktur är för att se om konsolidering är 

en möjlig konkurrensfördel som kan drabba eller användas av företagen som vi undersöker. 

Porter pekar på fem nyckelfrågor som man skall ställa sig om fragmenterade branscher. Den 

första är att titta på strukturen på branschen och konkurrenternas positioner för att ens se om 

det är en fragmenterad bransch. För Herrvik, Järna Mejeri och Nilssons Köttaffär del så deltar 

man i branschen utan att störa större aktörer. Man får avsättning för sina produkter utan att bli 

kontaktad eller hotad av andra. Man har också en begränsad lönsamhet. När det gäller Saltå 

Kvarn tävlar man med Axa och butikernas egna varor men man kan knappast kalla branschen 

fragmenterad. Branschen drivs snarare mot en marknad med monopolistisk konkurrens från 

ett oligopol.  

Man kan få intrycket av att regeringen via sitt landbygdsprogram vill inducera en fragmente-

ring av branschen men de mindre företagen vi har tittat på kompletterar snarare branschen än 

tar bort en större aktörs dominans. Saltå Kvarn är undantaget som utmanar de etablerade spe-

larna via en tydlig differentiering och kommer in med en hög prisnivå direkt vilket gör att det 

långsiktigt ger en stor fördel. Det är dock inte en fråga om att branschen är fragmenterad utan 

om att konkurrensen hårdnar. 
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5.2 Strategimix 

5.2.1 Upplägg på analysen 

Murphy och Enis (1986) har kopplat typiska fokusområden för en marknadsförare till en op-

timal strategi för dessa inom sin produktkategori. Denna uppställning har uppsatsen redogjort 

för i teorin. Nu appliceras denna uppställning på de intervjuer som gjordes och som återfinns i 

appendix. Tanken är att analysera om de undersökta företagen har problem att hålla sig inom 

en produktkategori. Håller man sig inom samma produktkategori för alla fokusområden har 

man en optimal överordnad strategi och bör därmed vara kopplat till företagets resultat. 

5.2.2 Herrvik 

5.2.2.1 Analys av strategi inom respektive fokusområde 

Herrvik har mycket få försäljningskanaler och det krävs till stor del att kunden kommer ut till 

gården. Det finns inte några publicerade öppettider utan man måste kontakta dem för att få 

komma dit. Av detta dras slutsatsen att Herrvik har en hög upplevd risk samt att det krävs en 

stor insats för att göra köpet. Detta ger också en hög köptröskel och därför hamnar de i specia-

litetskategorin i båda fokusområdena uppfattat pris och kundbeteende. När det gäller mark-

nadsmål så kräver upplägget att kunden har lojalitet både mot butiken och mot närproducerad 

mat, det vill säga mot varumärket Herrvik. Detta ger att även här är Herrvik kategoriserad i 

specialitetsprodukter. När det gäller marknadsstrategi talar Herrvik om att man har en mycket 

stor differentiering. Man ser detta både som det som gör företagandet roligt men inser också 

att man förmodligen har en svaghet i det. Från att i de tre första fokusområdena tillhöra kate-

gorin specialitetsprodukter så hamnar man här under kategorin preferensprodukter. Anled-

ningen till differentieringen är att man har ett antal basprodukter, som bland annat får, och 

man har en strategi att erbjuda så många produkter såsom kött, garn och skinn som möjligt 

med en relativt låg förädlingshöjd. Det gör att man i produktstrategin återfinns i kategorin 

shoppingprodukter. När det gäller prisstrategin så har man två kategorier av priser. Gårdsbuti-

ken har prislappar som gäller för alla men man har olika priser på lammköttet beroende på 

kundkategori. Grannar i närområdet har ett annat pris än kunder från city. Detta innebär att 
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man har en prisstrategi som kan kategoriseras i shoppingprodukter. Platsstrategin kategorise-

ras som selektiv eftersom man har ett visst urval av platser men inte med inriktningen av att 

vara exklusiv. Selektiv platsstrategi används i kategorin shoppingprodukter. Slutligen när det 

gäller marknadsföring så använder man inte reklam i pressen och inte heller via massutskick. 

Den främsta marknadsföringen sker via webbsidan som kan likställas med butiken. Eftersom 

marknadsföringen inte är särskilt stor kategoriseras den som bekvämlighetsprodukt i det fo-

kusområdet. 

5.2.2.2 Analys av överordnad strategi 

Herrviks upplägg på företag gör att deras optimala kategori är specialitetsprodukter. Man har 

låga volymer och förädlar inte produkterna själva vilket gör att de måste kunna sätta ett högt 

pris för att få en bra marginal. De största avvikelserna från den optimala kategorin är inom 

marknadsstrategi och marknadsföring. När det gäller marknadsstrategi säger teorin att nisch-

ning är den optimala strategin för specialitetsprodukter. Herrviks största succé var faktiskt en 

nischning när man satsade på importerade torvblock till ett radikalt lägre pris men man har 

inte lyckats med detta i majoriteten av sitt produktsortiment. Herrvik uttryckte olust över 

marknadsföring då responsen uppfattades som obefintlig i form av tidningsannonser och del-

tagande vid mässor. Man har dock inte varit ihärdig i detta och inte provat andra kanaler än en 

webbsida. Den optimala strategin för specialitetsprodukter är publicitet och detta är ett out-

forskat område för dem. 

5.2.3 Järna Mejeri 

5.2.3.1 Analys av strategi inom respektive fokusområde 

Järna Mejeri har något fler försäljningskanaler än Herrvik och finns i city och i området kring 

Järna. De har en för mjölk icke-konventionell förpackning men har kontrollerade råvaror både 

mot Demeter och KRAV. Det är fortfarande en relativt hög insats men en medelhög risk. De 

kategoriseras därför i upplevt pris som shoppingprodukter. När det gäller kundbeteendet finns 

det en köptröskel då man har ett högre pris och man har en relativt hög fetthalt som inte tillta-

las av alla. Även här kategoriseras de som shoppingprodukter. När det gäller marknadsmål 

kräver upplägget likt Herrvik att kunden har lojalitet både mot butiken och mot varumärket 

Järna Mejeri. Därför kategoriseras de i specialitetsprodukter för detta. Marknadsstrategin för 
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Järna Mejeri är nischning vilket placerar dem i specialitetsprodukter även där. Man gör en 

poäng av att använda så lite påverkan som möjligt på produkten och har gott stöd av sin De-

metermärkning. Produkterna man har är alla baserade på mjölk men har en relativt låg föräd-

lingshöjd. Från mjölk når man en kortlagrad ost och man når även filmjölk och yoghurt. Där-

för kategoriseras Järna Mejeri i preferensprodukter under produktstrategi. Man har ett kund-

gruppsberoende i sin prisstrategi. Det är ett pris för city och ett annat pris för kunder runt om 

Järna. Därför hör man till shoppingprodukter där. Platsstrategin är selektiv och inte exklusiv 

då det inte finns någon djupare eftertanke på var man skall finnas. Därför är man även under 

detta fokusområde i kategorin shoppingprodukter. Marknadsföringen av Järna Mejeri är i 

princip obefintlig utan den sker genom att finnas i butiken. Detta kategoriserar dem i bekväm-

lighetsprodukter. 

5.2.3.2 Analys av överordnad strategi 

Även Järna Mejeri bör försöka hålla sig inom kategorin specialitetsprodukter. Där man har de 

största avvikelserna är inom produktstrategi och marknadsföring. Produkterna behöver större 

förädlingshöjd för att kunna bli riktigt exklusiva. Där nämner Järna Mejeri själva att ostar med 

långa lagringstider som några av deras konkurrenter har skulle vara något de behöver. Där-

emot känner de att de inte har kompetensen. Marknadsföringsmässigt så har man snarare bli-

vit ombedda att sälja till butiker av butikerna än att man har tryckt på själva. Järna Mejeri 

menar på att man inte har kapacitet att täcka fler och att det är tillgång till mer råvaror och 

större kapacitet i mejeriet som gör att man inte lyckas komma över den flaskhalsen. 

5.2.4 Nilssons Köttaffär 

5.2.4.1 Analys av strategi inom respektive fokusområde 

Nilssons Köttaffär har endast en butik och har dessutom högre priser än konventionella för-

säljningsställen vilket ger en hög insats av kunden. Risken att handla där kan uppfattas som 

låg eller medelhög men vi väljer att placera dem som medelhög risk eftersom det rör sig om 

en liten affär med något högre priser. Detta placerar Nilssons Köttaffär som shoppingproduk-

ter med avseende på uppfattat pris. Eftersom det finns en viss köptröskel som dock inte är hög 

så är även kundbeteendet kategoriserat som shoppingprodukter. På grund av sin utformning så 

är marknadsmålet total lojalitet vilket placerar dem i specialitetsprodukter på marknadsmål. 

Nilssons Köttaffär är mycket medvetna och noggranna med att ha produkter som man inte kan 
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hitta någon annanstans vilket ger en marknadsstrategi för specialitetsprodukter. Produktstrate-

gin kategoriseras som shoppingprodukter eftersom man har ett antal basprodukter som man 

kan variera mycket. Prisstrategin är svåranalyserad men vi uppfattar att det är ett pris över 

hela kundstocken varför de placeras som preferensprodukter på prisstrategi. Platsstrategin är 

medveten hos Nilssons Köttaffär och man har också gjort en flytt för att förbättra strategin. 

Den är exklusivt vald och därför placeras de i specialitetsprodukter när det gäller platsstrategi. 

När det gäller marknadsföringsstrategi så är man unik bland de undersökta företagen. Man har 

historiskt haft avancerade satsningar med publicitet som strategi vilket placerar dem i specia-

litetsprodukter för marknadsföringsstrategin. 

5.2.4.2 Analys av överordnad strategi 

På grund av sin storlek bör Nilssons Köttaffär satsa på att konsekvent hålla sig strategimässigt 

till specialitetsprodukter. Den största avvikelsen finner man i fokusområdet prisstrategi och 

det är där man behöver lyfta sig. Eftersom man endast har en affär är det svårt att segmentera 

priset särskilt mycket men olika typer av uppmuntran till lojalitet skulle åtminstone ta dem 

upp till shoppingprodukter. 

5.2.5 Saltå Kvarn 

5.2.5.1 Analys av strategi inom respektive fokusområde 

Saltå Kvarns produkter finns i stort sett i alla dagligvarubutiker i storstadsområdena och det 

krävs endast en låg insats för att nå dessa. Risken kan upplevas som medelhög då prisnivån är 

högre än konkurrenternas. Därför placeras man i kategorin preferensprodukter i uppfattat pris. 

Kundbeteendet kan både falla inom impulsköp och rutinköp men bedömer vara mer av rutin-

köp på grund av sin ekologiska framtoning. Därför är även kundbeteendet inom preferenspro-

dukter. När det gäller marknadsmål verkar Saltå Kvarn mycket medvetet verka mot märkeslo-

jalitet. Förpackningsbudskap och expansionen av produkter är mycket starka indikatorer för 

detta. Detta kännetecknar preferensprodukter. Marknadsstrategin är differentiering där man 

med Demetermärkningen skiljer sig från de andra stora aktörerna på marknaden. Produktstra-

tegin kan uppfattas både vara inom bekvämlighetsprodukter och preferensprodukter men be-

dömningen är att det krävs en viss teknisk höjd för att klara försörjningen av biodynamiska 

råvaror. Det kräver en mer avancerad leverantörshantering och kvalitetskontroll vilket place-

rar dem i kategorin preferensprodukter inom även detta fokusområde. Prisstrategin är inte 
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kundgruppsberoende så man hamnar här i preferensprodukter. Platsstrategin är intensiv där 

man försöker få en så bra täckning som möjligt av den svenska marknaden. Man har en bit att 

gå utanför storstadsregionerna men strategin finns där. När det gäller marknadsföring så räk-

nar man med att varorna säljer sig själva i butikerna och är också medveten om denna strategi. 

Det förhindrar dock inte att kategoriseringen blir bekvämlighetsprodukter för fokusområdet 

marknadsföring. 

5.2.5.2 Analys av överordnad strategi 

Saltå Kvarn är det företag som är mest konsekvent med optimal strategi över fokusområdena. 

I det enda fall där man avviker vilket är marknadsföring har man gjort ett mycket medvetet 

val men frågan som måste ställas är om man överskattar sitt varumärke utanför storstadsregi-

onerna. Man är också unika eftersom man har lagt sig i området preferensprodukter och det 

styrs mycket av den typ av produkter som man har i sortimentet och den konkurrens som 

finns på marknaden. 

5.2.6 Sammanfattning av strategimix 

Det är tydligt att det mest lönsamma företaget Saltå Kvarn också är det företag som håller sig 

till den mest optimala strategin inom respektive fokusområde för en enskild kategori vilket i 

deras fall är preferensprodukter. Övriga företag håller inte en optimal strategilinje över det 

totala antalet fokusområden och analysen av detta är att det är en anledning till att man inte 

når några större vinster. 
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Figur 5.1. Diagram över företagens strategimix 
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5.3 Konkurrensfördelar 

5.3.1 Herrvik 

Herrvik betonade själva vallblandningen som en svårimiterbar resurs eftersom det ger lamm-

köttet en speciell smak. Utöver detta så är man speciella med sina relationer till estniska un-

derleverantörer och även om man själva inte är helt nöjda med detta så har man trots allt något 

som på pappret många andra företag saknar. När det gäller dynamiska resursfördelar så har 

man utbildningsnivån på dem som driver företaget som en bra källa till att utveckla nya pro-

dukter. Rätt använt så innebär detta en potential för produkter med höjd i. En outnyttjad kon-

kurrensfördel är närheten till sjön och potentialen för turism av olika slag. Herrvik saknar 

konkurrensfördelar inom leverantörsnät, förädling och distribution. 

5.3.2 Järna Mejeri 

Järna Mejeri tycker själva att deras leverantörsstyrning och tillgång till råvaror med rätt attri-

but är svårimiterbart. Det är dessa attribut som ger produkterna dess karaktär. Andra konkur-

rensfördelar som noterats i undersökningen är området där Järna Mejeri är beläget i som har 

ett stort sug efter biodynamiska produkter. Att bli uppvaktad av butiker för att de skall få sälja 

produkterna och inte tvärtom pekar på att området kring Järna är en konkurrensfördel i sig. 

Järna Mejeri saknar konkurrensfördelar i avancerad produktutveckling och skalning av pro-

duktionen. 

5.3.3 Nilssons Köttaffär 

Tyvärr gav inte intervjun någon självupplevd konkurrensfördel. I undersökningen noterades 

att man har en konkurrensfördelar i ett bra avtal för sina lokaler och långvariga relationer med 

sina leverantörer. En dynamisk resursfördel är att man är snabb på att differentiera sina pro-

dukter för att säkra att man är unika och kan hålla ett högre pris. Nilssons Köttaffär saknar 

konkurrensfördelar inom förädling som avsevärt kan höja värdet på produkten. 
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5.3.4 Saltå Kvarn 

Saltå Kvarn själva tycker att deras långa tid i branschen som producent av ekologiska matva-

ror har gett dem en svårimiterbar trovärdighet i varumärket. En dynamisk resursfördel kan 

vara ledningen av företaget där man under lång tid sett till att göra namnet Saltå Kvarn känt 

och varit offensivt. Detta ser man själva som en skillnad mot exempelvis Järna Mejeri som 

ligger i samma område. Precis som med Järna Mejeri så noteras en fördel av att ligga i områ-

det kring Järna eftersom det är en stark bas för ekologiska produkter med antroposoferna som 

drivkraft. Det har inte identifierats någon avsaknad av konkurrensfördelar. 
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6 Slutsatser 

Branschen för livsmedelsförädlande företag präglas till stor del av målen att uppnå special-

produktsstatus eftersom det är i den kategorin man kan göra så små företag lönsamma. Saltå 

Kvarn som är ett förhållandevis stort företag håller sig i området preferensprodukter och utgör 

ett undantag. Det kan tolkas som att man lämnat förädlingsbranschen för att vara ett konven-

tionellt livsmedelsföretag med en stark differentiering som spelar på de positiva associatio-

nerna förädlingsbranschen har. De företag vi tittat på med undantag för Saltå Kvarn har svårt 

att hålla en konsekvent strategi över de olika fokusområdena men var det brister varierar mel-

lan företagen. Inget av företagen kommer upp i specialprodukter inom fokusområdena pro-

duktstrategi och prisstrategi vilket kan tolkas som att de största svårigheterna för branschen är 

att hitta kundanpassade produkter och priser. Frågeställningen blir hur företagen kan skapa ett 

kundinflytande över produkten som kunden också är beredd att betala ett högre pris för. Här 

verkar Nilssons Köttaffär vara närmast att lyckas. Kritik mot denna slutsats kan vara att un-

derlaget är för litet eller att analysen innehåller felaktigheter men företagen uttrycker själva att 

det är svårt speciellt inom prisstrategier. 

Vidare så dras slutsatsen att branschen för livsmedelsförädlande företag inte har någon under-

liggande fragmentisering att övervinna. Inriktningen gör att småskalighet och unika varor blir 

lidande av stordriftsfördelar och man skulle också tappa den positiva association som föräd-

larna står för. Kritik mot denna slutsats kan vara att den innehåller ett stort mått av subjektivi-

tet men slutsatsen tar också stöd från forskning inom området där kundupplevelsen i form av 

social inbäddning är en viktig komponent för köpet. 

När det gäller konkurrensfördelar så har alla företagen några former av konkurrensfördelar 

med mer eller mindre långsiktighet. För Herrvik och Järna Mejeri så saknas en väsentlig kon-

kurrensfördel och det är tillgången på råvaror som förhindrar uppskalning av produktionen. 

En avslutande viktig slutsats är att bortsett från Saltå Kvarn så ter det sig som att många av 

företagen inom branschen inte har tillväxtambitioner utan det är en livsstil som företagarna 
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har valt. Självklart vill man göra vinst men man pekar också på att vore det inte för det stora 

intresset så hade inte dessa företag funnits. 
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7 Avslutande diskussion 

I valet av kvalitativa intervjuer som metod så kommer man inte från frågeställningen hur in-

tervjuaren påverkar den intervjuade och även tvärtom. I detta fall uppkommer frågan om 

skillnaden i intervjusituation kan påverka svaren. Med Herrvik och Järna Mejeri så gjordes 

intervjuerna hos företagen på plats utan någon egentlig tidspress. Intervjun med Nilssons 

Köttaffär var kraftigt tidspressad men gjordes på plats. Med Saltå Kvarn gjordes intervjun 

över telefon med en begränsad tid som dock inte gav tidspress. Det finns egentligen inte något 

svar på hur detta har påverkat datat men den subjektiva uppfattningen är att de intervjuer som 

skett på plats har fungerat bättre än den som skedde över telefon. 

 

Det är inte överraskande att de mindre företagen inte konsekvent lyckas hålla optimal strategi 

över alla fokusområden inom produktklassen specialitetsprodukter. Det är en delförklaring till 

varför man inte har en stor tillväxt. En annan förklaring är att företagen själva i mångt och 

mycket inte vill växa för mycket utan man vill behålla detaljkontrollen över ett mindre före-

tag. Anledningen är att man ser det mer som en livsstil än företagande. Alla företagen har 

olika konkurrensfördelar att växa på och har även i vissa fall outnyttjade möjligheter exem-

pelvis genom att komplettera med turism. Finns dock inte viljan att växa så spelar dessa mind-

re roll utan då väljer företagen själva hur mycket man utnyttjar det man redan har. 

 

Mer överraskande är situationen för många av företagen i branschen med tanke på regeringens 

satsning. Två av de fyra företagen talade om avveckling av dem själva och samma företag 

talade om problemen med att hitta leverantörer för att kunna skala upp volymerna. Det verkar 

saknas en kritisk massa inom en del områden för att kunna skapa en livskraftig bransch samt 

att det historiskt varit ett tomrum där många företag försvunnit när intresset för närproducerat 

var mycket lägre i Sverige jämfört med kontinenten. Det kommer förmodligen ta lång tid att 

bygga upp denna kritiska massa och få ett fungerande nätverk av leverantörer om inte något 

görs här. En del av företagen nämnde att kontrollkostnaderna blir en mycket större del för ett 

mindre företag om inte dessa skalas efter volymerna. En annan nämnde beskattningen på 

hantverksmässig matproduktion som inte har en rättvis chans mot automatiserad produktion. 
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Hur skall det komma fram fler Saltå Kvarn? Det noterades att de själva ansåg att det är en 

fråga om tid som bygger upp ett trovärdigt varumärke och en ledning som vill få företaget att 

växa. Samtidigt handlar det också om en utbildningsfråga. Det krävs en medvetenhet om stra-

tegivalen i de olika fokusområdena för att vara konsekvent nära optimalt läge för sin produkt-

klass. Dessutom kräver det också kunskaper om förädling av produkterna. Regeringen satsar 

en del på yrkesinriktade utbildningar inom olika typer av matproduktion vilket syftar till att 

förbättra det. 
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9 Appendix 

9.1 Intervjuguide 

Till att börja med är Intervjuguiden uppdelad i fyra huvudgrupper av frågor som utgör basen 

för vad delarna kommer att handla om. Under huvudgrupperna markeras sedan de frågor som 

är prioriterade att behandla i fet stil medan övriga frågor som är av intresse står i normal stil. 

 

1 - Verksamheten historiskt 

 Hur startade verksamheten? (Gårdsbutiken) 

 När 

 Anledning (egen vinning vs ideal) 

 Initial affärsidé 

 Utbud initialt 

 Prissättning 

 Namnval 

 Marknadsföring 

 Nätverk/samarbete 

 Hinder 

 Pionjärkunder och kundtyper 

 Kontakt med kommunen/myndigheter 

 

2 – Verksamheten idag 

 Hur stark är verksamheten idag? 

 Nyckeldata (antal anställda, omsättning) 

 Varumärket 

 Samarbetspartners 

 Kundgrupper (fasta/rörliga) 

 Premieras stamkunder? 

 Avstånd till olika kunder 

 Kundanpassning 

 Marknadsundersökning 

 Lönsamhet 

 Styrkor/svagheter 

 Säsong 
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 Förändring i affärsidé 

 Förändring i utbud mot starten 

 Lyckade/misslyckade produkter 

 Prissättning 

 Förändring i efterfrågan mot starten 

 Egna branschen/Konkurrens 

 Nya etablerare/substitut 

 Marknadsföring 

 Kontakt med kommunen/myndigheter 

 

3 – Verksamheten i framtiden 

 Hur ser ni på er verksamhet i framtiden? 

 Framtida mål 

 Nya kundgrupper/distributionskanaler 

 Nytt utbud/möjligheter 

 Satsningen från regeringen på Sverige – det nya matlandet. Vad skulle ge förde-

lar? 

 Allianser/nya typer av samarbeten 
 

4 – Övriga frågor 

 Hur ser ni på er själva som livsmedelsförädlande företag? 

 Vad driver er? 

 Försörjning? 
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9.2 Intervju Herrvik 

Intervjuare: Lars-Göran Nylén 

Intervjuade: Kerstin och Johan Mörner. 

Datum/tid: 16/10-2009, 16.00-18.00 

Plats: Herrvik gård utanför Nykvarn 

Hemsida: http://www.herrvik.se 

 

Herrvik är en gård som ligger vid Yngerns strand i sydvästra delen av Nykvarns kommun i 

utkanten av Stockholms län. Här driver Kerstin och Johan Mörner en gårdsbutik. Innan går-

den köptes så bodde de i Uppsala där Johan jobbade på SLU och Kerstin jobbade som lärare 

på trädgårdsskolan i Säbyholm. Gården har funnits i Johan Mörners släkt och arrenderats ut 

innan Kerstin och Johan tog över 1998. Man har 12 hektar mark under plog och 12 hektar 

betesmark. Man startade från början med får/nötkreatur och ett växthus. När man fick ut mer 

produktion än vad man behövde så började man sälja. Av en slump så köpte man en bod på 

hjul som man tänkte sig skulle bli ankhus men istället så skapades ”Gårdsboden” utav det 

tänkta ankhuset där man lade ut tomater och gurkor. Pionjärkunderna var grannar och gran-

nars grannar och betalningen sköttes genom att de lade pengarna i en cigarrask i boden. Detta 

gav mersmak men boden var för liten och av ytterligare en slump så fick man höra att gatu-

kontoret i Nykvarn hade en barack över och denna skänktes mot att man transporterade den 

själva till Herrvik. Man började nu också lägga till ytterligare produkter genom fårskinn och 

växter. Först senare började man med lammköttsproduktion. 

 

Nu kom man till ett vägskäl och man beslutade sig för att bygga ut baracken med en grön bod 

där man har sin grönsaksförsäljning idag. Man har också byggt om baracken med långsmala 

fönster vilket skapat en ateljékänsla. För några år sedan breddades sortimentet också med 

bland annat garn, konst, schalar, marmelad och örtsalt vilka säljs i baracken. Denna del sköts 

mest av Kerstin som produktutvecklar och ställer ut de olika idéerna. Visionen har varit att 

skapa ett sorts kulturcentrum och det händer att folk i närområdet begär att få sälja sina alster 

via gårdsbutiken. 

 

http://www.herrvik.se/
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Lammköttproduktionen sköts av Johan och försäljningen sker genom att det skickas ut en 

bokningsförfrågan via e-post innan djuren skickas för slakt. Kunderna svarar med en bokning. 

Djuren körs av Johan ner till Stigtomta slakteri utanför Nyköping som sköter hela slakteri-

tjänsten inklusive veterinärbesiktning och kontroller. När slakten är klar så hämtar Johan fär-

digpackade och plomberade paket från slakteriet och köttet är färdigt för avhämtning. Ett pro-

blem är att det inte finns några slakterier i närområdet och det är därför man är tvungna att 

transportera fåren längre än vad man önskar. Enligt Kerstin så har man en speciell vallbland-

ning som ger köttet en speciell smak. En kund med ursprung från Libanon hade upplevt det 

som ”kött från hemlandet” som exempel. 

 

I samband med slakten begär man återtag av skinnen. Skinnberedningen köps sedan in via 

Donnia Skinn i Tranås som i sin tur köper beredningen från Bosnien-Herzegovina. Det finns 

ytterst få beredare av skinn i Sverige. Andra leverantörer som finns är Mojärv och Tranås 

Skinn. 

 

Man försöker också ta tillvara ullen från fåren när man klipper dem två gånger om året. I 

grunden har man en finullsras med väl valda inblandningar från päls och Leicester så man har 

optimerat fårbeståndet mot att få fina skinn och ull snarare än hög kvantitet kött. När det gäll-

er att spinna garnet så är leverantörsläget ännu sämre än på skinnberedningsmarknaden. De 

som finns i Sverige är mycket dyra så man har valt att använda ett spinneri i södra Estland. 

Johan är till hälften est så han har känt att det var ett naturligt steg när det inte gick att hitta en 

bra leverantör i Sverige. Transporten till Estland har skett genom att Johan har använt egen 

släpkärra och kört själv. Detta upplägg är dock inte problemfritt då spinneriet är i det närmas-

te ett museum och har låg tillförlitlighet. Eftersom det saknar värme så är säsongen också obe-

räknelig. En annan komplikation är att det inte gått att garantera att det är Herrviks ull som 

har spunnits i de garnleveranser man får och det är kanske det allvarligaste då det är en stor 

del i produktupplevelsen. 

 

Kunderna till produkterna från fårproduktionen har enligt Kerstin varit mer måna om att dju-

ren mått bra än att visa upp ett certifikat. Dock har Kerstin och Johan ändå EU-certifierat sig 

för att få tillgång till stöd för ekologisk produktion. Man har valt att inte sälja fårmjölkspro-

dukter utan det lilla som har producerats har använts för eget bruk. Bland annat gjorde Kerstin 

fetaost på fårmjölken till sin sons bröllop. 
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En av de mest lönsamma produkter man har haft är torvblock för murar. Man hade ett eget 

behov av torvblock men tyckte att det var alldeles för dyrt i Sverige. Återigen blickade man 

mot Estland där Johan visste att det fanns många torvmossar och beslutade samtidigt att för-

söka sälja. Man hittade en leverantör och man tog hem 3 stycken långtradarleveranser av 

torvblock. De sålde sedan torvblocken till halva priset mot vanliga svenska leverantörer via 

annonsering på Internet. Under en stund låg Herrvik först i träfflistan på Google när man sö-

ker på torvblock berättar Johan. När vi efter intervjun gör samma undersökning den 17 okto-

ber 2009 så ligger Herrvik fyra så det står helt klart att denna produkt gav stort avtryck på 

marknaden. 

 

På Herrvik har man byggt upp ett stort växthus och ett mindre växthus där man driver grönsa-

ker och prydnadsväxter bland annat med ursprung från Medelhavet för försäljning. Man vär-

mer upp dessa växthus med fliseldning under vintern men för grönsakerna försöker man hålla 

säsongerna naturligt. Grönsakerna är relativt lättsålda medan prydnadsväxterna har en speciell 

målgrupp och är relativt trendkänsliga vilket kan göra det svårt att hitta rätt kunder. 

Den stora inkomsten för gården är EU-bidrag som består av gårdsstöd, stöd för ekologisk 

produktion och stöd för öppen betesmark och slåtterängar. När det gäller övriga produkter har 

man inte någon formaliserad kostnadsberäkning som grund för priset. Man har snarare gått 

efter principen ”Hur mycket vill vi ha mot att avstå produkten själva”. Dessutom så vet man 

inte riktigt vilken timkostnad som är inbyggd i priset. En gissning ur luften från Kerstin är att 

det kan röra sig om 25 kr/timme men det kan mycket väl vara mer eller mindre. Man har ock-

så känt en sympati med sina trogna kunder och upplever det som svårt att plocka ut så höga 

priser som kanske krävs för att få en hög lönsamhet. Några försök har gjorts med att få till en 

särkostnadskalkyl men det är inget som används i regelbunden prissättning. Vissa prisokäns-

liga kunder har fått betala ett högre pris på köttet men det är mer ett undantag till regeln. Man 

har valt att inte anställa då inriktningen har varit att man vill sköta företaget själva. Bara när 

det varit akuta behov vid sjukfrånvaro har man tagit in en vikarie. Att inte ha en massa folk på 

gården har varit mycket viktigt för trivseln. Det är också därför man inte startat någon över-

nattningsverksamhet trots att det finns ett uppdämt behov i området. Skulle man dock tvingas 

göra detta så har man idéer såsom kräftsafari och andra upplevelser. Utöver ren gårdsproduk-

tion får man inkomster genom snöröjningsentreprenad, trädgårdsrådgivning och beskärning. 
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Marknadsföringsmässigt så upplever man att det är relationerna till grannar och vänner som 

gett mest ringar på vattnet och merförsäljning. Vissa vänners vänner har till och med på eget 

bevåg skrivit ut sidor från webbsidan och delat ut i lokala brukshundsklubben. Man har an-

nonserat i Länstidningen i Södertälje, Nykvarnsbroschyren och Studieförbundets temanum-

mer men man har inte sett några som helst effekter av detta. Utöver att sälja direkt från gården 

så har man deltagit i några marknader. Man har deltagit i LRFs marknad i Södertälje, Taxinge 

Trädgårdsmässa, Taxinge Julmarknad, Skillebyholm och någon marknad på Torekällberget. 

Av dessa så bedömer man att Taxinge Trädgårdsmässa varit den mest lyckade och som gene-

rerat merförsäljning även efter mässan. I övrigt har man inte märkt av merförsäljning som 

resultat av marknaderna. På frågan om lokala handlare skulle kunna vara en alternativ distri-

butionskanal så svarar Kerstin att det aldrig varit aktuellt eftersom de inte verkar intresserade 

av ekologiska produkter. Dessutom skulle förmodligen marginalen helt försvinna i förmed-

lingspriset. 

 

När det gäller framtiden så befinner man sig tyvärr inför en avvecklingsfas i djurbeståndet då 

Johan börjar få problem med axlar och värk. Dessutom har man förlorat ett arrende som gör 

att det blir svårare med volymen. De två nötkreatur man har kommer att säljas till våren. 

Kerstin och Johan vill hitta en samarbetspartner som kan stötta med fårproduktionen och man 

planerar att annonsera i Sörmlandsbygden angående detta. 

 

Kontakter med kommun, länsstyrelse och myndigheter har varit mycket begränsade. Man har 

deltagit i några projekt såsom ”Etisk slakt” och ”Leader-projektet” men intrycket är att de inte 

leder till resultat eftersom det är så många skilt olika intressen som skall balanseras och det 

nästan aldrig finns ett sammanhållande driv. Det ifrågasätts också hur effektivt exempelvis 

”Leader-projektet” är då kravet på motprestation i det närmaste är obefintligt.  

 

Man har känt sig begränsade från myndigheter i möjligheterna till att höja förädlingsnivån på 

köttproduktionen på grund av dyra besiktningsavgifter och kontrollavgifter och man hoppas 

att det kommer ändras. En gång i tiden fanns nödslaktsreglementet som var en bättre modell 

för småskalig köttproduktion och liknande modell bedömer man kommer fungera. Dock anger 

Johan att det finns exempel som tyder på att det är möjligt om drivet är mycket högt. Värmdö 

lammslakteri lyckades komma upp på banan efter bara 2 år. 
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Kommunen har man haft mycket begränsad kontakt med. Dels känner sig inte Kerstin och 

Johan som Nykvarnsbor utan som Herrviksbor och sedan var kommunen initialt inte så små-

företagarintresserade. Den kontakt man haft har varit med miljöinspektören när man exem-

pelvis begärt dispens för att ha nötkreatur ute på vintern. I de fall då makt lämnas över till 

länsstyrelsen från kommunen så bedömer Kerstin och Johan att det är positivt eftersom det 

ger lika villkor för alla i länet oavsett kommun. 

Herrvik upplever inte någon direkt konkurrens men när man deltar på marknader så kan man 

möjligtvis uppleva det på garn och skinn om det finns stånd i närheten. På frågan om man har 

några svårimiterbara resurser (till exempel om någon skulle vilja kopiera upplägget på Herr-

vik) så är svaret att den speciella vallblandningen av örter och andra växter som ger köttet sin 

speciella smak skulle kunna vara en sådan fördel. En annan stor fördel är deras breda sorti-

ment. Målet är att få kunder att köpa lite av varje produktgrupp och även om det kanske inte 

blivit så upplever man att kunna få till bredden är inte så enkelt. Om deras estniska kontakter 

skulle kunna vara en resursfördel bedömer Kerstin som tveksamt då man upplevt det som 

svårt med en annan kultur som motpart. Även om Johan har rötterna i Estland så kan han inte 

estniska vilket ger ett något sämre utgångsläge. Den största konkurrensnackdelen förutom sin 

storlek bedömer ändå Kerstin och Johan är att man lätt hoppar mellan produkter och inte fo-

kuserar. Samtidigt så upplever man också att det är en del av tjusningen i livsstilen med att 

försöka skapa produkter av allt man hittar på gården så det är inte lätt att övervinna. Gården är 

inte lönsam och målet med verksamheten är snarare att få leva livet på det sättet man lever 

snarare än ekonomiska mål. 
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9.3 Intervju Järna Mejeri 

 

Intervjuare: Lars-Göran Nylén 

Intervjuade:  Thomas Stenius 

Datum/tid: 22/10-2009, 16.00-18.00 

Plats: Järna Mejeris lokaler vid Nibble gård 

Hemsida: http://www.jarnamejeri.com/ 

 

Hur många anställda har ni? 

Vi har 2 heltidsanställda, 3 deltidsanställda och 1 på korttid. Dessutom sköts administrationen 

via en person med egen firma som timdebiterar men sitter ute hos mejeriet och hjälper till 

med detta. 

 

Vilken omsättning har ni? 

Ifjol hade vi en omsättning på 4.3 MSEK men kommer i år nå ungefär 4.6 MSEK. 

 

Hur började Järna Mejeri en gång i tiden? 

Det har producerats biodynamisk mjölk i området sedan 60-talet som sålts till Arla. Niklas 

Hedlund startade mejeriet 1989 som en blåögd entusiast med mycket vilja. Han hade egentli-

gen varken handlag eller utbildning men gjorde en praktikperiod i Tyskland på 3 månader för 

att kunna sätta igång. Man startade med förhållandevis liten mjölkproduktion där kunderna 

kom med spannar för att köpa mjölk. Jag (Thomas) började på mejeriet 1998. 

 

Vad var största svårigheten? 

Förpackningen är svår eftersom den inte får kosta något och behöver stora volymer för att 

motivera verktygskostnaden. 
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Hur kom ni över svårigheten? 

Anders Engberg på Konsum i Järna kom och frågade runt år 2000 om inte Järna Mejeri kan 

börja leverera i förpackning. Han hade dessutom kontakt med ett litet skånskt mejeri som 

hade en 2 liters plastdunk som man kunde hänga med på. Järna Mejeri producerade 30000 

sådana dunkar med mjölk första året. Tyvärr så slutade det lilla skånska mejeriet att producera 

efter ett tag och blev uppköpta av Skånemejerier som inte hade lust att dela med sig av för-

packningen. Då började man köpa en liknande dunk från Danmark men som hade mer materi-

al i sig och var dyrare. 

 

Hur kom ni fram till dagens förpackning? 

Vi tittade runt omkring och fick olika förslag men det var massiva investeringar. Till slut hit-

tade vi en påse som används av Grumme tvättsåpa och vi kontaktade agenten i Sverige som är 

Kon-Tiki i Täby. Det var inte så enkelt eftersom vi var tvungna att bestämma material, stor-

lek, laminering, tjocklek och kontrollera svetsbarhet då leverantören inte är någon expert på 

mjölk. Vi är inga plastexperter så det har tagit oss 3 år att få till förpackningen bra. Den ver-

kar också fungera bättre för yoghurt än för mjölk. Kanske beror det på att det blir en större 

smäll när mjölken hälls i? 

Påsen för mjölken trycks i Italien men för mjölkfilen och yoghurten har vi inte tillräcklig vo-

lym så där har vi klisteretiketter som vi klistrar på blanka påsar. 

Etiketten för de vaxade ostarna skrivs ut på laserskrivare. 

 

Var kommer er logotype ifrån? 

Vi hade en skylt utanför mejeriet i form av ett träsnitt och den har vi överfört till tryckt form. 

 

Hur ser du på branschen? 

Förutsättningarna är mycket bättre i Schweiz, Tyskland, Frankrike och Italien. Folk lever 

mycket tätare där och upptagningsområdet blir ett annat. I Sverige var också den hantverks-

mässiga livsmedelsproduktionen utdöd i över 20 år medan i dessa länder har de haft kontinui-

tet. En annan viktig parameter är att länderna i centraleuropa kan sälja opastöriserad mjölk. 
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Hur byggs kostnaden upp på era produkter? 

Förpackningen kostar runt 1.30 kr och grundmjölken för mjölk kostar 4.30 kr. Priset ut till 

butik ligger på 11 kr. Tidigare hade vi säsongspris för att jämna ut mjölktillgången men det 

har vi övergett nu. Butikerna i Järna säljer normalt mjölken för 16 kr inklusive moms. 

Grundmjölken för ost är lite dyrare och ligger på 4.90 kr. 

 

Hur kom ni fram till priset ut på produkterna? 

Vi gjorde tidigt någon kalkyl men den är borta nu. Istället tittar vi på året vad vi behöver ta ut 

för att kunna gå runt. Senaste gången var det att höja intäkterna med 15 % eller lägga ner. 

 

Höjde ni alla priser på samma sätt? 

Osten höjdes mindre eftersom den inte tål det. Vi klarar inte av att producera ostar med längre 

lagring och få det riktigt bra. Det kräver mer kunskap än vad vi har. 

 

Hur ser du på era produkter? 

Vi har två grundsorter av mjölk där sorterna beror på vilket bete korna har haft. Dels finns 

mjölken där korna betat hö som också är den finaste och dels finns mjölken där korna ätit en-

silage från silo. Ensilage från ”plastbollarna” duger inte alls som bete då det ger mjölken en 

otäck lukt. För storskaliga producenter är inte det ett problem eftersom de vakuumsuger mjöl-

ken för att bli smak- och luktfri men Järna mejeris mjölk lever på att mjölken har en angenäm 

doft. Bra mjölk skall dofta och inte lukta. Vi använder en satspastörisering som i andra ord är 

lågpastörisering i sats (30 minuter över 63 grader). Av mjölken görs sedan tre produkter näm-

ligen mjölk, mjölkfil och yoghurt. Järna mejeri vill så lite som möjligt röra mjölken och han-

tera komplicerad teknik så man har bland annat inte lika många pumpar och ingen centrifuge-

ring som konventionella mejerier. 

Osttillverkningen har bara en grundost eftersom man bara har en möjlig lagringstemperatur. 

Man varierar osten med olika lagringsgrader och olika smaksättning. Dessutom vaxar man 

ostarna för hand. 

 

Hur är relationen med kommun/länsstyrelse/myndigheter? 

Den är i princip obefintlig. Miljökontoret i Södertälje gör kontroller eftersom man inte har 

pastör vilket också föranlett länsstyrelsen att göra något studiebesök. Dessutom så ändrar EU 
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hela tiden förutsättningarna vilket är irriterande. Ett exempel är KRAV-märket som bytt utse-

ende ett par gånger vilket ställer till det för trycket på förpackningarna med dyra ändringar. 

 

Hur ser ni på konkurrens? 

Vår främsta konkurrent är nog Jürss Mejeri i Flen när det gäller ostar men de har en helt an-

nan nivå både på produkter och på priser. För mjölken så är konkurrensen störst från Arlas 

ekologiska sortiment samt Gammaldags mjölk som liknar vår mjölk. Dock är inte den ekolo-

gisk. 

 

Om någon skulle kopiera ert upplägg – vad skulle de få svårast att lyckas med? 

Våra mjölkleverantörer där vi styrt upp fodret som ges till korna samt att de har biodynamisk 

produktion. Det är mycket svårt att hitta de förutsättningarna. 

 

Vilka bidrag får ni? 

Vi får industriella bidrag som innebär skattelättnad på energianvändning i produktion. 

 

Vad skulle den bästa hjälpen från regeringen vara? 

Att sänka egenavgifterna med 1 % ger bara kaffepengar för en så liten verksamhet som oss. 

Det bästa regeringen kunde göra är att likställa robotarbete och handarbete skattemässigt. Med 

andra ord bör skatten på arbete tas bort. 

 

Vad är ert mål? 

Vi drivs i en stiftelse där jag själv sitter med min son och målet är att det skall gå runt för att 

betala löner och utgifter. Plus är alltid målet. 

 

Hur ser framtiden ut? 

Vi skulle behöva nya lokaler och ett nytt mejeri eftersom det är nedgånget. Dock behöver 

effektivitetsökningen kunna betala denna nyinvestering. Det finns också en begränsning i till-

gång på mjölk då de två gårdarna som förser mejeriet med mjölk inte kan växa mer och de är 

de enda som producerar biodynamiskt. Dessutom så letar jag (Thomas) efter en efterträdare 

till mejeriet men det går trögt. En tysk mejeriägare har varit och tittat på mejeriet men han 

tyckte det var för litet. 
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9.4 Intervju Nilssons Köttaffär 

 

 

Intervjuare: Janne Humalisto 

Intervjuade: Tuula Nilsson (Östen Nilsson deltog sporadiskt). 

Datum/tid: 22/10-2009, 09.00-10.00 

Plats: Nilssons Köttaffär, Nynäshamn 

Hemsida: http://www.nilssonskottaffar.se/ 

 

Hur och varför startade ni gårdsbutiken som ni nyligen stängde ner? 

Östen har jobbat med kött sen han var 14 år, med sin pappa, och lärt sig skiva och stycka. Han 

har jobbat i många ICA-butiker och till slut så slutade butikerna med de manuella charkdis-

karna. Kontrollen försvann från själva butikerna och istället skulle allt styras centralt. Nu 

skulle man bara hacka köttbitarna och skicka ut det i disken i stort sett. Den här kunskapen 

med att själv stycka en köttbit, det försvann mer och mer. I och med det försvann också gläd-

jen i Östens arbete. Han ansåg att det inte var så roligt längre och började istället jobba som 

säljare på Dafgård. Där trivdes han ganska bra men det var ju inte det yrket han hade utbildat 

sig till och han saknade köttbranschen. För tre år sen skulle han få ett större distrikt på Daf-

gård och då var det på det sättet att Östen inte skulle vara hemma mer än kanske en dag i 

veckan vilket inte var så roligt med tanke på familjen. 

Då började vi prata om vad det egentligen är han vill göra på vilket han svarade att han gärna 

vill ha en egen köttbutik. Jag, som har jobbat som frisör i hela mitt liv, hade en kund som ar-

renderade hela Hammersta gård och jag visste att den gårdsbutiken stod tom. Det är två andra 

före paret oss som har försökt jobba upp den men det har inte gått bra. Anledningen är att det 

är tufft att marknadsföra en gårdsbutik i och med att folk har bråttom idag, de vill ha snabbla-

gat och allt ska gå fort. Matkulturen har mer eller mindre försvunnit på grund av stress, jobb 
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och familj. Jag pratade omkull frisörkunden genom att berätta att Östen är jätteduktig och bad 

om att vi skulle få en chans att ta över gårdsbutiken. Det var så det hela började. 

 

Hade ni någon form av utmålad affärsidé från början? 

Ja, kortfattat var idén att plocka russin ur kakan. Vi skulle inte köpa någonting som finns i 

andra livsmedelsbutiker, inget av det vanliga som man kan hitta i vilken butik som helst. Vi 

skulle vara unika och det var ett måste för att kunna lyckas. Med samma varor som i de vanli-

ga butikerna skulle vi uppfattas som väldigt dyra. Med tanke på att vi är tvungna att hålla ett 

högre kilopris på våra varor valde vi att bara erbjuda kvalitetsprodukter. Vi köpte mycket från 

Hälsingland, både kött och andra charkvaror. 

 

Var det någon skillnad på utbudet som ni hade från första början jämfört med senare? 

Från början tillhandahöll vi det som vi tyckte om i disken. Med tiden dök det upp leverantörer 

som också är unika vilket ledde till att det kom in mer och mer varor. 

 

Hade ni någon form av samarbete med andra gårdsbutiker? 

Nej, inte från början. Vi var ute på nätet och tittade på andra gårdsbutiker men vi var aldrig i 

kontakt med någon av dem. 

 

Hur såg det ut med kontakten med kommunen och myndigheter? Kände ni av något 

sådant? 

Det enda var angående miljö och hälsa, vi var tvungna att ha ett livsmedelstillstånd. Det var 

den enda myndigheten vi var i kontakt med. 

 

Vad använde ni er av för sorts marknadsföring för gårdsbutiken? 

Vi marknadsförde oss via annonser i tidningar, vi fanns med på skrivbordsunderlägg. Vi an-

nonserade på Globenskylten. Det var en väldigt aggressiv marknadsföring som vi körde väl-

digt ofta, hela tiden i stort sett. Haningetidningen var vi med i mycket för vi ville gärna locka 

till oss kunder från Haninge. Vi hade även en egen hemsida. Det lyckades bra också då det 

kom mycket kunder, bland annat från Stockholm och till och med från norr om Stockholm. 

Det var som sagt en väldigt aggressiv marknadsföring men det var förstås väldigt kostsamt. 

Vi lyckades skapa oss ett igenkännbart varumärke. 
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Varför valde ni att stänga ner gårdsbutiken och istället flytta hit? 

Dels var det för att marknadsföringen kostade gårdsbutiken jättemycket där ute då den låg på 

en bondgård 2,5 mil från Haninge och 2,5 mil från Nynäshamn och folk glömmer gärna bort 

den. Man har sina vardagliga rutiner för att handla i närområdet så det krävs annonser för att 

folk ska påminnas om att Hammersta gårdsbutik finns där ute. Vi överlevde trots det i tre år 

men nyligen blev Nynäsvägen klar och vi låg flera kilometer därifrån på den gamla vägen 

som tappat mycket trafik nu. Vi skulle inte ha någon chans att överleva där idag efter motor-

vägsbygget. Den andra anledningen var att vårt goda rykte hade lett till att Nynäshamns 

stadskärneförening ett flertal gånger bad oss att flytta till centrum, för att det behövs en sådan 

butik i Nynäshamn centrum. Vi sa nej i ett år men till slut blev det så. 

 

Försökte ni ta med er varumärket i flytten till Nynäshamn centrum? 

Vi fick inte heta Hammersta här i Nynäshamn utan vi döpte oss efter vårt efternamn till Nils-

sons köttaffär, och det har slagit jättebra. Däremot skriver vi i alla annonser att vi är före detta 

Hammersta gårdsbutik, för vi vill gärna åka lite på den räkmackan. Dessutom ser loggan ut 

ungefär som Hammerstas gjorde bara att det står Nilssons köttaffär istället. 

 

Hur skulle ni beskriva era kunder? 

Här i Nynäshamn skulle vi säga att det är en mix av kundtyper. Det är mer pensionärer än ute 

i Hammersta och det kommer mer och mer barnfamiljer också. 

 

Vad har ni för styrkor och svagheter? 

Vår styrka är kvaliteten på produkterna. Svagheten vore väl att vi är små. 

 

Hur är lönsamheten på er verksamhet? 

Det är ganska lönsamt när man väl får igång allting. Dock är det ju så att desto mer man väx-

er, desto mer utgifter får man. Man måste anställa personal och volymerna ökar. Det är helt 

enkelt så att riskerna ökar och man måste ha fingertoppskänsla för att följa med i utveckling-

en. 

 

Har er affärsidé ändrats från hur den såg ut initialt? 

Ja, på så vis att vi nu också strävar efter att utöka verksamheten för att nå ut till fler kunder. 
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Hur ser ni på konkurrens? 

Vi ser egentligen inte någon konkurrens alls så som det ser ut idag. På det sättet vi jobbar med 

en manuell charkdisk kan vi ge hundraprocentig service till kunden. Vi svarar på alla frågor 

och när kunden lämnar butiken behöver denne inte vara orolig för vad han/hon stoppar i sig. 

Vi kan ju även plocka godbitarna från olika leverantörer. Detta erbjuds inte någon annanstans, 

så nej, någon konkurrens ser vi egentligen inte. 

 

Har ni idag någon kontakt med kommunen eller myndigheter? 

Ja, men bara för att vi vill ha en ramp vid entrén för att handikappanpassa butiken. Där har vi 

en liten dispyt med kommunen. Vi hade som tidigare nämnt kontakt med Nynäshamns stads-

kärneförening om att flytta hit. 

 

Har ni hört något om statens satsning på ny matkultur i Sverige? 

Nej, jag visste inget om det och det gör inte Östen heller. 

 

Hur ser era framtida mål ut? 

Vi har spånat lite grann om vad vi skulle vilja göra. Det finns en önskan hos många vi känner, 

bland annat i Linköping, om att de också vill ha en sån här butik i sin stad. Det är fortfarande 

lite för tidigt för något nytt då man brukar säga att det tar tre år innan man kan se vilket håll 

ett företag går åt. Om allt går bra och vi har hälsan i behåll om några så ska vi kanske öppna 

en butik till, men bara en. 

 

Har ni några planer på att utöka era distributionskanaler för försäljningen av era pro-

dukter? 

Nej, vi vill kunna sälja allt själva från vår butik och vi kommer att fortsätta jobba med de le-

verantörer och produkter vi gillar. 

 

Har ni några planer på att utöka utbudet i framtiden? 

Ja, absolut. Vi ska precis börja sälja italienska råvaror och vi har även utökat med finskt. Jag 

kommer själv från Finland och det bor många finländare i Nynäshamn, så våra finska varor 

har mottagits med stor glädje. 
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Kommer ni att bilda några former av samarbeten i framtiden? 

Vi samarbetar lite smått med en butik i Södertälje som är liknande. Vi kollar läget med var-

andra och ger input då och då, men mer än så är det inte. 

 

Hur ser ni på er själva som egenföretagare? 

Med stolthet! Det känns bra att man kan leverera bra produkter till människor. 

 

Vad driver er? 

Både jag och Östen har varit egenföretagare länge och vi känner att man vill vara sin egen och 

göra saker på sitt vis. Man vill se hur långt man kommer helt enkelt. 

 

9.5 Intervju Saltå Kvarn 

 

Intervjuare: Janne Humalisto 

Intervjuade: Jan Gustafsson, Marknadschef på Saltå Kvarn 

Datum/tid: 20/11-2009, 13.30-14.30 

Plats: Över telefon 

Hemsida: http://www.saltakvarn.se/ 

 

Hur var Saltå Kvarns initiala affärsidé när försäljning till butiker inleddes? 

Jag tror inte att det var så mycket affärsidé egentligen som fanns med från början, vi pratar ju 

tidigt 60-tal. Ursprunget till bageriet var ur en läkepedagogisk verksamhet. Snart ökade efter-

frågan och man började producera bröd i en större skala. Efterfrågan kom framförallt från 

hälsokostbutiker inne i Stockholm och då blev det så att man började leverera bröd helt en-

kelt. På den tiden var det lite på en annan nivå. Det var inte som idag att man sätter sig och 

gör en marknadsplan och bestämmer vilka strategier man ska använda. 

 

Hade Saltå Kvarn någon form av marknadsföring i början? 
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Nej, inte på den tiden. 

 

Fanns det några hinder vid startandet av verksamheten? 

Nu är det så att det är en historia jag inte var delaktig i på det sättet, man har ju hört den berät-

tas bara. Om man backar lite och ser till marknadsföringsåtgärder är det produkten som sådan 

som är en bärande faktor för verksamheten, smaken var fantastisk och ryktet spred sig från 

mun till mun. Angående hinder tror jag inte att det fanns några nämnvärda men jag vet inte 

riktigt. 

 

Vad fanns det för pionjärkunder? 

Det var väldigt så kallade ”gröna människor” som var måna om sin hälsa framförallt. Grunden 

med begreppet hälsokost, det var verkligen ”kost till hälsa”. Det var så en hälsokostbutik var 

förr i tiden. Det fanns inte kosttillskott som det finns idag utan då var det mat i butikerna, vil-

ket är den typ av produkter vi har. Det var där det började när man åt det skiljde sig från det 

vanliga utbudet. Vårt bröd var väldigt speciellt på den tiden då Skogaholmslimpan annars var 

det som hägrade. Sirapslimpa och långfranska var de två typer av bröd som vanligtvis åts. 

 

Vad har Saltå Kvarn för distributionskanaler? 

Där har vi en del olika modeller. Dels har vi en grossistdistribution där det framför allt går en 

central distribution till kooperationen och till Axfood. För Ica har vi valt en egen distribution 

med egna bilar. Där har vi i dagsläget 11 bilar som kör i Storstockholm. Grunden till detta är 

att vi har en brödproduktion och bröd måste ha en snabb distribution. Modellen är att vi då 

även skickar övriga kolonialvaror i samma bilar. Det är systemet vi har där. Tittar man på 

storköksmarknaden är det i huvudsak grossistdistribution där, då går allt via stora Servera, 

Martin Olsson och så vidare. 

 

Hur ser ni själva på varumärket Saltå Kvarn? 

Det är ett varumärke som jag skulle vilja påstå är ett av de mest trovärdiga varumärkena som 

finns på marknaden i Sverige idag. Det handlar mycket om den väldigt långa historia vi har. 

Vi har alltid jobbat med ekologiska produkter, alltså långt innan det blev någon trend eller 

någon affärsidé. Det har istället drivits av andra drivkrafter. Vi mäter kännedomen om vårt 

varumärke ganska ofta, rättare sagt två gånger per år. I den senaste mätningen har vi känne-

dom på hela 80% i Storstockholm. Att nå den nivån utan reklam, vi lägger inte en enda krona 
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på reklam, det är ganska häftigt. Ute på landet ligger vi ungefär på 50% kännedom och det är 

den siffran som har stigit mest. Vi har fördubblat kännedomen ute i riket på ungefär fem år, så 

det har varit en väldigt snabb resa. Här i Stockholm är siffran naturligt hög då vi har verkat 

här sedan 60-talet egentligen. Att vi också har en påverkan ute i landet med våra produkter 

handlar om att de finns tillgängliga överallt idag och att vi har fått och får så mycket press 

som vi får, all uppmärksamhet det ger. Vi jobbar intensivt med PR, sociala medier och lik-

nande. 

 

Hur ser marknadsföringen ut idag? 

Som tidigare nämnt lägger vi inte en krona på tryckt media eller i etermedia. Vi har valt att 

inte basunera ut vårt budskap med någon megafon utan vi vill snarare nå ut genom en person-

lig kommunikation, mun till mun. Det ger en helt annan trovärdighet. Där ser vi också den 

kraft vi får genom att attrahera media på det sätt vi kan göra. Folk tycker att vi är ett spännan-

de företag med den företagsmodell vi har och den trovärdighet vi ingjuter. Vi gör det vi säger, 

enkelt uttryckt. När man är i kontakt med media behöver man aldrig undra om man sa samma 

sak förra gången, utan vi gör det vi säger. Det är ganska enkelt, tycker vi. 

 

Hur ser prissättningen ut på Saltå Kvarns produkter? 

Produkterna prissätts efter vad råvarorna och produktionssättet kräver. Om man tittar på 

ekologisk, biodynamisk odling så har den odlingsformen högre kostnader för att få fram pro-

dukter. Det samma gäller i förädlingsledet. Tittar man i vårt bageri är det många moment. 

Degen handknådas och det är långa jästider till exempelvis. Det här kostar ju då pengar och 

den konventionella livsmedelsindustrin ser på det här tvärtom. De känner att råvaror är ett 

problem för att det är dyrt och allt ska vara så billigt som möjligt, från råvaror till produk-

tionsprocesser. 

 

Hur ser Saltå Kvarns kunder ut idag? 

Det är en spännande fråga för det är ofta man vill veta vem kunden är. Jag brukar säga att det 

är alla som äter mat. Svaret på frågan blir mer och mer svårdefinierbart hela tiden. Förr kunde 

man tydligt se vem som köpte ekologiska produkter och det gick att urskilja speciella grupper 

som gjorde detta, men det har med tiden slätats ut. Om man ändå ska försöka hitta en tråd så 

kan det till exempelvis vara allt från studenter som är väldigt medvetna om vad som finns i 

våra livsmedel till nyblivna föräldrar som tänker på sina barn. Alla som äter mat egentligen. 
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Hur ser ni på konkurrensen? (inom och utanför egna branschen) 

Vi har ingen konkurrent inom den typen av verksamhet som vi har. Samtidigt kan man säga 

att vi har massor med konkurrenter. Tittar man på pastahyllan där vi har ett jättebra sortiment 

med högkvalitetspasta. Plötsligt konkurrerar vi faktiskt med alla andra varor på samma hylla, 

alltså pasta som pasta även om vår är ekologisk. Då har vi en hel drös med konkurrenter och 

det samma gäller övriga varor. 

 

Hur tampas ni med andra ekologiska produkter? (Änglamark och Kravmärkt) 

Det tillför att konsumenten har mer att välja på vilket är en klar fördel. Fler ekologiska varu-

märken skapar en större efterfrågan totalt sett. Desto fler aktörer som kommer in och har 

ekologiska produkter, desto större blir marknaden. Idag är den ekologiska andelen av daglig-

varumarknaden cirka fem procent, så det finns en stor andel att ta utav. 

 

Vad har Saltå Kvarn för styrkor och svagheter? 

Våra styrkor är varumärket, produkter, flexibel organisation och starka ägare. Svagheter kan 

vara brist på råvaror. Det finns också en kontrollapparat för hela det ekologiska jordbruket 

med de regelverk som kräver kontroller och certifieringar som man ytterligare blir belastad 

med. Dels odlar man en produkt som är dyrare och ovanpå detta har man hela den byråkratin 

som läggs på. Samtidigt måste man ha det för man måste kunna visa att man verkligen har en 

certifierad och ekologisk odling. Detta kräver resurser. 

 

Vad är anledningen till att just Saltå Kvarn har blivit så stora? (Jämfört med till exem-

pel Järna Mejeri) 

Jag skulle vilja påstå att vi har ett varumärke i grunden som har haft en relativt hög kännedom 

hela tiden, vi har funnits betydligt längre än Järna Mejeri. Där har vi haft en sorts oslipad di-

amant. Sen handlar det om en ledningsfråga, hur man kan göra det här varumärket tillgängligt 

för fler, där vi har satt fokus på detta sedan ett antal år tillbaka. Så jag skulle säga att det är en 

ledningsfråga. 

 

Vad har Saltå Kvarn för svårimiterbara konkurrensfördelar? (Vilka problem skulle 

finnas för någon som vill kopiera företaget?) 
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Det är alltihop egentligen, det går inte att kopiera oss. Jag menar vad ska man heta då, Saltö 

Kvarn? Vi har hela namnet och hela historien som inte går att kopiera. Om man skulle försöka 

sig på att ha ett snarlikt namn och snarlik logotype eller förpackning så skulle det bli jättetaff-

ligt. Jag tror att medierna skulle såga ner det väldigt snabbt. Jag tror inte ens att vi skulle be-

höva bry oss om det faktiskt. Man måste försöka skapa något annat. 

 

Vad har Saltå Kvarn för översiktliga framtida mål? 

Vi är inne i en femårsplan där vi strävar efter att år 2012 omsätta 300 miljoner kronor. Där har 

vi en plan som vi vandrar på och vi ökar försäljningen med mellan 25-30% varje år. Jag tror 

att vi når det målet. Storleken är ju inte det som är fokus på men med den tillväxt som vi ser 

och har historiskt så kommer vi att landa på den nivån. Vi har även en vision i företaget att vi 

ska vara en positiv kraft för att påverka och rädda Östersjön, som är väldigt ambitiös. Den 

visionen blir mer och mer förverkligad ju större vi blir, för desto större andel hektar som är 

ekologiskt och biodynamiskt jordbruk desto mer påverkar vi kväveläckaget i Östersjön från 

det vanliga jordbruket. Ett kort annat mål vi har är att vi ska öppna ett nytt bageri i Bromma 

under nästa år. Dessutom ska vi under nästa år öppna en egen butik i Stockholm. Det är lite 

små planer vi har. 

 

Har ni några planer på att söka några nya distributionskanaler? 

Nej, vi har tillfredställande kanaler idag. Det finns inte så många andra vägar att välja. Möj-

ligtvis skulle vi kunna börja sälja på nätet med någon form av nätshop. Vad vi har idag på 

Internet är en sida där man kan blanda sin egen müsli men det är mer en marknadskanal, det 

är inte där vi säljer våra produkter. Men nej, jag tror inte att vi kommer att söka några nya 

distributionskanaler närmsta tiden. 

 

Vad har ni för kommentarer om Regeringens nya satsning, ”Sverige – det nya matlan-

det”? 

Vi tycker såklart att man borde ha ett ekologiskt jordbruk, men det är inte riktigt vad man 

pratar om i denhär satsningen. Man pratar om en export med det konventionella jordbrukets 

livsmedel och det är inte riktigt så som vi ser framtiden. Jag tror att man kan göra mycket här 

inom landets gränser. Jag förstår inte varför det skulle vara bättre att skicka iväg varor någon 

annanstans. Denna satsning kommer inte att påverka Saltå Kvarn alls. 

 


