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Förord 
Denna uppsats har skrivits som ett examensarbete omfattande 15 hp inom magisterprogrammet 
”Kvalitets- & ledarskapsutveckling” vid Mittuniversitetet. 

Arbetet har utförts under våren 2014 och är också en del av EU-projektet RegFood.  

Att arbetet kunnat utföras beror till stor del på de fina bemötande jag fått från de sex mindre 
livsmedelsproducenter som jag har fått glädjen att intervjua. Ni vet vem ni är! Tack! 

Stor tack också till min handledare Johan Lilja på Mittuniversitetet vars kommentarer gett mig ny 
inspiration och fått arbetet att ta skutt framåt efter varje samtal. 

Mina kollegor inom RegFood-projektet från Högskolan Kristianstad, Sverige; University of 
Rostock/Fachhochschule Münster, Tyskland; University College Sjealland Ankershus och 
University of Klaipeda, vill jag också tacka för inspiration inom projektet vilket gav mig idén till 
detta arbete. 

Slutligen ett stort tack till min sambo Set-Åke Nilsson för stor hjälp att få vardagen att fungera 
medan jag skrivit på min fritid. 

Bästekille maj 2014 

Bitte Müller-Hansen 
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Sammanfattning 
2008 lanserade Sveriges landsbygdsminister en vision om Sverige som det nya matlandet i 
Europa. Att arbeta mot denna vision skall ge ökad sysselsättning och nya företag inom de gröna 
näringarna är förhoppningen.  

Det finns i Sverige idag ca 3000 livsmedelsföretag varav ca 1300 enmansföretag men bara 650 
företag med mer än 10 anställda. 

Det ställs krav på kvalitetssäkring inom livsmedelsföretag som inte ställs på många andra typer av 
företag. Hur arbetar då alla dessa småföretag med sitt kvalitetsarbete? I branschen är det 
traditionellt så att man har hjälpts åt genom arbete i kooperativa lösningar. Dessa har på senare år 
blivit så stora att flera av dem har sålts till andra större koncerner.  

Ett stort antal olika typer av nätverk har tidigare studerats växa fram i branschen och i detta 
arbete har detta fenomen studerats. Vilken nytta har de små livsmedelsproducenterna av sina 
nätverk? Kan de vara till hjälp i kvalitetsarbetet för dessa mindre företagare? 

Olika kvalitetsmodeller som Kanomodellen och PDCA-hjulet användes som teroetisk 
referensram när sedan 6 mindre livsmedelsproducenter med olika typer av produktion 
intervjuades. 

Traditionellt sett har livsmedelsproducenter i norra Europa setts som mest intresserade av 
kvalitetsarbete i form av kvalitetssystem och matsäkerhet och kvalitetsaspekter som regionalt 
ursprung och smak har ansetts som högre värderat i södra Europa. 

I denna studie visade sig ett annat mönster där de intervjuade företagarna betonade vikten av att 
leverera vad som enligt Kanomodellen mer betraktas som ”Attraktiv kvalitet” och att de 
lagstadgade kraven på kvalitetsystem visserligen var nödvändig kvalitet med bara tillfredsställde 
basbehoven och inte det som medförde kundtillfredsställelse. 
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Summery in English 
2008 Sweden's Minister of Agriculture launched a vision of Sweden as a new “Country of Food” 
in Europe. Working towards this vision will provide more jobs and new businesses in the food 
industry.  In Sweden, there are currently about 3000 food companies of which about 1300 one-
man businesses but only 650 companies with more than 10 employees. 

The legal requirements for quality assurance in the food industry are harder than for many other 
types of businesses. How do all these small producers manage to fulfil the legal requirements of 
quality assurance? In food industry, it is s tradition to work in cooperatives. Many of these have 
in recent years become so great that several of them have been sold to other larger groups of 
companies.  

Instead we can see other kind of networks starting to emerge among the food producers. What 
benefit can the small food producers get from their networks, can they be to some help in quality 
work for these small food producing companies? 

Different quality models such as the Kano model and PDCA was used as a frame of reference 
when 6 smaller food producers with different types of production were interviewed. 

Traditionally, food producers in Northern Europe seem to be more interested in quality 
assurance and food safety. Quality aspects such as regional origin and flavour have been 
considered as higher valued in southern Europe. 

In this study we could see a different pattern where the entrepreneurs interviewed valued the 
importance of delivering what in the Kano model is called "attractive quality" and that the legal 
requirements of quality assurance systems were just seen as “must-be quality” that wasn’t enough 
to give customer satisfaction.   
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
Matlandet Sverige (hädanefter Matlandet) är en vision för ”utveckling av Sverige till att bli det nya 
matlandet i Europa”, lanserat av Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) år 2008. Målet med 
satsningen är bl.a. bättre lönsamhet för Sveriges bönder, odlare och producenter, 
landsbygdsutveckling, fördubblad livsmedelsexport, fler turister som kommer hit för den goda 
matens skull, bättre offentliga måltider och fler högklassiga restauranger 
(Landsbygdsdepartementet, 2013). 

I visionen framhålls fokusområdena: offentlig mat, primärproduktion, förädlad mat, matturism 
och restaurang. Visionen betonar även att det handlar om ökad sysselsättning och nya företag 
(Jordbruksverket). 

Projektmedel läggs ut till olika delprojekt och granskning av måluppfyllelse och effekter har gjorts 
av konsultföretaget Kontigo som kommit ut med rapporten ”Sverige – det nya matlandet” där de 
olika fokusområdenas måluppfyllelse har studerats. I studien har man bedömt hur olika insatser 
har lyckats (Kontigo, 2013). Det finns en del kritiska röster efter denna rapport, som i DN 2013-
02-21 där man hävdar att måluppfyllelsen hittills är låg (Melin, 2013). 

I utvecklingsarbete kan man diskutera både att man ska göra saker rätt, men också att man ska 
göra rätt saker. Vad som är rätt saker det är upp till kunderna att bedöma.  

En frågeställning kan då vara vem som är kund till Visionen Matlandet? Kundbegreppet har 
många definitioner men en definition är ”de vår organisation vill skapa värde för” (Bergman & 
Klefsjö, 2007). Ja de som uppfattar Sverige som ett matland, åker hit som turister, köper svenska 
produkter istället för produkter från andra länder eller de som får en bättre lunch serverad på sin 
skola är ju kunder, de får glädje av resultatet av satsningen och blir förhoppningsvis nöjda 
kunder. Men även de företag/verksamheter som ska göra Sverige till ett Matland är ju kunder till 
Jordbruksverkets vision och satsningar.  

Vilka är då dessa företag och verksamheter? I Matlandets mål skriver man om bönder, odlare och 
producenter bl.a. och dessa kan ses som kunder till Matlandets satsningar. Dessa kategorier kallas 
nedan med ett samlingsnamn producenter. Bland dessa producenter behandlar detta arbete i 
huvudsak de som räknas som livsmedelsföretag. Livsmedelsföretagen i Sverige är ca 3 000 till 
antalet och småföretagen dominerar. Drygt 1 300 är enmansföretag och bara cirka 650 företag 
har fler än 10 anställda. (Livsmedelsföretagen) 

Vilka vägar kan då producenterna gå för att utvecklas så att de kan nå målen i Matlandets vision?  
 
Produkter med matsäkerhet och kvalitet är en grundförutsättning för att denna vision ska kunna 
uppnås. Inom kvalitetsarbete, som startade på allvar i Europa med ISO9000-serien (ISO9001, 
1987) ställde kunderna krav på sina leverantörer att bygga kvalitetssystem enligt standarden. Den 
standarden baserades på tidigare krav på leverantörer till försvarsindustrin (Bergman & Klefsjö, 
2007) och siktade inte mot ”offensiv kvalitetsutveckling” med ständiga förbättringar, varför en ny 
reviderad standard kom år 2000. Trots att den tidigare standarden av många ansågs omodern och 
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konservativ (Sörqvist, 2004) insåg många företag ändå att de kunde utvecklas med hjälp av sitt 
arbete med ISO9001:1987.  Inom livsmedelsbranschen gäller dock delvis andra krav. Alla 
livsmedelsproducenter är skyldiga att upprätta en typ av kvalitetsledningssystem baserat på 
”grundförutsättningar” och HACCP-principerna (Hazard Analysis and Critical Control Points) 
(slv.se). De lagkrav som ställs påminner dock till stor del om de ursprungliga kraven i 
ISO9001:1987.  

Att i praktiken ta fram ett kvalitetsledningssystem enligt dessa krav är dock en uppgift som kan 
vara krävande och svår. Som vi såg ovan har de flesta livsmedelsföretag färre än 10 anställda. Om 
man studerar mindre företag (Small and Medium Sized Enterprises, SME) och deras arbete med 
kvalitetssystem, kan man som Robert Gustafsson (2000) gjort, konstatera att de som ”tvingats” 
införa ett system av kund/lagkrav är sämre på att förstå varför det behövs. Om man istället 
försöker själv med otillräckliga kunskaper är risken att man inte klarar av arbetet. De som tar 
hjälp av en konsult för att införa systemet och ifall den egna personalen inte blir involverad kan 
då råka ut för att kompetensen försvinner när konsulten slutar sitt uppdrag (Gustafsson & 
Klefsjö, 2000:1). Hur ska då ett mindre livsmedelsproducerande företag göra? De är tvingade av 
lagkrav att ha ett system enligt HACCP. 

I andra fall där livsmedelsproducenter har studerats har det visats sig att de genom nätverkande 
kan lyckas utveckla sina företag. I rapporten ”De lokala matproducenterna och 
dagligvaruhandeln” (Björklund H. et al., 2008) lyfter man fram olika möjligheter för mindre 
producenter att samverka genom nätverk. Även om undersökningen mest handlar om logistik 
och marknadsföring lyfter respondenterna själva fram i enkäter att nätverken kan samverka även 
kring administration och myndighetsanknutna frågor (Björklund H. et al., 2008). Skulle sådana 
myndighetsanknutna frågor kunna vara även lagstiftning kring matsäkerhet? 

Visionen ”Matlandet Sverige” har som ett mål att nya företag ska startas och att fler ska få sin 
sysselsättning inom de aktuella områdena (Jordbruksverket). De flesta företag som startas är 
oftast små i början och det är ett stort ansvar som axlas av den som startar ett företag. Redan idag 
har livsmedelsbranschen i Sverige en stor övervikt på SME och Mikroföretag med färre än 10 
anställda (EU, 2007) och 1300 är enmansföretag (Livsmedelsföretagen). Kan arbete med nätverk 
även stödja dessa mikroföretagare i andra problem som möter en företagare? Småföretagare som 
inte har någon på sitt arbete att delegera till, ingen specialist som kan sig an uppgifter kring 
ekonomi, personalfrågor eller kvalitet, kan deras nätverk vara ett stöd även i dessa frågor? 

1.2 Syfte 
Denna uppsats syftar till att utveckla kunskapen kring hur små livsmedelsföretag idag arbetar med 
kvalitetsutveckling och hur nätverk spelar en roll eller kan komma att spela en större roll i detta 
arbete men också som ett personligt stöd till företagaren. 

1.2.1 Forskningsfrågor 
Hur arbetar små livsmedelsproducenter idag med kvalitetsarbete och kundtillfredsställelse? 

Hur har små livsmedelsproducenter nytta av sina nätverk i sitt kvalitetsarbete?  

Hur uppfattar små livsmedelsproducenter att de skulle kunna utveckla sitt arbete med nätverk för 
ökad framgång och ett mera effektivt kvalitetsarbete? 
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2 Teoretisk referensram 

2.1 Kvalitetsbegreppet och kundtillfredsställelse 
Kvalitet kan definieras utifrån olika perspektiv. 

I dagligt tal kan man med kvalitet mena beskaffenhet eller sort (Collinder, 1983). 

Bland terminologin inom ISO 9000-standarden (SIS, 2000) definieras kvalitet som  

”Grad till vilken inneboende egenskaper uppfyller krav” (s. 12) 

Detta är i ett perspektiv mellan leverantör och kund som ställer vissa krav, där ordet ”krav” 
definieras som  

”behov eller förväntan som är angiven, i allmänhet underförstådd eller obligatorisk” (s.12)  

Standarden är tillämpbar bl.a. när en organisation vill försäkra sig om att deras leverantör 
uppfyller de krav som kunden ställer på sina produkter (SIS, 2000). 

En annan definition på kvalitet kan vara den som Bergman & Klefsjö (2007) använder: 

”Kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa och helst överträffa, kundernas behov och 
förväntningar”(s.26) 

Där kundernas förväntningar bestämmer vad som är kvalitet måste vi också identifiera våra 
kunder och deras behov. I kedjan från producent till konsument finns kunder i flera steg. Enligt 
Björklund m fl. (2008) har de små livsmedelsproducenterna att förhålla sig till olika behov från 
grossister, någon form av certifiering och logistiklösningar med e-handel.  

Konsumenternas behov och förväntningar enligt Lundqvist (2004), på regionala produkter var i 
första hand att det skulle smaka bra, vara färskt, ha hög kvalitet, vara hälsosamt och producerat i 
Sverige.  

Kvalitetsarbetet bland de små producenterna måste då först innefatta identifiering av vilket 
kundsegment man arbetar mot för att kunna arbeta med kvalitetsutveckling. Som Björklund & 
Sandholm (2007) uttrycker det, att organisationen ska hitta svar på frågan vem som är deras 
kunder och åt vem de skapar ett värde. 

Hur sedan kunderna reagerar på olika kvalitetsdimensioner kan åskådliggöras av en modell som 
kallas Kanomodellen, beskriven i en studie som studerade kundernas upplevelse vid uppfyllande 
av olika slags behov. En av författarna var Noriaki Kano, då professor på Tokyo University of 
Science, som gett namn åt modellen (Kano, Seraku, Fumio, & Tsuji, 1996).  

Kanomodellen (se figur 2.1) förklarar skillnaden på kundernas olika behov och hur de påverkar 
kundtillfredställelsen kopplat till graden av uppfyllelse. 

Den understa kurvan i Kanomodellen visar de underförstådda behoven. De är inte uttalade utan 
förväntas bara vara uppfyllda ändå. För livsmedelsprodukter ligger här sådant som matsäkerhet. 
Man ska bara inte bli sjuk av mat man köper. Kunden blir inte nöjd för att de underförstådda 
behoven är uppfyllda, men väldigt missnöjd om de inte är uppfyllda. Detta kvalitetselement kallas 
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också för ”must-be quality” (Kano et al. 1996) eller på svenska Nödvändig kvalitet som 
tillfredsställer basbehov (Bergman & Klefsjö, 2007). 

Nästa typ av behov är de uttalade behoven, det man beställer. Vill jag ha en lagrad ost och ber 
om det så blir jag nöjd när jag smakar att den är vällagrad och missnöjd om den är mild. En direkt 
koppling till uppfyllandegrad och nöjdhet visar Kanomodellen här. Här kallar Kano m.fl. (1996) 
detta kvalitetselement för ”one-dimensional quality” elements som på svenska kan kallas 
Förväntad kvalitet och som tillfredsställer uttalade behov (Bergman & Klefsjö, 2007).  

Översta kurvan i Kanomodellen visar behov som kunden inte själv är medveten om, det är något 
oväntat positivt som kunden erhåller. Ett exempel på detta kan vara att ostkunden kan se korna 
på betet, korna som har gett mjölken till osten de köpt. De ser hur bra korna mår och får en 
positiv upplevelse ”på köpet”. Får de inte detta omedvetna behov tillfredställt blir de inte 
missnöjda, men mycket nöjda om det får det. Detta kvalitetselement kallas också för ”attractive 
quality” (Kano et al. 1996) på svenska Attraktiv kvalitet som tillfredsställer omedvetna behov 
(Bergman & Klefsjö, 2007). 

 
Fig. 2.1 Kanomodellen (Kano, Seraku, Fumio, & Tsuji, 1996) 

Att leverantörerna förstår sina kunders olika behov verkar alltså vara en förutsättning för att 
kundtillfredsställelse. 

2.2 Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling 
Kvalitetssäkring kallar vi ett systematiskt arbete som via olika rutiner samlade i ett kvalitetsystem 
ämnar förebygga kvalitetsproblem (Bergman & Klefsjö, 2007). Inom livsmedelslagstiftningen i 
Sverige, som grundar sig på EU-lagstiftning, talar man om Grundförutsättningar som exempelvis 
dokumentstyrning, utbildning avpersonal, underhåll av utrustning och lokaler samt spårbarhet 
(Livsmedelsverket, 2013). Flera av dessa krav återfinns även i ISO-standarderna inom 9000-serien 
(SIS, 2000). I Sverige har vi också andra standarder för kvalitetssäkring inom livsmedel, varav IP 
Livsmedel (Integrerad Produktion Livsmedel) är ett. Det är en standard för kvalitetssäkring som 
sköts av ett dotterbolag till Lantbrukarnas Riksförbund, LRF (Svenskt Sigill, 2014).  
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Utvecklingen inom kvalitetsarbete har sedan gått mot att förebygga kvalitetsproblem genom att 
sätta in insatser redan innan tillverkningsprocessen satts igång (Bergman & Klefsjö, 2007). 

Inom livsmedelsbranschen har man här som en lagstiftad metod Hazard Analysis and Critical 
Control Points, HACCP. Vid detta arbete ska man innan en produktion startar kunna förutse 
vilka faror som kan leda till risker för bristande matsäkerhet (Livsmedelsverket, 2013). Det är 
dock fortfarande Must-Be eller nödvändig kvalitet vi talar om här även om det är i förebyggande 
syfte. 

Mindre livsmededelsföretag har idag svårt att få leverera till de större grossisterna och butikerna 
enligt Lundquist (2004) eftersom de inte uppfyller de kvalitetskrav som ställs av grossisterna. 
Detta verkar inte bara vara ett svenskt problem, i en artikel om små och medelstora 
livsmedelsproducenter i Europa (Karipidis, Athanassiadis, Aggelopoulos, & Giompliakis, 2009) 
visar man på de svårigheter som finns för de mindre företagen med begränsade resurser att bygga 
upp system för kvalitetssäkring.   

I begreppet kvalitetsutveckling menar man en inriktning med ständiga förbättringar som grundas 
bl. a. på det arbete som Walter A. Shewart (1891 – 1967) startade (Bergman & Klefsjö, 2007).  

En modell som Shewart ursprungligen ligger bakom är den s.k. PDCA-modellen (se fig. 2.2). 
Modellen är mycket använd och beskrivs i många standardverk, både hos Björklund & Klefsjö 
(2007) och Sörqvist (2004)). Den visar enkelt att förbättringsarbete är cykliskt genom att man 
planerar (Plan), utför (Do), följer upp (Check) och agerar på det man ser i sin uppföljning (Act). 
Utifrån detta gör man sedan nya planer (Plan) och arbetet fortsätter så.  

 
Fig 2.2 PDCA-modellen (Food Network Solution Co. Ltd, 2010) 

En annan modell för nulägesanalys på ett företag är den s.k. SWOT-analysen. SWOT är en 
initialförkortning för ”Strengths", "Weaknesses", "Opportunities" och "Threats" då man går 
igenom företag eller organisationers styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Sådana genomgångar 
har gjorts i så skilda studier som om lokal och regional mat i Sverige (Lundquist, 2004) och 
potatisproducenters nätverkande i Turkiet (Mehmnet Emin Cahcskan, 2010). I läge där man vill 
göra en strategisk översyn över en verksamhet kan man använda en SWOT-analys.  

När det gäller system för kvalitetsutveckling inom små och medelstora livsmedelsproducenter 
verkar livsmedelsproducenterna även inom detta område ha problem med införandet. I en studie 
av 35 mikro, små och medelstora livsmedelsproducenter med olika inriktning var det ingen som 
fullt ut genomfört något system för kvalitetsutveckling (Dora, Kumar, Van Goubergen, Molnar, 
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& Gellynck, 2013). I studien hade företagen fått svara på vad de ansåg var det viktigaste för att få 
lojala kunder och högst svarsprocent hade ”kvalitet” som nästan 83 % rankade högst. Det 
framgår dock inte av artikeln vilken typ av kvalitet man menar; om det är nödvändig, förväntad 
eller attraktiv kvalitet (Dora et al. 2013).  

En annan förklaring till att mindre företag inte arbetar så aktivt med kvalitetsutvecklingsmodeller 
ger Assarlind (2011) med att man inte behöver välja allt eller intet utan att det är viktigt att välja 
modeller eller delar av modeller som passar för olika kontexter.  

2.3 Samarbetsformer historiskt för utveckling av livsmedelsproduktion 
Efter enskiftets genomförande i Sverige blev jordbruksproduktionen mer rationell och nu kunde 
den inhemska produktionen på ett bättre sätt försörja den svenska befolkningen enligt Ericsson 
(2012) samtidigt som producenterna, bönderna organiserade sig för att få bättre betalt för sina 
produkter.  

Livsmedelsproduktion är kopplad till tillgång av råvaror. I Skåne, beskriver Borg (2005) att man 
ser framväxandet av förädlingsföretag som brännerier, bryggerier och sockerbruk på 1800-talet, 
och att de var placerade råvarunära och var av ganska ringa storlek. 

Olika typer av samverkan kan spåras, både med politiska förtecken, som JUF 
(Jordbrukarungdomens förbund) och olika slags av mer myndighetsnära organsationer (Eriksson, 
2012) bland de senare fanns Kungliga Lantbruksakademin och Hushållningssällskapet. Än idag 
arbetar Hushållningssällskapet med utbildning och rådgivning. Enligt HS webbplats 
(Hushållningssällskapet) arbetar de bl.a. med ” Oberoende kvalitetssäkring inom Lantbruk och 
Livsmedel” vilket dock mer får ses som en tjänst som företagens erbjuds att köpa och inget man 
fritt erbjuds. 

Bland de organisationer som bildades fanns bland aktiviteterna också en stor del fortbildning, 
enligt Eriksson (2012) och även tävlingar i ladugårdshygien vilket kan anses vara en form av 
kvalitetsarbete. 

Genom att samarbeta i kooperationer och ekonomiska föreningar utvecklades produktionen. Det 
är denna tradition som innebar att aktiebolagen inom livsmedelsproducerande företag blev få 
menar Borg (2005). Dessa kooperativa verksamheter utvecklades sedan så att exempelvis 
andelsslakterier ökade sin förädlingsgrad och blev charkuteriföretag. På -50talet började dessa allt 
större livsmedelsproducerande företag att köpas upp av utländska intressenter. Här menar Borg 
(2005) att det till en del beror på att ”Stora grossistföretag kräver stora leverantörer”. 

Det ser vi flera exempel på i en rapport från Björklundet al. (2008) där det framgår att 
producentnätverk försöker samordna transporter, e-handel och elektroniska beställningar för att 
anpassa sig till de krav som grossisterna ställer. 

2.4 Former av nätverk 
Begreppet nätverk används för att beteckna olika företeelser.  Lind (2002) har gjort en sociologisk 
studie av företagare i nätverk och konstaterar att: 

”Ett betydande problem med att hitta väl avgränsade exempel på nätverk är att nätverk inte omgärdas av klara 
gränser” (s. 21). 
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I en beskrivning av nätverk som fenomen ser Lind (2002) exempel på Sociala nätverk, Personliga 
nätverk och Värdeskapande nätverk.  

Han konstaterar dock att  

”Företagsnätverk är ett bestämt urval av nätverk” (s.21) 

I föreliggande uppsats är det företagarnätverk som åsyftas. Det är dock inte så enkelt att alla 
företagsnätverk ser ut på samma sätt. Lind (2002) konstaterar dock att ett sätt att dra gränserna är 
att studieobjekten själv bestämmer vad de menar med nätverk.   

Bland livsmedelsproducenter finns beskrivet olika former av nätverk där man kan hjälpas åt med 
sådant som marknadsföring och försäljning. En kartläggning av sådana nätverk gjordes år 2008 
(Björklund H. et al. 2008) främst med inriktning på lokalt och regionalt producerade livsmedel. 
Ca 80 nätverk av olika slag identifierades och de erbjöd sina medlemmar t.ex. samordnad 
marknadsföring, samordning av transporter, gemensamt varumärke, E-handel och olika 
kommunikationslösningar för beställning.  

I samma rapport (Björklund H. et al. 2008) framgår också tydligt problem kring kvalitetssäkring 
hos dessa mindre producenter. 
 ”Osäkerheten om hur de lokala producenterna lever upp till livsmedelslagstiftningen och avsaknad av effektiv 
offentlig inspektionsapparat, medför att de flesta kedjor är tvungna att kräva certifiering av varje producent” (sid 
56) 

Dock nämns inget om möjliga samarbeten inom nätverken för gemensam kvalitetsutveckling. 

2.5 Matlandet Sverige och regional livsmedelsproduktion 
En del undersökningar har gjorts på senare år för att få en bild av regional livsmedelsproduktion i 
Sverige. I en rapport från Jordbruksverket (Johansson, Norman, & Norrman, 2010) framgår att 
det är stor skillnad på hur småskalig livsmedelsproduktion är lokaliserad. Där jämför man med 
större livsmedelsföretag som är inriktade på export och ser att de mindre producenterna finns 
koncentrerade i andra regioner. De mindre livsmedelsproducenterna är lokaliserade närmre sina 
marknader, i många fall närmre storstadsregionerna (Johansson et al. 2010). En koppling kan 
också göras till förekomsten av lokala mathantverkare och förstklassiga restauranger enligt 
(Johansson et al. 2010), liksom de ser att små företag i samma bransch etablerar sig nära varandra. 
I rapporten (Johansson et al. 2010) drar man också slutsatsen att samarbete i dessa kluster kan 
vara utvecklande både för exportmöjligheter och för sysselsättning. 

Inställning till lokal och regional mat sett utifrån olika perspektiv (Lundquist, 2004) visar att 
konsumenter inte uppfattar regional mat som så trygg som de stora välkända varumärkena. I 
rapporten hävdas (Lundquist, 2004) att tryggheten måste öka och olika förslag ges, som att 
konsumenterna ska ges: 

 ”Garantier att produktionen är hygienisk och kontrollerad” (sid 8) 

Tydligt är också att konsumenterna vill kunna köpa sin regionala mat i sin vanliga 
livsmedelsbutik. Men handelns representanter hävdar i samma rapport (Lundquist, 2004) att de 
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inte kan tänka sig frångå sina krav på kvalitetssystem och det gör att många mindre leverantörer 
inte kommer in i handelns sortiment.   

Producenterna däremot menar att detta regelverk inte är anpassat för småskalig produktion. 
Många småskaliga producenter är inte heller intresserade av att sälja via handeln för det är 
kringgärdat med så mycket extra arbete enligt (Lundquist, 2004) och respondenterna bland de 
allra minsta företagen i denna rapport finns inte heller tid att samverka med varandra. Det är 
annars en metod för att kunna ut veckla sina transporter, e-handel och andra krav som handelns 
ställer enligt (Björklund H. et al. 2008) 

2.6 Utblick i Europa 
Om nu Sverige siktar på att bli det nya matlandet i Europa är det kanske på sin plats att se hur 
man arbetar i andra länder i Europa, som vi underförstått tävlar mot. Det finns teorier om att 
själva kvalitetsbegreppet är olika i norra respektive södra delarna av Europa. Så hävdar t.ex. 
Parrott, Wilson & Murdoch (2002) att norra delarna av Europa mest inriktar sitt kvalitetsarbete 
på hygien och folkhälsa mot bakgrund av BSE- och andra skandaler. I södra Europa; Italien, 
Spanien, Portugal och Frankrike däremot värdesätter man mer det regionala ursprunget och den 
specifika smaken beroende på ”terroir” dvs. att smaker påverkas beroende på sådana faktorer 
som i vilken jordmån grödan vuxit och platsens traditionella tillverkningsmetoder bl.a. I söder har 
man också sedan länge använt speciella beteckningar för olika regionala produkter med speciella 
kvalitetskrav. I Frankrike sedan 1918 beteckningen AOC som står för Appellation d’Origine 
Controllée, på viner ursprungligen men nu på alla livsmedel. I Frankrike finns nu en speciell 
myndighet Institut National de l’Appelation d’Origine (INAO) som hanterar dessa märkningar 
(Parrott, Wilson, & Murdoch, 2002). Traditionen av sådana märkningar låg, enligt Parrott m.fl. 
(2002), bakom att EU 1993 införde två olika ursprungsmärkningar, Protected Designation of 
Origin (PDO) och Protected Geographical Indication (PGI).  

Bland de länder i södra Europa som hade tradition av att ursprungsmärka sina produkter har 
dessa EU-märkningar blivit populära, men bland länderna i norra Europa är det fortfarande få 
länder som har ansökt om dessa märkningar i någon större grad enligt officiellt EU-material 
(Advisory Group International Aspect of Agricukture, 2012).  

Country 2000 2003 2008 Increase 

 Spanien 44 71 111 67 
Italien 109 124 167 58 
Frankrike 110 131 157 47 
Portugal 76 85 105 29 

Tabell 2.1 Antal registrerade PDO och PGI-namn i några länder i södra Europa (Advisory Group International Aspect of Agricukture, 2012) 

Som jämförelse hade Sverige 1 registrerat namn år 2000 och 2 år 2003, Finland har totalt 1 och 
Danmark 3. 

Detta tankesätt att ursprungsmärka och bevara livsmedelsprodukter är kanske inte bara av godo 
konstaterar de amerikanska forskarna Bowen & Master (2011) då de pekar på att dessa 
märkningar kan konservera äldre produktionsmetoder, citat: 
”these certification schemes also necesserily freeze production technices” (sid. 77) 
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Det finns även skillnader i produktionssätt mellan de norra och södra delarna av Europa där de 
norra delarna har ett bättre effektiviserat lantbruk och mindre diversifiering bland grödorna 
medan produktionen i söder fortafarande karakteriseras av många små familjejordbruk som är 
arbetskraftsintensiva och använder traditionella metoder och odlar många olika grödor (Parrott et 
al. 2002) och det verkar inte som om det är dit som Matlandet Sverige siktar (Jordbruksverket) 
när man säger att produktion och lönsamhet ska öka. 

Enligt Bowen & De Master (2011) kan formalisering av matkulturarv göra produktionen mer 
statisk så det är viktigt att ta hänsyn även till den lokala kontexten (Bowen & De Master, 2011). 

I något fall de tar upp handlar det om att skydda befintliga lokala strukturer, men nya regler kan i 
vissa fall istället innebära att man institutionellt konstruerar arv och tradition (Bowen & De 
Master, 2011). 

2.7 Lagstiftning för kvalitet inom livsmedelsområdet. 
Som nämnt tidigare är norra Europas kvalitetsbegrepp hittills mest fokuserat på lagstiftningen, 
det hygieniska och matsäkerhetsmässiga. Samma lagstiftning gäller i hela Europa 
(Livsmedelsverket, 2014) men utblicken i Europa har visat att fokus på kvalitetsarbetet ligger på 
delvis andra saker i södra Europa, mer smak och ”terroir” (Parrott et al. 2002). 

Tillsynen av efterföljandet av livsmedelslagstiftningen har nyligen flyttats över från kommuner till 
livsmedelsverket med avseende på speciellt känsliga branscher där det idag öppnar nya småskaliga 
verksamheter, som slakterier och mejerier (Livsmedelsverket, 2014) då det har visat sig att det är 
stort arbete för kommunerna att hålla expertis inom så många områden.  

Lagstiftningen har uppmuntrat branscher att ta fram s.k. Branschriktlinjer som ska vara till hjälp 
för företagare i respektive bransch efterhand som de tas fram (Livsmedelsverket, 2014). 
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3 Metodbeskrivning 

3.1 Förberedelser och förförståelse 
Arbetet är en del av ett större EU-projekt inom ”South Baltic Region” kallat RegFood (RegFood, 
2012). I projektet har små livsmedelsproducenter i fyra länder; Litauen, Tyskland, Danmark och 
Sverige fått beskriva sina verksamheter med hjälp av en SWOT-analys där sedan forskargruppen 
har tagit fram viktiga utvecklingsområden att arbeta vidare med. Utbildningsmoduler för såväl 
studenter som småföretagare ska tas fram i det fortsatta arbetet i projektet. Då jag arbetar på 
Höskolan Kristianstad som är ett av de involverade lärosätena har jag deltagit i vissa delar av 
projektet redan. 

Som deltagare i projektet har jag speciellt intresserat mig för de svenska små 
livsmedelsproducenternas arbete med kvalitetsutveckling och därför beslutat skriva denna 
uppsats på det temat men som en del inom hela RegFood-projektet.  

Tidigare har jag arbetat som kvalitetskonsult, även mot en del mindre livsmedelsproducenter. 
Mina tidigare uppsatser inom arbetsvetenskap har också berört arbetsförhållanden för 
företagsledare inom mindre företag privatägda företag då det är ett område som jag inte har hittat 
så mycket forskning kring. Eftersom jag själv har arbetat som småföretagare intresserar ämnet 
mig också. 

I empiridelen hämtas respondenterna enbart från Skåne. I Sverige är Skåne den del där en stor del 
av livmedelsproducenterna finns koncentrerade; ca 350 av Sveriges 800 livsmedelsproducenter 
finns här (Skåne).  

Författaren är bosatt och verksam i Skåne och har själv ett visst kontaktnät bland producenter 
här, via sitt arbete, och har valt att använda detta egna och kollegors kontaktnät som underlag för 
insamling av empiri. 

3.2 Metod  
För att få svar på mina forskningsfrågor måste jag ställa frågor av något slag till den aktuella 
gruppen av företagare. Jag har inga teorier när jag börjar utan frågar först och försöker få någon 
form av insikt när jag analyserar svaren jag får, en induktiv ansats på min uppsats (May, 2001). 

En metod med enkäter kan ge många svar men liten möjlighet för respondenterna att utveckla 
sina svar. Eftersom jag i mitt tidigare arbete som konsult sett hur väldigt olika företag arbetar 
fann jag det mindre intressant att få standardiserade svar utan jag ville ge möjlighet för 
respondenten att förklara sig och fördjupa sina svar. 

I en semistrukturerad intervju använder jag specificerade frågor men kan få förtydligande från 
respondenten (May, 2001) och även förtydliga frågorna om terminologin inte alltid passar 
respondenten. Därför valdes semistrukturerade intervjuer som metod. 

Intervjuerna ägde rum genom ett personligt möte där svaren skrevs ner på bärbar dator under 
intervjuns gång. På detta sätt uppfattades respondenten bli ganska avslappad och kunde ge sig tid 
att formulera sina svar i lugn och ro medan svaren skrevs ner. Intervjun spelades också in så det 
var möjligt att gå tillbaks och lyssna igenom om det var något avsnitt som var oklart vid senare 
genomläsning av svaren. 
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3.3 Datainsamling 
I en del av RegFood-projektet har författaren deltagit och arbetat med datainsamling till ett 
underlag för fortsatt arbete (Olsson, Müller-Hansen, & Olsson, 2013). Efter sammanställning av 
liknande underlag från de andra deltagande länderna beslöts att projektet främst skulle fortsätta 
arbeta med nätverkande som utvecklingsverktyg för små livsmedelsproducenter.  

För att undersöka hur små livsmedelsproducenter nätverkade och utvecklade sina företag med 
hjälp av dessa kontakter tog några av forskarna gemensamt fram ett intervjuformulär som skulle 
användas till intervjuer av två små livsmedelsproducenter i vartdera landet i projektet för att 
publicera i en artikel (Brinkmann, 2014). Detta intervjuformulär utökades med några ytterligare 
frågor för att ringa in mina forskningsfrågor. Antalet respondenter ökades till totalt sex företag 
för att täcka in en större bredd av livsmedelsföretag. I de intervjuade företagen är det lika 
fördelning mellan manliga och kvinnliga företagare. Några har just startat sina företag och någon 
har varit företagare i många år och närmar sig pensionering. 

För intervjuformulär, se bilaga A. 

De intervjuade informerades innan intervjun påbörjades om att materialet skulle användas i dessa 
sammanhang och att deras svar skulle lämnas under fingerade namn. Detta för att värna om 
intervjupersonernas privatliv (Kvale & Brinkman, 2009). Ingen av de intervjuade bad själva om 
att bli ”avidentifierade”.  

3.4 Reliabilitet och Validitet 
Reliabilitet vid intervjuundersökningar kan handla om ifall de intervjuade ger olika svar till olika 
intervjuare men också om forskare använder ledande frågor där även sådant som frågeställarens 
kroppspråk kan påverka hur den intervjuade väljer att svara (Kvale & Brinkman, 2009). I denna 
undersökning handlade många frågor om hur företagaren uppfattade sin situation just nu. Om 
någon gör samma undersökning bara om några månader är det inte otroligt att en hel del 
förhållanden har ändrats och svaren blir annorlunda.  

Validitet i en kvalitativ studie kan öka genom att frågorna är tydliga och inte vinklade (Björklund 
& Paulsson, 2003). Frågorna i denna intervju har formulerats av en forskargrupp och delvis redan 
använts i en annan studie så frågorna är redan testade. Validitet vid intervjuundersökningar finner 
Kvale & Brinkmann (2009) kunna kopplas till en hantverksskicklighet och trovärdighet hos 
forskaren som intervjuare. Eftersom detta är en magisteruppsats och forskaren i detta fall bara är 
student kan vederbörande knappast åberopa någon forskartrovärdighet. Dock kan ett stort antal 
kvalitetsrevisioner möjligen ha gett en viss erfarenhet i frågemetodik. 

3.5 Intervjuanalys 
Metoden för analysen är det som kallas meningskoncentrering (Kvale & Brinkman, 2009). Svaren 
från aktuella intervjufrågor koncentreras och vissa citat som författaren anser vara relevanta, har 
lyfts fram.  

Intervjufrågorna och de koncentrerade svaren har sedan delats upp i olika teman 
korresponderande med vissa teoriavsnitt. Först kommer Kundtillfredsställelse med 
Kanomodellen som bärande teori. Därefter Kvalitetsutveckling med PDCA-hjulet som teori för 
att se hur medvetna företagarna är om sitt nuläge/Check och hur de arbetar med utveckling/Act. 
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Ytterligare en grupp svar gäller arbete i nätverk och den eventuella nyttan av det. Slutligen 
grupperas några frågor kring temat av lagstadgade krav som t.ex. livsmedelslagstiftning och vilken 
betydelse dessa krav har på företagens kvalitetsarbete. Svaren inom varje grupp av frågor ställs 
sedan mot delar av den teoretiska referensram som detta arbete grundas på för att se om svaren 
kan kopplas till dessa teorier.  

3.6 Etiska aspekter 
De intervjuade företagarna har varit väldigt öppna och utlämnande med sina svar. Ingen av dem 
har bett att bli avidentifierad men de har fått veta att de kommer att avidentifieras i uppsatsen. 
Sättet på vilket det har gjorts har varit byte av namn på både företag och företagsledaren som 
intervjuades. Varje företag har fått företagsnamn och personnamn som börjar på samma 
bokastav i alfabetet med början på ”J” då författaren i tidigare intervjuer i andra uppsatser har 
använt bokstäverna A till I.  

En beskrivning av företaget har gjorts men den exakta geografiska placeringen har utelämnats. 
Det enda som framgår är att det är skånska företag. I Skåne finns många små 
livsmedelsproducenter så den som vill göra efterforskningar på vilka företag det är måste känna 
till branschen väl. Att beskriva verksamheterna kan ge en ledtråd till vilket företag det handlar 
om, men där har det bedömts vara av så stort intresse för läsaren att den möjligheten har 
accepterats av författaren. 

4 Empiri och Analys  

4.1 De intervjuade företagsledarna, deras företag och intervjusituationen 
Företag Justusmust. Äppelodling med frukt- och bärförädling, drycker, restaurang, 
matvandringar, B&B, bageri m.m. Julia startade när hon och maken köpte fastigheten i första 
hand som bostad, men upptäckte senare potentialen. Dottern Juliette gick då på en 
högskoleutbildning i Mat- och måltidskunskap och bidrog med idéer och kunskap. Nu är även en 
ytterligare f.d. student från samma utbildning anställd på deltid, samt viss säsongspersonal. 
Företaget har funnits i ca 4 år men Julia har haft andra livsmedelsrelaterade uppdrag med mycket 
nätverkande i ca 15 år. Försäljning i egen butik i restaurangen och via andra kanaler. Intervjun 
genomfördes i restaurangen på Justusmust. 

Företag Kullamejeri. Kornelia startade för ett år sedan när hon ville byta inriktning i arbetslivet. 
Hon saknade vissa mejeriprodukter från sitt hemland och blev också intresserad av ta fram 
ekologiska produkter när hon själv fått barn. Endast Kornelia själv anställd i företaget, hon har 
gått en ettårig utbildning inom livsmedel. Har arbetat intensivt med nätverkande redan under 
studietiden och gör så fortfarande. Försäljning i egen butik i anknytning till mejeriet där kunderna 
kan se processen samt via butiker i grannskapet och andra företags gårdsbutiker. Intervjun 
genomfördes i hemmet i anknytning till mejeriet. 

Företag Larsborg Senap. Lars har en gård där han också förädlar det han odlar, tidigare 
kryddor men nu huvudsakligen produktion av senap från egenodlade senapsfrö. Egen gårdsbutik 
sedan några år. Viss entreprenadverksamhet ingår också. En anställd förutom familjen. Lars 
startade för 20 år sedan och har varit aktivt nätverkande de senaste 15 åren. Försäljning i egen 
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gårdsbutik samt via olika återförsäljare, även andra gårdsbutiker. Intervjun gjordes i familjens kök 
i anslutning till verksamheten.  

Företag Mumsikorv. Marielle och Malin startade catering redan under studietiden på 
högskoleutbildning inom Mat- och måltidskunskap. Under slutet av studietiden utkristalliserades 
tankarna på ett företag för korvtillverkning och försäljning via enklare restaurang med ett speciellt 
koncept.  Redan under studietiden startade de intensivt nätverkande som gjorde att de valde att 
starta företaget på studieorten trots att båda kom från andra orter innan studierna. Försäljning vid 
disk i restaurangen och via återförsäljare. Intervjun gjordes dels vid en gästföreläsning på deras 
gamla lärosäte och några frågor vid författarens senare besök i deras servering.  Denna intervju 
har inte svar på alla frågorna pga. tidsbrist vid intervjutillfällena.  

Företag Nossehonung. Nils har varit involverad i biodling med honungsframställning sedan 
barnsben men började själv med medlemskap i biodlarnätverk -72. Har varit mycket aktiv i denna 
organisation under många år på olika positioner men börjar nu trappa ner sin verksamhet av 
ålderskäl. Har som mest varit en halvtidstjänst i företaget parallellt med annat arbete. Försäljning 
hemma ”vid dörren”, på marknader och via butiker i grannskapet. Intervjun gjordes i hemmiljö 
hos Nils son.  

Företag Olofsgård. Olof föder upp grisar, får och tillsammans med samarbetspartner kor 
(köttdjur). På en gård som omfattar 700Ha där det också odlas bl.a. säd och gräsfrö. Olof har 
byggt upp sina nätverk under flera år, som elev på internatskola, som jägare i försvaret, som 
lantburkselev på några stora gods i Skåne, som student i Lund, USA och Danmark samt trainee 
inom ett globalt företag. När han närmade sig de 40 började han med sin egen verksamhet för att 
arbeta med de värderingar han står för där god djurhållning är centralt. Försäljning via utvalda 
butiker och saluhallar. Intervjun genomfördes vid ett marknadsföringsarrangemang på en 
restaurang i grannskapet, vid några tillfällen avbrutet vid besök av kunder.  

Resultatet från intervjuerna redovisas här i olika underrubriker som kopplas till teorin och 
forskningsfrågorna och varje avsnitt summeras och analyseras. Se matris nedan 

Rubrik i Empiri och analys Avsnitt i Teoretisk referensram 
Kundkännedom som kan ge kundtillfredsställelse Kvalitetsbegrepp och kundtillfredsställelse, Utblick 

i Europa 
PDCA, nuläget ”Check” och utveckling ”Act” Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling 
Nätverk i samverkan och nyttan av det Samarbetsformer historiskt för utveckling av 

livsmedelsproduktion, Former av nätverk 
Kvalitetskrav som är lagstadgade Lagstiftning för kvalitet inom livsmedelsområdet 
Figur 4.1 Koppling mellan analysavsnitt och teoretisk referensram 

4.2 Kundkännedom som kan ge kundtillfredsställelse. 
För att se hur livsmedelsproducenterna möter mer specifika kundkrav och även kan möta 
omedvetna behov, måste företagen veta vem som är deras kunder. Det är ju i kvalitetsbegreppet 
definierat att leverantören ska tillfredsställa kundernas behov (Bergman & Klefsjö, 2007).  

Följande frågor skulle undersöka om livsmedelsproducenterna var medvetna om vem som var 
deras kunder och hur de arbetar med kundtillfredsställelse. 

Fråga 16 ”Vilka är era största konsumentgrupper?” 
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Julia svarade att det var medelålders kvalitets- och naturintresserade utan barn samt unga 
naturintresserade utan barn. Hon reflekterade själv över att inte barnen var representerade men 
drog slutsatsen att det fanns mindre pengar i barnfamiljerna. 

Kornelia hade två olika kundgrupper utkristalliserade: dels kunder från hennes forna hemland 
som kände igen de mejeriprodukter som hon producerade. Den andra kundgruppen var 
medvetna matintresserade familjer, mycket barnfamiljer som var måna om vad barnen åt.  

- Frågar om vad korna äter. Smakar på allt och ser till att barnen ska smaka. Barnen är 
nyfikna och intresserade. 

Även medelsålders kunder, stor bredd på kundgruppen, men det är kunder som inte är 
priskänsliga. 

Lars har kunder som har gjort ett aktivt val. De köper inte hans senap för att det är slut i 
kylskåpet, de vill ha en relation till produkten, veta fältet där fröet har växt.  

- Produkten har egentligen ingen betydelse; det är storyn kring det hela, bakgrunden och 
relationen. Kunden vill ha en upplevelse utöver det vanliga.  

Kunderna på Mumsigkorv är de som är matintresserade. De har mycket gäster från Danmark, 
många av dem har sommarhus i trakten och uppfattades ha en annan matkultur, är mer nyfikna. 
Även kunder från större städer i regionen som Malmö. Inte så många från den närmaste, lite 
mindre staden. 

Nossehonung hade traditionellt mest medelålders och äldre bland sina kunder men på senare år 
hade Tv-kockar gjort honung trendigt så de hade fått en ny målgrupp där. 

Olof hade tre målgrupper; de välbärgade 40-talisterna, de som bryr sig om djurens välbefinnande 
och finsmakarna som:   

– Kan skita i att betala hyran för att kunna köpa en kotlett hos oss. 

Fråga 32 ”Hur arbetar ni med kundrelationer?” 

Kornelia har fått mer uppmärksamhet på kort tid än vad hon trott. Skulle vilja jobba mer 
strukturerat med kundrealitoner. Hon är mycket ute och visar upp sig på mässor, men tror inte på 
annonser. 

Lars har många små kunder, andra gårdsbutiker, som är i samma storlek. De kunderna blir mer 
som vänner. Har korta kommunikationsvägar, direkt kommunikation och hög servicegrad, det 
ger också konkurrensfördelar. 

Mumsigkorv säger: 

- Våra kunder uppskattar väldigt mycket det personliga, att berätta hur man har gjort, att 
berätta när vi var i Frankrike, vi berättar och berättar och utbildar. Alla uppskattar det 
inte.  
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Nils möter mycket kunder på marknader, där kan han informera om sina produkter, varför olika 
honung har olika färg, det ser kunderna inte i vanliga butiker. Kombinerar försäljning med att 
man pratar biodling, visar upp en kupa kanske. 

Olofsgård jobbar med sociala media och är öppna med vad de gör. 

Sammanfattande analys 

När det gäller kunder framgår det att alla livsmedelsproducenterna hade en klar blick över vilka 
som var deras kundgrupper och varför de köpte produkter från respektive företag. I detta 
intervjuunderlag hade många också förstått att kunderna ville ha sina omedvetna behov 
tillfredsställda och att det var dessa behov som leverantörerna jobbade mycket med att 
tillfredsställa bl.a. genom att visa hur de arbetar och berätta om sin produktion. Begreppet med 
”omedvetna behov” enligt Kanomodellen användes dock inte av någon av de intervjuade som 
alla verkade omedvetna om dessa vetenskapliga teorier. 

Den uppdelningen som har gjorts mellan producenter i södra och norra Europa verkar inte 
stämma här. Att det mest var kunder och producenter i södra Europa som var intresserade av 
”terrior” och betydelsen av ursprunget (Parrott, Wilson, & Murdoch, 2002) det verkar inte 
stämma för dessa företagare. Det man kan se här bland de intervjuade producenterna i denna 
studie är att det är just sådana faktorer som de lyfter fram och som deras kunder värdesätter när 
de får höra berättelsen om hur produkten tagits fram, ”storytelling”.  

 
4.3 PDCA, nuläget ”Check” och utveckling ”Act” 
Det systematiska utvecklingsarbetet enligt PDCA-hjulet var nästa kvalitetsmodell som borde 
kunna användas i dessa mindre företag. Ett sätt att göra uppföljningen ”check” enligt PDCA-
modellen kan vara en SWOT-analys. Den företagare som har en bra uppfattning om var den egna 
verksamheten befinner sig i förhållande till konkurrenter och omvärld har gjort någon form en 
”check” enligt PDCA-modellen. I en del av dessa frågor deltog inte Mumsig korv. 

Fråga 8 ”Vilka är de största styrkorna i ert företag sett ur ett inifrånperspektiv” fick 
följande svar: 

Julia säger: Unika produkter, kvalitet, personal med kompetens, unikt läge geografiskt. 

Kornelia betonar sina råvaror, sortimentet och hennes egen story. 

Lars lyfter fram deras flexibilitet som ett litet företag med korta beslutsvägar. Att de själva har 
kontroll över hela processen från odling och förädling till försäljning.  

Nossehonungs styrka är kombinationen av miljö och kvalitet. 

Olof säger:  

- Vi är som en ”Guerillarörelse” ingen kan slå oss, vi dyker upp överallt, inte rädda för 
någon. 
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Fråga 9 ”Vilka är de största svagheterna i ert företag ur ett inifrånperspektiv” gav dessa 
svar: 

Här har Julia åter sitt läge, långt ifrån de stora stråken som också kan vara en svaghet. 

Kornelias sortiment är även hennes svaghet eftersom det är nya smaker som kunderna får vänja 
sig vid. 

Lars ser litenheten som en svaghet eftersom man då inte har all expertkunnande i sitt eget 
företag.  

Nils ser mest kostnaderna för utrustningen som en svaghet för alla små i branschen, de har inte 
råd att köpa utrustning i Sverige. 

Olofs egen tid är den största svagheten för Olofsgård, att han bara har 24 timmar om dygnet.  

Fråga 10 ”Vilka är de största möjligheterna för ert företag ur ett omvärldsperspektiv” 

Justusmust lyfter återigen upp läget som en möjlighet men även de olika nätverk de samverkar 
med, företag och organisationer i samma nisch som de själva. 

Kornelia ser så stora möjligheter, frågan är bara hur mycket hon vill växa. 

Lars ser bara möjligheter, inga begränsningar, mer än kapital. Finns bara viljan så går det ändå 
även om det tar längre tid med mindre kapital. 

Nils ser honungens stora potential, allmänhetens intresse både för produkten och för den nytta bi 
åstadkommer, det gör att det även finns ett intresse inom EU med forskningsverksamhet inom 
biodling. 

Möjligheterna på Olofsgård är att kunderna tar sitt personliga ansvar för det de konsumerar och 
att han tar ansvar för det han producerar. 

Fråga 11 ”Vilket är de största hoten för ert företag ur ett omvärldsperspektiv”  

Julia känner att myndigheters agerande är ett hot; vägverket låter dem inte skylta om sin 
verksamhet, miljö som förändras pga. bergbrott som planeras i området. Ett annat hot kan vara 
att kunderna tröttnar på den typen av verksamhet som de ägnar sig åt. 

- Man måste vara möjlighetsfokuserad och avväpna de största hoten! 

Kornelia ser också ett hot i att trenden växer, att kunderna börjar välja billig mat istället för 
produkter med ursprung. 

Lars ser inte så stora hot eftersom de är så flexibla.  

- Om någon förbjuder odling av senap så gör vi väl något annat…  

Malin ser alkohollagstiftningen eller snarare kommunens alkoholhandläggare som ett stort hot för 
deras verksamhet.  
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Nils ser miljöhot som problem, monokultur i odlingar och att bina får kvalster som gör att 
bisamhällen dör.  

Olof ser den politiska utvecklingen som ett hot, kunderna måste ha råd att betala för 
premiumprodukter. 

En annan grupp frågor var en översikt över affärsstrategier och/eller verktyg som producenter 
förlitar sig på i sin verksamhet, här skulle vi kunna visa på om det fanns någon strategi bakom 
företagens utvecklingsarbete, ”Act” i PDCA. 

Fråga 30 ” Kan du förklara hur du arbetar långsiktigt med att utveckla din produktion, nå 
nya kunder och distributionskanaler”. 

Julia har en specifik grupp, ett ”succesteam”, de är min ”styrelse”.  Hon har ingen strategi, säger 
sedan att hon så stor tillit till sina nätverk så hon ser det som sin strategi att underhålla dem för 
att få styrfart i verksamheten.   

Kornelia vill öka försäljningen och nå andra marknader. Måste känna efter vad marknaden vill ha. 
Vill kunna mäta hur stor efterfrågan är. Vill få en klar bild av hur mycket hon kan producera och 
sälja per vecka. Nu kan hon få klara papper på det när hon hållit på ett tag. 

Lars har ingen långsiktig strategi, kan ju vara en nackdel att ha det, vill inte låsa sig i en strategi 
utan vill kunna vara flexibel. 

Mumsikorvs största mål nu är att få upp sina volymer. Ibland blir vissa delar vilande för man har 
inte resurserna, men nu har de byggt ett nytt kök så nu är det hindret avhjälpt. 

Strategin för Nils är att via kontakter med andra yrkesgrupper, frö- och fruktodlare utvecklas. 

Olof har som strategi att inte ha någon strategi:  

- Ingen långsiktigt plan, de strategiska besluten är ad hoc, strategi förstår man först i 
efterhand. 

Fråga 31 ”Ge något exempel på hur ni arbetar med produktutveckling”  

På Justusmust använde man sitt nätverk, olika organsationer de är anknutna till, Transformat och 
Centrum för innovativa drycker. Där hänvisade Julia också till sin duktiga personal som har 
utbildning inom produktutveckling.  

Kullamust månade om sin profil knuten till det land som Kornelia kommer ifrån. Hon hade dock 
börjat ta fram några andra produkter med hjälp av en kundpanel med stöd från Transformat. 

Lars är lite frågande till begreppet ”strategi”, känner väl inte riktigt att han har en strategi, men 
formulerar slutligen sitt svar så strategin är kundernas önskemål till 50 % och egna idéer till 50 %.  

Mumsig korv tog fram sitt koncept på en produktutvecklingskurs under sin utbildning och 
fortsätter arbete med det konceptet.  
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Nils hade överlåtit produktutvecklingen på det företag ”Honungsförädlingen” som han har 
samarbetat med. De hade bl. a. tagit fram den flytande honung som kunderna började efterfråga 
efter att TV-kockarna arbetat med sådana produkter.  

Olof har ett starkt engagemang och genom oplanerade möten och samtal kan en ny 
utvecklingsidé komma fram. 

Sammanfattande analys 

Alla företagarna som svarade på dessa frågor verkade ha genomtänkta svar och stor insikt i sin 
verksamhets styrkor, svagheter, möjligheter och hot. En bra ”check” enligt PDCA. Påfallande var 
att flera hade samma dimension i verksamheten som både styrka och svaghet. Flexibiliteten och 
tilltron till att se möjligheter var också stor. ”Kvalitet” angavs som en styrka av flera men de 
förklarade inte djupare vad de menade med det då.  

Någon uttalad strategi var inte självklart att ha, men det verkar som om flera av företagen har en 
kundsyn vid produktutveckling, alla kanske inte så tydligt som Kornelia som har en panel som 
provar hennes nya produkt.  En stor del av utveckling sker med en kundsyn/marknadssyn även 
om man inte uttryckligen förklarar hur kundönskemålen framgår eller hur utvärderingen ”check” 
från PDCA-modellen (Bergman & Klefsjö, 2007) har gjorts. 

4.4 Nätverk i verksamheten och nyttan av det. 
Att mindre livsmedelsproducenter organiserar sig i någon typ av nätverk och samverkar med 
andra företag har historiskt visat sig vara en framgångsfaktor (Borg, 2005). Ett antal frågor 
försökte ringa in hur detta påverkar dessa livsmedelsproducenter. I frågorna valdes olika begrepp 
för att inte ordet Nätverk skulle vara ledande. 

Fråga 13 ”Vilka är era främsta leverantörer”? 

Julia har en mustare som plockar äpplena i Julias odling och sedan levererar must, förpackad och 
etiketterad. Några olika mjölleverantörer för olika behov, något mer konventionellt företag men 
också en liten ”museikvarn” som drivs av ideella krafter. 

Kornelia har främst gården som levererar deras mjölk, ett mycket bra samarabete betonar hon. 

Lars producerar sin huvudråvara själv men har andra lokala leverantörer till ingredienser. Vid 
produktutveckling väljer man till största delen lokala ingredienser, finns inte det så avstår man 
från att fullfölja den produktidén. 

Mumsig korv anlitar mycket en lokal leverantör som i sin tur samverkar med andra lokala 
producenter och distribuerar deras produkter, Bondens skafferi. De är mycket nöjda med den 
leverantören men har också kontakt med en del lokala gårdar som kan leverera kött, även viltkött 
från närbeläget slott. 

Nossehonung har bina som främsta leverantörer men köper emballage, vax och vinterfoder till 
bina (socker) av externa leverantörer. 

Den egna gårdens produkter är råvarorna för Olofsgård. Sen samarbetar de med godkända 
slakterier eftersom de är för små för att ha ett eget slakteri.  



26 
 

- Baksidan är att man inte har den kontroll man skulle vilja. 

Fråga 14 ”Vilka är era främsta produktionspartners (underleverantörer, delägare i 
produktionsutrustning, andra affärspartners med vilka ni samarbetar inom produktion av 
varor och tjänster)”? 

Här har Justusmust en samarbetspartner som arbetar med björksav där Justusmust även är 
delägare, en bryggare som förädlar björksaven till öl och en annan mustare som både är 
leverantör och kund. 

Kornelia har en del utrustning tillsammans med sin mjölkleverantör, för att kunna tillverka smör. 

Lars har de mesta råvarorna själv men säger att: 

- Om vi köper vinäger från någon, så blir de intresserade av att få senap gjord med deras 
vinäger. På så sätt blir man flätad in i varandra. 

Mumsig korv skickar recept på sina korvar till någon producent som gör korvarna efter deras 
recept.  

- Vi tyckte det var jobbigt att inte ha kontrollen själva med fick rådet av en kontaktperson på 
Livsmedelsakademin att det var alldeles för stor investering att skaffa en varmrök själva. 

Nils säger att det inte förekommer bland de mindre biodlarna att de går ihop om en slunglinje. 

För Olof är grundstrukturen för samarbetet att det måste finnas grundläggande värderingar som 
är de samma. Ambitiösa samarbetsparter, med samma betraktelsesätt, personalvård osv. 
Olofsgård samverkar med många olika typer av företag för att leverera upplevelseprodukter till 
sina kunder. 

Fråga 15 ”Vilka är era samarbetspartners när det gäller distribution av produkter, 
marknadsföring och försäljning”? 

Julia har ”Bondens skafferi” som försäljningskanal, även sin ölbryggare. Funderar på att gå med i 
organisationen ”Svensk Lantmat” för att nå ut bättre, men säger i samma andetag att det 
egentligen inte är deras mål att nå långt ut. 

- Vi är nära kunden 

Kullamejeriet använder också Bondens skafferi samt en del andra mer konventionella större 
distributionsföretag. Levererar ibland själv, men det tar för mycket tid och kraft. Hon vill försöka 
sälja via sitt nätverk av producenter, att de kan leverera tillsammans. 

Larsborgs Senap säljer egentligen allt själv, har inga säljbolag. Säljer till grossister som säljer 
vidare, men det är inte aktivt något man letar efter. Genom de nätverk där de är med säljer de 
varandras produkter.  

Mumsig korv tycker det är jättesvårt med marknadsföring och försäljning. De har börjat sälja via 
Bondens skafferi. Vid en nyligen genomförd studieresa deltog en del golfrestauranger som blev 
intresserade av att använda Mumsiga Korvars produkter till grillkvällar. 
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- Nätverkandet är en del av marknadsföringen. 

Nossehonung säljer numera en del via affärer i närområdet men det är också vanligt att man 
lämnar ”bulkhonung” till ett företag som tidigare var en del av biodlarföreningen men nu blivit 
en egen enhet.  

- Många har gått med och gör ”återtag” d.v.s. levererar dit och får sen tillbaks på burk, 
paketerat och klart. Blir mer och mer vanligt. 

Detta är komplicerat också för Olofsgård, logistik är svårt när små mängder ska till olika kunder. 
Olof vill skapa ”hubbar” men utvecklar det inte mer. 

Fråga 17 ” Hur formaliserade är ert samarbete med era affärspartners? 

Justusmust har haft samarbete i några år med leverantörer som varit muntligt. Nu ökar 
produktionen och de tänker sig ett mer formaliserat samarbete. När det gäller deras produkter 
som är alkoholhaltiga krävs det formella skrivna avtal. 

Kornelia har inget formellt avtal med sin största leverantör, de har muntliga avtal som utvecklas 
efterhand som produktionen utvecklas.  

Lars har inte ett enda skriftligt kontrakt, varken för att köpa eller sälja. Allt bygger på förtroende.  

 – Ett handslag är ett handslag i denna värld av regionala producenter. 

Mumsig korv har inga avtal, de försöker bara dyka upp där det händer saker och knyta kontakter. 

Nils är medlem i biodlarföreningen och med ”Honungsförädlingen” skriver man avtal. 

Olofsgård skriven en sorts samarbetsavtal, som han vet inte skulle räcka i tinget, men han vill ha 
en klar struktur för hur samarbetet ska gå till. Att de inblandade parterna har samma målbild. 
Mest bygger hans affär på personliga kontakter och han betonar också handslagets betydelse. 

Fråga 18 ” Är ni medlemmar av något formellt affärssammarbete eller nätverk? 

Organisationer som nämndes här i de olika svaren var: LRF, Hushållningssällskapet, Föreningen 
för gårdsmejerister, Regional matkultur, Krinova/Transformat, Facebookgrupp, Bondens 
skyltfönster, Svensk lantmat, Bondens egen marknad, Matrundan, Genväg Österlen, 
Biodlarföreningen och säkert flera som man inte kom på just vid intervjun. Från flera företag 
påpekades i samma andetag att dessa föreningar inte direkt var till så stor hjälp, men att man fick 
kontakter med andra producenter och sen kunde man göra projekt tillsammans med dem man 
träffade. Något nätverk var bra för trovärdigheten och från något fick man tidskrifter som var 
intressanta. Noterade att en FaceBookgrupp också togs upp och sågs som ett formellt nätverk. 

Fråga 19 ” Hur ofta använder ni detta affärssammarbete med er affärspartner?” 

För en del var det säsongsberoende, för andra var det kontakter varje dag. Någon hade svårt att 
ge ett svar för det gjordes spontant hela tiden.  
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Fråga 20 ” Hur mycket förlitar ni er på detta affärssamarbete/affärsrelationer? (Tänk 
efter vad som skulle hända om ni förlorade detta samarbete eller denna relation.)” 

Justusmust skulle ha förlorat en del av sin profil om de varit hänvisade till större leverantörer.  

Kornelias blick mörknar och hon säger att hon har tänkt på det och det hade inte varit så roligt, 
men hon hade inte behövt stänga sin verksamhet. Hon hade fått leta upp någon annan. 

Lars säger också att det skulle vara tråkigt, men räknar inte med att kunna mista alla samtidigt. 
Inte som om man levererade till ICA 100 %. 

Mumsig korv är väldigt måna om sitt nätverk. Om de skulle mista någon så finns andra kvar. 

Nils är inte orolig: 

- Efterfråga är ändå så stor så det är utopiskt, det finns ett underskott av honung. 

Olof har arbetat utomlands tidigare och byggt upp liknande nätverk där så han vet att han kan 
göra det igen. 

Sammanfattande analys 

Det visade sig finnas många olika typer av nätverk som producenterna var anslutna till med olika 
starka band. Formen av nätverk kan se olika ut som vi sett i tidigare studier där bildandet av 
kooperationer har angetts som skäl till hur sedan livsmedelsproduktionen utvecklades (Borg, 
2005).  

Många olika typer av nätverk relaterades till och någon viktning har inte gjorts av de olika 
formerna av nätverk utan det en företagare anser är ett nätverk, det är dennes nätverk, så som 
Lind (2002) föreslog att man kan se det. De olika nätverken var viktiga och i flera fall framkom 
att man hade väldigt nära samarbetespartners med tät kontakt, men ingen kände sig helt beroende 
av sina nätverk. Det skulle gå att bygga upp nya igen om de nuvarande försvann, men det skulle 
vara tråkigt att mista väl fungerade kontakter. Riktigt formaliserade nätverk på det sätt som 
livsmedelsproducenter traditionellt byggt upp enligt Borg (2005) verkade bara finnas för 
biodlaren i den rikstäckande biodlarföreningen med det numera avknoppade företaget 
”Honungsförädlingen”. Där företagarna var med i mer traditionella nätverk som LRF så var det 
för att få förmåner som tidningar och billigare försäkringar t ex, inte direkt för att utveckla sin 
verksamhet.  

Däremot fanns många lösare typer av samarbete baserade mer på ”ett handslag” eller en grupp på 
sociala media för kontakter över hela landet i en ny bransch som gårdsmejerier. Olika 
formationer betraktades som nätverk enligt Lind (2002) och det var företagen som själva fick 
göra definitionen. Här syns att spridningen verkligen är stor på vad som betraktas som nätverk. 

Nyttan av nätverken var i flera fall att man hjälptes åt att sälja varandras produkter. Att de mindre 
livsmedelsproducenterna arbetar med olika nätverk i olika steg i värdekedjan framgår tydligt och 
för de flesta är det till stor nytta. En del efterlyser mer samverkan i nätverk eller ”hubbar”. Att 
nätverka var också en form av marknadsföring. 
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4.5 Kvalitetskrav som är lagstadgade 
Begreppet ”Kvalitet” i denna fråga var ursprungligen det som betecknas ”Basbehov” i 
Kanomodellen, sådana krav på matsäkerhet som kunderna bara förväntar sig och som sedan 
livsmedelsverket har lagstiftning kring. Där handeln ibland ställer något högre kvalitetskrav, vilket 
kan utesluta mindre producenter som Lundquist beskriver (2004) ” många faller ifrån av 
anledningen att de inte uppfyller de hygien- och kvalitetskrav kedjorna inte kan tänka sig att 
frångå”. Dessa krav kan falla inom Kanomodellens ”Uttalade behov” från handlens sida.  

Hur arbetade då de intervjuade företagarna med dessa krav? 

Fråga 36 i intervjun: Har ni haft någon samverkan i era affärssamarbeten med avseende 
på kvalitetsarbete, Egenkontroll och HACCP t ex?  

 
Julia säger: Nej, vi har samarbete med dem som har full koll.  
Däremot har hon efterfrågat på Transformat (projekt för affärsutveckling av små 
livsmedelsproducenter) att hjälpa till med ”personalpool” som har kunskap om ex vis 
egenkontroll/HACCP. Det kan vara egna företagare som har timmar över och kan gå in i vilken 
verksamhet som helst. Julia saknar en sådan pool, som ju hade varit en form av nätverk kring 
dessa frågor. 

Kornelia hade fler olika typer av samverkan här: På utbildningen hade hon hjälp och lärde 
grunderna men måste undersöka själv eller ta hjälp av en konsult. En av lärarna på utbildingen 
har bra nätverk och har hjälpt henne. Det mer formella nätverket Gårdsmejeristgruppen var lika 
förvirrade som hon själv angående lagstiftningen. 

Larsborg Senap har försökt komma underfund med hur det ska göras, mest på egen hand. 

Mumsikorv tycker inte det är något svårt, men någon av deras samarbetspartners har de fått 
hjälpa lite. 

För Nossehonung har samarbetet snarare varit med biodlarföreningen och Livsmedelsverket och 
sen har han jobbet efter branschriktlinjerna. 

Olof har outsourcat själva produktionen av livsmedelsprodukterna från köttet.   

34 Finns det några nya krav eller kontrollsystem från myndigheter som du tror du kommer 
att påverkas av i framtiden (exempelvis vid en expansion)? Har du tänkt på hur du skall 
hantera dem? 

Det Julia spontant tänker på är kassalagen på marknader och försäljning utanför butiken. 
Kommer att kräva nya kassaregister. Kanske Julia väljer att avstå från sådana verksamheter då.  

På Kullamejerier kommer det nya regler i december 2014 angående innehållsförteckning på alla 
produkter. Vet inte hur hon ska göra. Har fått tips via sitt nätverk om någon som kan hjälpa 
henne men tycker det är jättesvårt. 
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Lars har en mycket pragmatisk inställning, det är bara att genomföra och se glad ut. Om man ska 
ifrågasätta så blir det bara jobbigt. Många regler är inte anpassade efter en liten verksamhet men 
det får gå ändå. 

På Nossehonung har de just anpassat sig efter nya regler som kommit och det är bara att göra det 
och jobba vidare. 

Olof har löst mycket av detta genom att outsourca produktionen. Det påverkar dock på det sättet 
att produktionen kan bli dyrare. 

Sammanfattande analys 

Här kan man sammanfatta att arbetet med de lagstadgade kvalitetskraven och andra 
myndighetspålagor ser väldigt olika ut. För dem med en stark branschorganisation som biodlarna 
finns det ett gott formellt samarbete även med aktuell myndighet. Branschorganisationen hade 
också tagit fram branschriktlinjer. För en känslig bransch som mejeri där en del mindre mejerier 
just startat, har det varit problem med att ingen riktigt vet vad som gäller.  
Julia efterlyser mer samverkan i frågorna kring livsmedelslagstiftning och såg också att andra nya 
krav kan påverka hennes verksamhet så hon avstår från vissa aktiviteter medan Lars bara 
accepterar och inför. Mumsig korv tycker inte det är något svårt men har hjälpt någon i sitt 
nätverk. Ingen protesterar mot ställda kvalitetskrav eller vägrar genomföra. 

5 Slutsatser 
Gällande den första forskningsfrågan hur små livsmedelsproducenter idag arbetar med 
kvalitetsarbete och kundtillfredsställelse framgår att dessa intervjuade företag har en annan 
inställning till kvalitetsbegreppet än tidigare forskning har pekat på som typiskt för producenter i 
norra Europa. Dessa intervjuade producenter lyfter fram betydelsen av kundbehov och 
kundtillfredsställelse som faktorer som de verkar tycka vara mycket viktigare än de formella, 
lagstadgade kvalitetskraven som en del ansåg bara skulle utföras och fungera. Den rådande 
lagstiftiningen inom livsmedelskvalitet var däremot inte något som uppfattades som ett hinder för 
produktionen. 

Rörande den andra forskningsfrågan hur producenterna hade nytta av sina nätverk visar den 
genomförda studien att många producenter upplevde störst nytta inom inköp, försäljning och 
logistik. I några fall kunde det också kopplas till utvecklingsarbete, men inte speciellt mycket till 
kvalitetsarbete av det slag som förväntats. Att hjälpas åt med sitt lagstadgade kvalitetsarbete var 
något som var ganska snabbt avklarat utom möjligen för mejeristen. De andra använde sina 
nätverk mer för att utveckla sin försäljning och marknadsföring på olika sätt. 

För den sista forskningsfrågan där det gällde önskemål att utveckla sitt arbete med sina nätverk 
för ökad framgång och ett mera effektivt kvalitetsarbete visar den genomförda studien att flera av 
producenterna hade produktutveckling i åtanke men inte kvalitetsarbetet på lagkravsnivå i någon 
större utsträckning.  

För att kunna lyfta Sverige till ett framgångsrikt ”matland” i Europa verkar det finnas goda 
förutsättningar med producenter som har lyft sitt arbete med kundtillfredställelse till nivåer som 
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tidigare inte har ansetts så utmärkande för företag i norra Europa. Samtidigt fullgör de sina 
lagstadgade kvalitetskrav utan att se det som något hinder för utveckling. 

6 Diskussion 

6.1 Jämförelse med tidigare forskning 
När det gäller slutsatserna från denna studie kan de ses både stödja och gå emot tidigare 
forskning inom området. Att mindre företag, både generellt (Assarlind, 2011) och inom 
livsmedelsproducenter (Dora, Kumar, Van Goubergen, Molnar, & Gellynck, 2013) inte arbetar 
med modeller för kvalitetsutveckling det kan denna studies resultat stödja. Inte heller här 
framkom att något av de studerade företagen arbetade med några fullständiga 
kvalitetsutvecklingsmodeller.  

Däremot framkom mycket som tyder på att företagen i studien hade större kännedom om 
kundbehov och framförallt de omedvetna behoven som leder till att deras produkter uppfattas ha 
attraktiv kvalitet. Flera företag hade identifierat kundnöjdhet när kunderna blev informerade om 
ursprung och ”storyn” bakom produkterna. Detta stämmer inte med de studier som pekar på att 
producenter i norra Europa mer ägnade sig åt lagefterlevnad och matsäkerhet men inte regionalt 
ursprung (Parrott, Wilson, & Murdoch, 2002).  

Att det var kundbehoven med avseende på berättelsen och upplevelsen av produkten som var 
företagens framgångsfaktorer blev en ögonöppnare, ett svar som knappats förväntats när frågan 
formulerades. Dessa intervjuade företag hade identifierat kundbehov som låg mycket högre i 
Kanomodellen än vad som kunde anas. 

Nätverken som företagen i denna studie identifierade och deras arbetssätt ledde inte till att de 
kom in hos de större grossisterna utan de var snarare till hjälp att hitta andra försäljningskanaler, 
kanske för att slippa de strängare krav som de stora grossisterna ställer (Björklund H. e., 2008)? I 
Sverige har vi ett fåtal stora grossister som kontrollerar handeln; Axfood, Bergendahlsgruppen, 
Coop och ICA. Mycket i tidigare studier har handlat om hur de mindre producenterna ska kunna 
utvecklas för att komma in i dessas sortiment (Lundquist, 2004), (Björklund H. e., 2008). 
Företagen i denna studie framförde snarare en motvilja mot att komma in på dessa markander då 
de ville vara nära sina kunder och kunna berätta om sina produkter och använde därför sina egna 
nätverk som ett sätt att komma ut med sina produkter.  

6.2 Metoddiskussion 
I denna studie har bara sex företag intervjuats och urvalet har varit ett bekvämlighetsurval. Det 
ska inte leda till några långtgående slutsatser för hela branschen men det kan i alla fall konstateras 
att ett antal mindre skånska livsmedelsproducenter arbetar med sina nätverk på många olika sätt 
och försöker så utveckla sin verksamhet, samtidigt som de är så trygga i sitt arbete med 
nätverkande att de anser sig kunna bygga om och ändra strukturer på sina nätverk om det skulle 
visa sig att vissa delar faller bort. 

Semistrukturerade intervjuer var ett bra sätt att få fram svar som visade ”hur” de intervjuade 
företagarna arbetade och som kunde svara på forskningsfrågorna som var ställda som ”hur”-
frågor. Däremot var det inte så enkelt att sammanställa och analysera de ganska omfattande 
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svaren som framkom. Den valda metoden blev att arbeta med meningskoncentrering, men sättet 
att analysera blev präglat av författarens tolkning av meningen. Genom att koncentrera svaren 
och skriva ut ganska mycket av svaren är förhoppningen att svaren ska vara så transparanta så att 
en läsare kan göra en bedömning om analysen har tillräcklig validitet. 

Under dessa månader som studien gjorts har företagen fortsatt följts på distans via sociala media 
främst. Då framgår att flera av företagen fortsätter att utvecklas sin verksamhet och sina nätverk 
på ett sådant sätt att samma frågeformulär redan efter några månader hade besvarats på ett annat 
sätt. Dock inte så att det verkar motsäga slutsatserna i denna studie, snarare stärka dem.  

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Med den inriktning av sina kundrelationer som företagen har, med att betona ursprunget och 
berättelserna om sina produkter skulle det vara intressant att undersöka om någon regional 
ursprungsmörkning av det slag som är vanligt i södra Europa, skulle vara av intresse för 
producenter som själv identifierat betydelsen av att deras produkter har ett tydligt ursprung. 

Ytterligare en idé för fortsatta studier föddes när författaren under en vecka parallellt med detta 
arbete, träffade en handfull stipendiater från Italien som kommit på en studieresa i Skåne med 
inriktning mot livsmedelsproduktionen i Skåne. De uttalade vid flera tillfällen att de var förvånade 
över att se hur producenterna här nätverkade. De såg samma produkter i flera olika gårdsbutiker 
och förstod att producenterna i Skåne nätverkade på ett helt annat sätt än producenter gjorde i 
deras region i Italien. De nätverkade mer med produktionskooperationer. Här föddes en tanke att 
kanske vår struktur inom handeln i Sverige har tvingat fram sådana lösningar och att det skulle 
vara intressant att studera just olika mönster inom handel med lokalproducerade livsmedel i olika 
regioner i Europa. 

Fortsatt forskning hade också varit intressant att leda in på ett ekonomiskt område och om dessa 
mindre livsmedelsproducenter med ändrad syn på kvalitetsbegreppet också har en ekonomi som 
gör att de bidrar till den vision som Matlandet Sverige har formulerat med ökad sysselsättning 
och nya företag. Ger ökat kvalitetsmedvetande och en syn på kundernas behov också en bättre 
ekonomi för företagen? 
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Bilaga A Intervjuformulär 
Magisteruppsats Nätverk som stöd i små livsmedelsföretags kvalitetsarbete - En väg till 

Visionen Matlandet?  

I. ID för producenten (land och nummer) 

II. Kriterier för val av producent. 

Där är tre kriterier för val av producent. Den ideala producenten uppfyller alla tre 
kriterierna.  

1. Det ska vara en mikro eller småskalig producent med mindre än 50 anställda. 

Hur många anställda har företaget? 
 

2. Producenten själv ska vara direkt involverad i den småskaliga 

livsmedelsproduktionen, t ex bonde, hantverksmässig producent, bagare, 

livsmedelsproducent etc.) för den lokala livsmedelsmarknaden. 

Beskriv verksamhetsprofilen för intervjuföretaget: 

 
3. Producenten ska ha erfarenhet av framgångsrikt nätverkande och företagssamverkan. 

Hur många år har företaget arbetat med nätverkande och affärssamarbete? 

 

III. Bakgrundsinformation av livsmedelsproducenten och SWOT-analys.   

Bakgrundsinformation om företaget 

4.  Vad är historien bakom ert företag? Vad var den viktigaste formen av utveckling; inom 
produktion, tekniskt och/eller produkt-/tjänsteutveckling? 

5. Vilket/vilka segment inom lokal livsmedelsproduktion arbetar ni med? Djuruppfödning, 
vegetabilieproduktion, livsmedelsförädling och/eller försäljning? 

6. Vilka är era största konkurrenter? Stora livsmedelsproducenter eller andra små lokala 
producenter? 

7. Vilka är de största skillnaderna (fördelar och nackdelar) mellan er och era 
huvudkonkurrenter? 

IV. SWOT- analys 

I denna del utförs SWOT-analysen.   

8. Vilka är de största styrkorna i ert företag sett ur ett inifrånperspektiv? 

9. Vilka är de största svagheterna i ert företag i ett inifrånperspektiv? 
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10. Vilka är de största möjligheterna för ert företag sett ur ett omvärldsperspektiv? 

11. Vilka är de största hoten för ert företag ur ett omvärldsperspektiv? 

V. Nyckel-samarbetspartners i värdekedjan för lokala och regional livsmedelsproducenter   

I denna del av intervjun ska tillsammans med producenten beskrivas värdekedjan från 
leverantör till konsument.   

12. Vilka är de främsta leverantörerna av finansiellt kapital för ert företag? Banker, 
kooperationer etc. 

13. Vilka är era främsta leverantörer? 

14. Vilka är era främsta produktionspartners (underleverantörer, delägare i 
produktionsutrustning, andra affärspartners med vilka ni samarbetar inom produktion av varor 
och tjänster) 

15. Vilka är era samarbetspartners när det gäller distribution av produkter, marknadsföring 
och försäljning? 

16. Vilka är era största konsumentgrupper?  

VI. Formerna för affärssamarbete mellan den lokala livsmedelsproducenten och dess 
främsta affärspartners   

17. Hur formaliserade är ert samarbete med era affärspartners? (kontraktsbaserat, muntliga 
överenskommelser, ingen bindande överenskommelser, eller vedertagen praxis (gammal 
vana?) 

18. Är ni medlemmar av något formellt affärssammarbete eller nätverk? Om ”ja”, beskriv det. 

19. Hur ofta använder du detta affärssammarbete med era samarbets/affärspartners? 

20. Hur mycket förlitar du dig på detta affärssamarbete/affärsrelationer? (Tänk efter vad som 
skulle hända om ni förlorade detta samarbete eller denna relation.) 

21. Vem ansvarar för mest nätverksaktiviteter med affärspartners i ert företag? 

VII. Skäl för lokala producenter att använda sig av nätverk. 

22. Varför investerar ni av era knappa resurser (tid, pengar) I att utveckla och behålla era 
affärssamarbeten med era samarbetspartners? 

23. Vad var era ursprungliga förväntningar när ni började utveckla era affärssamarbeten? 

24. Vad är dina nuvarande förväntningar när det gäller deltagande i dessa affärssamarbeten? 

VIII. Konsekvenser av nätverkande för företagare inom lokal/regional 
livsmedelsproduktion 
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25. På vilket sätt har nätverkande och affärssamarbete påverkat ert företags framgångar? 

26. Vilka är de specifika fördelarna med affärssamarbete när det gäller ert företags 
framgångar? 

27. Vilka är nackdelarna eller kostnaderna för er att utveckla och underhålla ert 
affärssamarbete?  

28. Vilka är de allt överskuggande vinsterna av affärssamarbete med avseende på ert företags 
framgångar? 

29. Kommer ni att utveckla mer företagssamverkan och nätverkande i framtiden? 

IX. Översikt över affärsstrategier och/eller verktyg som producenter förlitar sig på i sin 
verksamhet. 

30. Kan du förklara hur du arbetar långsiktigt med att utveckla din produktion, nå nya kunder 
och distributionskanaler.  

31. Ge något exempel på hur ni arbetar med produktutveckling. 

32. Hur arbetar ni med kundrelationer? 

33. Hur arbetar ni med rekrytering och personalens kompetensutveckling? 

34 Finns det några nya krav eller kontrollsystem från myndigheter som du tror du kommer att 
påverkas av i framtiden (exempelvis vid en expansion)? Har du tänkt på hur du skall hantera 
dem? 

35. Har ni omvärderat ert tillvägagångssätt kring utveckling, kundrelationer och 
kompetensutveckling med tiden? Om ja, varför? I vilken omfattning? I vilken riktning? Med 
vilken effekt? I förhållande till vem? 

X. Lagstiftning och regelverk är tuffare för livsmedelsproducenter än för de flesta andra 
företag med avseende på kvalitet t.ex. 

36 Har ni haft någon samverkan i era affärssamarbeten med avseende på kvalitetsarbete, 
Egenkontroll och HACCP t ex.? 
37. Att leda ett företag med det ansvar och det ekonomiska stress det medför kan vara svårt att 
hantera ibland. Har det hänt att det har medfört sömnproblem eller att du haft svårt att koppla 
av?  
38. Har du haft någon hjälp från dina affärspartner eller nätverk när det handlar om sådana 
frågor? 
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