
Framtidens hållbara 
livsmedelsproduktion 

i samverkan



Globala megatrender påverkar lokala mathantverka-
re och konsumenters ökande livsmedelsintresse ställer 
nya krav på industrin och spelplanen förändras. Projek-
tet ”Framtidens hållbara livsmedelsproduktion i samver-
kan”, som Krinova drivit tillsammans med LRF Skåne, tar 
utgångspunkt hos skånska primärproducenter. Projek-
tets syfte är att utveckla och testa idéer och arbetssätt 
som kan leda till stärkt lönsamhet. Tolv skånska primär-
producenter har deltagit i projektet och deras aktuella 
utmaningar har varit utgångspunkten i arbetet. Under 
det 24 månader långa projektet har man jobbat både  
individuellt och i grupp inom områden som kommuni-
kation, affärsmodeller, försäljningskanaler och inte minst 
viktigt erfarenhetsutbyte sinsemellan som lett till nya sam-
arbeten och innovation. Denna rapport bjuder på spaning 
kring megatrender, erfarenheter från några av de företa-
gare som deltagit i projektet och vi ger också en inblick i 
projektets arbetsprocess samt en summering av lärdomar 
med koppling till branschen.

Projektperiod: mars 2019 – april 2021
Projektägare: Krinova Incubator & Science Park
Projektpartner: LRF Skåne
Projektet är finansierat av: Europeiska jordbruksfonden
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Dagens system för distribution, logistik och förädling av 
livsmedel bygger till största delen på industriell produktion 
med ett fåtal mottagare för primärproduktionen att leverera 
sina produkter till. I detta befintliga system är det svårt att få 
ersättning för råvaru- eller produktburna mervärden efter-
som branschen, framförallt på råvarusidan, är globalt kon-
kurrensutsatt. För industriell livsmedelsproduktion innebär 
det svaga drivkrafter för att betala för mervärden som inte 
specifikt efterfrågas av konsumenten. I sin tur innebär detta 
att incitamenten för att utveckla mervärden, blir lägre när 
mervärden som lagar och regler föreskriver inte ger affärs-
mässig utdelning för producenten. Inte minst drabbas de 
primärproducenter, ofta mindre, som vill och kan lägga till 
mervärden i sin produktion och arbeta med värden istället 
för volym. 

Ett sätt att få mer betalt är att röra sig uppåt i förädlingsked-
jan eller göra en förflyttning hela vägen från råvara till kon-
sumentprodukt. Utmaningarna för dessa produkter är dock 
att systemet för livsmedelsdistribution inte är uppbyggt för 
detta eller saknar inbyggd logik för hantering. En viss positiv 
förändring har dock skett under Coronapandemin. Samti-
digt efterfrågas just varuburna mervärden kopplade till rå-
vara och/eller förädling av en växande andel konsumenter. 

Livsmedelsbranschen i Sverige består i dag av cirka 300 000 företag. Mer än 
99,99 % av företagen räknas som SME (företag med färre än 250 anställda 
enligt rapporten ”Livsmedelskedjans nationella innovationssystem (2021)" 
från Sweden Food Arena. Merparten av dessa företag är primärproducenter. 

Inte minst uppkomsten och framväxandet av REKO-ringar 
visar på detta. Denna trend ser ut att ha förstärkts under 
Coronapandemin samtidigt som konsumentens medveten-
het ökat kring betydelsen av närproducerade produkter för 
ökad nationell-lokal resiliens. 

Det uppstår därmed ett gap mellan det befintliga systemets 
oförmåga att betala för mervärden och en ökad efterfrågan 
på dessa. Om man vill förändra livsmedelsproduktionen till 
att bli mer hållbar och göra en förflyttning går det inte att 
bortse från primärproduktionsledet med dess inverkan och 
enorma möjligheter. Samtidigt måste förändringar bygga 
på affärsnytta. 

Med syfte att arbeta för en holistiskt hållbar livsmedelsked-
ja, i det här fallet från primärproducent till konsument, drev 
Krinova projektet ”Framtidens hållbara livsmedelsproduk-
tion i samverkan” tillsammans med LRF Skåne. Projektet 
ville utforska möjligheten att, med fokus på mervärden, 
överföra dessa till konsument och samtidigt kunna få betalt 
för produktionskostnad inklusive arbete. Projektet ville dess-
utom studera hur mervärden kan bli affärsmässigt hållbara 
och se i vilken utsträckning detta kan gynnas av samarbete. 

Livsmedelsproduktion i 
förändring

Alla företag Företag med minst en anställd

Källa: Livsmedelskedjans nationella innovationssystem, 
Sweden Food Arena, 2021

Antal företag per storleksklass i livsmedelskedjan

200+ anställda
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Det unika med REKO-ringar är att 
de visat sig vara ett kulturellt feno-
men med en stark koppling mellan 
konsumenters efterfrågan och pro-
ducenters erbjudande. Genom att 
erbjuda dagsfärska varor levererade 
med närhet och personlighet har di-
rektkanalerna satt en ny standard för 
konsumenters förväntan. I samspel 
med andra trender och ett generellt 
höjt intresse för mat och hälsa är 
många konsumenter numera måna 
om både råvarornas smakkvalité och 
kännedom om matens ursprung.

81000
153988

236278
302000

448980

634462

819859

2017-12-01 2018-06-01 2018-12-01 2019-06-01 2019-12-01 2020-06-01 2020-12-01

ANTAL ANSLUTNA KONSUMENTER

6   •   Framtidens hål lbara l i v smedelsprouk tion i  s amverkan

Kortare värdekedja sätter ny standard
Transparens är ett begrepp som varit på modet de senas-
te åren. Transparens betyder i dess ursprungliga form ge-
nomskinlighet men kopplas idag ofta också till öppenhet 
och insyn. I samtal om mat och vårt matsystem har bris-
ten på transparens gällande exempelvis råvaror och dess 
ursprung lyfts fram. När konsumenten får möjlighet att 
bygga en relation med producent och produkt skapar det 
ökade möjligheter till transparens. Olika försäljningskana-
ler erbjuder olika förutsättningar för transparens. Exempel 
på kanaler med mycket goda möjligheter till transparens 
är REKO-ringar, gårdsbutiker och andelsjordbruk (Com-
munity Supported Agriculture) medan mer traditionella 
försäljningskanaler arbetar med att bygga transparens 
genom exempelvis bakgrundsinformation till en vara som 
nås via en QR-kod eller app. 

Många av de producenter som deltar i projektet ”Fram-
tidens hållbara livsmedelsproduktion i samverkan” säl-
jer via REKO-ringar. På en REKO-ring har producent och 
konsument bestämt träff och gjort upp affären i förväg 
på Facebook – här finns det möjlighet att ställa frågor om 
produkten och produktionen. Varor byter händer på en 
plats som tillfälligt blommar ut till en handelsplats där 

producent och konsument möts fysiskt. Ofta sker det på 
ett område som vanligtvis har en annan funktion och han-
deln av mat tar plats i staden på ett nytt sätt. 

Konsumenters efterfrågan på nya produktegenskaper har 
identifierats av företag som försöker etablera sig som en 
mellanhand i den kortare värdekedjan. Exempel på denna 
typ av företag är Mylla Mat, Gröna Gårdar och Farm Up. En 
annan trend som går hand i hand med denna rörelse är att 
restauranger i större städer förändrats till hybrider mellan 
restaurang och saluhall där samma råvaror som kockarna 
använder också finns till försäljning.  

Även om direktkanaler utgör en liten del av den totala 
handeln med dagligvaror har de nya företeelserna utma-
nat livsmedelssystemets struktur. Under 2020, som ett 
resultat av pandemi och opinion, lanserades flera initiativ 
med syfte till en mer personlig och transparent köpupp-
levelse i dagligvaruhandeln, exempelvis har Lidl och Ax-
food arbetat aktivt med att utvidga sitt utbud av mindre 
producenter och varumärken. 

På så vis har direktkanaler påverkat utbudet för konsu-
menter som inte själva handlar i dessa kanaler. 

Källa: Hushållningssällskapet

Antal anslutna konsumenter, Sverige
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Lokalproducerat, svenskt 36% 22% 3% 25%

Produkter med en högre kvalité (premium) 14% 9% 4% 11%

Hälsosamma alternativ 3% 9% 23% 9%

Produkternas klimatavtryck (hållbarhet) 2% 14% 14% 8%

EMV 6% 5% 15% 8%

Proteinrika (kött-) alternativ 13% 2% 2% 8%

Lågprisalternativ (ej EMV) 6% 11% 4% 7%

Vegetariska produkter 6% 2% 10% 6%

Bekväma alternativ/färdigmat 0% 12% 7% 5%

Ekologiska produkter 7% 0% 1% 4%

Produkter med mindre socker 0% 3% 12% 3%

Veganska produkter 3% 4% 2% 3%

Fritt från ex laktos, gluten m fl. 0% 6% 1% 2%

Fritt från tillsatser 3% 1% 2% 2%

Hetaste 
trend

Näst 
hetaste

Tredje 
hetaste

Vägd 
rangordning
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Under de senaste åren har intresset 
för att både sälja och handla på  
REKO-ringar ökat markant.
Källa: Hushållningssällskapet

Varor som säljs i en kortare värdekedja kommer ofta från 
små och mellanstora primärproducenter och förädlings-
företag. Bakom varje företag finns en eller flera perso-
ner, inte sällan en familj, kanske med ett fåtal anställda. 
Människorna bakom företagen utgör en enorm källa till 
kunskap om råvaror och produktegenskaper. Just dessa 
produktegenskaper driver handeln i direktkanalerna. 
Hela branschen har mycket att lära av den småskaliga 
produktionen, men samtidigt är det viktigt för de småska-
liga att också se till sin ekonomiska och sociala hållbarhet.  

Källa: Livsmedelsföretagen
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80%

20%

6. Kan du  föreställa dig ett samarbete som skulle ha 
potential att gynna ditt företag ekonomiskt?

Ja Nej

80%

20%

Så här har vi jobbat i projektet

Ordet samverkan har fungerat som ett ledord och har 
öppnat upp för trender, kunskap samt input och förslag 
från andra deltagare i projektet. Under projekttiden har 
deltagarna tillsammans skapat en inkluderande och 
positiv miljö där de arbetat i olika former av workshops. 
Exempelvis har företagen producerat omvärldsanalyser 
gemensamt. De har även utvärderat och diskuterat var-
andras produkter med målet att identifiera produktegen-
skaper som konsumenter kan identifiera som mervärden. 
På så sätt har företagen fått möjlighet att jämföra hur de-
ras egna tankar och produkter står sig i relation till andras. 

En framgångsfaktor för utveckling och innovation är att 
betrakta det egna företagandet som en del av ett eko-
system där samarbete och samverkan blir naturligt och 

Projektarbetet är byggt kring samverkan och hållbarhet med syfte att 
samverka för en framtida hållbar livsmedelsproduktion. Eftersom projektets 
målsättning varit att stärka de medverkande företagens lönsamhet, har deras 
fokus i första hand varit ekonomisk hållbarhet.

där ny kunskap, antingen i form av forskning eller i form 
av goda beprövade exempel, kan byggas in i den egna 
verksamheten. 

Trots att en stor del av projektets genomförande har präg-
lats av Corona-restriktioner, har det arrangerats många 
träffar för företagen såväl individuella som gemensamma 
– först som fysiska möten och senare digitala. 

Har du höjt priserna (i förhållande 
till produktionskostnaderna) på 

dina produkter under projekttiden?

Har du "provat något nytt" under 
projekttiden? Exempel påbörjat/fär-

digställt utvecklingen av en ny produkt 
eller provat en ny försäljningskanal?

70%

30%

3. Har du "provat något nytt" under projekttiden? Exempelvis 
påbörjat/färdigställt utvecklingen av en ny produkt eller 

provat en ny försäljningskanal.

Ja Nej

Har du provat ett nytt samarbete 
under projekttiden? Det kan 

vara med ett företag i projektet 
eller med någon annan. 

Kan du föreställa dig ett samar-
bete som skulle ha potential att 
gynna ditt företag ekonomiskt?

70%

30%

3. Har du "provat något nytt" under projekttiden? Exempelvis 
påbörjat/färdigställt utvecklingen av en ny produkt eller 

provat en ny försäljningskanal.

Ja Nej

70%

30%

3. Har du "provat något nytt" under projekttiden? Exempelvis 
påbörjat/färdigställt utvecklingen av en ny produkt eller 

provat en ny försäljningskanal.

Ja Nej

80%

20%

6. Kan du  föreställa dig ett samarbete som skulle ha 
potential att gynna ditt företag ekonomiskt?

Ja Nej

Har projektet bidragit med kun-
skap som du kan använda för att 

öka din lönsamhet?

Har projektet stärkt din förmåga 
att beskriva och berätta om dina 

produkters kvalitéer?

80%

20%

70%

30%

3. Har du "provat något nytt" under projekttiden? Exempelvis 
påbörjat/färdigställt utvecklingen av en ny produkt eller 

provat en ny försäljningskanal.

Ja Nej

20%

10%

Ja Ja
Ja

JaJaJa

Nej Nej

Nej
Nej

Nej

Nej

Vet inte

Projektdeltagarna fick vid projektets slut svara på ett 
antal frågor kopplade till fokusområdena i projektet. 
Nedan visas hur svaren fördelade sig.
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80 % av företagen föreställer sig att 
ett samarbete skulle gynna företaget 
ekonomiskt. 70 % har också testat ett 
samarbete under projektperioden.

I projektets uppstart gjordes ”hemma hos” intervjuer med 
alla deltagare. Vid intervjun fick företagen berätta om sin 
vardag men också definiera framtida utmaningar; både i 
det egna företaget och för branschen i stort. Besöken hos 
företagen i Skåne blev uppstarten för den process av indi-
viduell affärsutveckling som samtliga deltagande företag 
har erbjudits. Arbetet har skett med hjälp av de metoder 
och verktyg för affärsutveckling som Krinova använder 
och med företagens utvecklingsbehov i centrum. 

Eftersom arbetet präglas av individuella behov har det 
sett olika ut i varje företag. I vissa fall har arbetet varit över-
gripande med fokus på affärsmodeller, i andra fall har det 
inriktats på en del av en affärsmodell som exempelvis att 
identifiera och utveckla nya försäljningskanaler. 

En gemensam nämnare för projektdeltagarna är att de 
arbetar aktivt och medvetet med en kort värdekedja. 
Redan i början av projektet hade de flesta erfarenhet av 
att sälja direkt till konsument, antingen via egen gårds-
butik, REKO-ring eller liknande direktkanaler. De direkta 
försäljningskanalerna präglas av att primärproducenter 
och konsumenter har en nära relation och dialog. Konsu-
menternas behov och upplevelse av produkten förmed-
las direkt till producenten som i sin tur har mycket stor 
kunskap om produktionen som leder upp till produktens 
egenskaper. Därför har det varit naturligt att projektet lagt 
stor fokus vid att utveckla och förfina försäljning i direkt-
kanaler. 

 
80 % av företagen föreställer sig att 
ett samarbete skulle gynna företaget 
ekonomiskt. 70 % har också testat ett 
samarbete under projektperioden.

Här finns de 
12 företagen 
i projektet



Möt tre av de tolv företagen i 
projektet
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Tre skånska 
primärproducenter
Under det 24 månader långa projektet har man uti-
från företagens utmaningar jobbat både individuellt 
och i grupp inom områden som kommunikation, 
affärsmodeller, försäljningskanaler och inte minst 
viktigt erfarenhetsutbyte företagen sinsemellan.

Lär känna och ta del av de erfarenheter 
och lärdomar som de tre företagen fått 
med sig genom projektet

• SKÄRHUS MATHANTVERK 
Driver etisk djuruppfödning och förädling  

• BOSARPS GÅRD 
Driver ekologiskt jordbruk

• GRÖNALUNDS BI & MUSTERI 
Biodling, musteri och grisuppfödning
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Att bedriva verksam-
heten helt ekologiskt 
är självklart för oss. Vi 
värnar om att djuren ska 
ha det riktigt bra. De får 
växa i långsam takt på 
naturligt foder och får 
vara mycket ute i det fria.

Johanna Rasmusson, 
Bosarps Gård

BOSARPS GÅRD
Johanna Rasmusson driver tillsammans med sin man 
Bosarps gård utanför Blentarp i Skåne. Här i det ekologiska 
jordbruket är djuren i centrum.

Bosarps gård är ett av de företag som varit med i projektet 
”Framtidens hållbara livsmedelsproduktion i samverkan”. 
För Johanna har projektet gett nya perspektiv och 
infallsvinklar.

På Bosarps gård finns 200 nötkreatur varav 80 moderdjur 
som vintertid strövar fritt i skog och mark runt gården, 
samt sommartid sköter ca 170 ha naturbetesmarker 
som arrenderas i närheten. Årligen föder man också 
upp 50 000 kycklingar. Nötköttet säljer Bosarps gård 
direkt till konsument och för kycklingarna har man 
avtal med Kronfågel, där kycklingarna säljs under 
varumärket Bosarpkyckling. Bosarps Gård gör återtag 
på del av kycklingen och säljer direkt till konsument. 

 
– Det är givande att ta del av hur andra producenter 
investerat i sina anläggningar och vad det gett dem. De 
nätverk och kontakter som byggts upp lever kvar även om 
projektet nu går mot sitt slut, säger Johanna.

För Johanna och Bosarps gård har REKO-ringar blivit en 
av de viktigaste försäljningskanalerna. De står för cirka 50 
% av försäljningen, övrigt säljs via gårds- och webbutiken.

– Jag gillar direktkontakten med kunderna. Men REKO-
ringarna är också ett tillfälle att träffa andra producenter, 
vi är ju kollegor i branschen.

Johanna är aktiv i 20 – 25 REKO-ringar från Helsingborg 
i väster till Simrishamn i öster. Alla dessa REKO-ringar 
betyder också lika många annonser på REKO-ringarnas 
Facebook sidor. Det kräver en hel del administration. 
Varje annons behöver hanteras separat för att hållas 
uppdaterad med tillgängliga varor och det som sålt 

slut. Snart ska Bosarps gårds nya hemsida lanseras och 
Johanna hoppas mycket på att den ska effektivisera 
administrationen.

– Den nya sidan med webbutik kommer att länkas till våra 
annonser på REKO-ringarna som på så vis automatiskt blir 
uppdaterad med tillgängliga produkter. Jag hoppas och 
tror att funktionerna på den nya sidan kommer att öka 
försäljningen avsevärt.

Med den erfarenhet Johanna har från REKO-ringar; vilka 
råd kan hon då ge andra.

– Min erfarenhet är att det krävs en regelbundenhet i 
närvaron även om man inte behöver komma varje gång, 
i synnerhet inte om du har produkter med lång hållbarhet. 
Utforma annonsen med en tydlig struktur och så det är 
lätt för kunderna att känna igen företaget. Sen tror jag 
mycket på det personliga mötet, det handlar om att 
bygga förtroende. Jag tror starkt på konceptet och tror 
och hoppas att det uppsving vi sett under pandemin 
fortsatt kommer att hålla i sig.
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Genom projektet har vi 
fått ett breddat nätverk 
och börjat kika på samar-
bete med ett av de andra 
företagen i projektet. Vi 
har diskuterat hur vi i vårt 
produktionskök kan för-
ädla och göra något mer 
av den grönsaksspill som 
de får i sin verksamhet.

Kajsa Åbjörnsson, 
Skärhus Mathantverk

SKÄRHUS MATHANTVERK
Efter många år inom universitet respektive IT-branschen 
så bestämde sig Kajsa Åbjörnsson och hennes man 
Jan för att sadla om och göra en andra ”karriär” i livet. 
Sommarbostaden i Skärhus blev permanentbostad och 
granngården som lägligt var till salu lades till ägorna. Här 
har de på ett par år byggt upp sin verksamhet Skärhus 
Mathantverk med målet att hålla en etisk djuruppfödning 
med förädling av kvalitetsprodukter av framförallt chark. 
Genom kurser och utbildningar har kunskapen byggts 
upp och i den gamla ladugården finns nu charkuteri och 
förädlingskök. Det var mitt i uppstartfasen av verksam-
heten som Kajsa och Jan kom med i projektet. 

På Skärhus finns i dag cirka 50 grisar, varav hälften ung-
grisar. De lever sina liv ute och går och bökar på grisars 
vis i de stora hagarna som utgörs av skog och betesmark. 
Galtarna som används i uppfödningen är Linderödsgrisar 
medan suggorna växlar mellan Linderöds- och produk-
tionsgris.

– I konventionell grisuppfödning så går grisarna till slakt 
när de är cirka sex månader och väger då ungefär 100 kilo. 
Hos oss är grisarna nästan två år innan de når samma 
matchvikt och slaktas, men å andra sidan så har de då en 
helt annan köttkvalité. För den allra högsta kvalitén, som 
används för exempelvis lufttorkad skinka, är grisarna fyra 
år innan de går till slakt och väger då 450 kilo, berättar 
Kajsa.

Den allra största delen av köttet förädlas, men vissa delar 
säljs också som färskt.

– Vi började vår försäljning juli 2020 och sedan dess har 
vi levt med en efterfrågan som är större än tillgången, 
säger Kajsa.

Breddning för ökad lönsamhet
Ett ökat lönsamhetstänk är en av de saker som Kajsa 
känner att de fått med sig genom projektet. 

– Vi har fått stöd i hur vi kan bygga upp verksamheten 
utan att tumma på de värderingar som är viktiga för oss 
och samtidigt stärka lönsamheten. Här har just breddning 
av verksamheten varit en av de tankar som vi nu jobbar 
vidare med. 

En del i breddningen är den gårdsbutik som är plane-
rad att öppna i vår. Fram till nu har allt sålts genom RE-
KO-ringar, framförallt i Lunda- och Malmöområdet.

En annan sida av lönsamhetstänket är naturligtvis att kun-
na ta betalt för de mervärden som man levererar.

– Här hjälper en tydlig kommunikation oss att kunna ta 
betalt för våra mervärden. Vi är ganska ensamma om att 
ha hela kedjan från uppfödning till förädling. Kvalitets-
tänket går igen i allt vi gör. Vi är noggranna med att visa 
bilder på djuren, berätta om hur grisarna lever, fodret, han-
teringen, ja hela kedjan till förädling. Vi får också extremt 
positiv feedback. Det gör att våra kunder är beredda att 
betala för den djuromsorg och kvalité som vi erbjuder. Det 
känns bra, konstaterar Kajsa med ett leende.



Storytelling är avgörande 
när det gäller att ta betalt 
för mervärden. Jag vet 
att våra grisar har det bra 
och det vet våra kunder 
också, säger Maria som 
tillsammans med sin sam-
bo driver Grönalunds Bi & 
Musteri utanför Hästveda. 

Maria Larsson, 
Grönalund Bi & Musteri

GRÖNALUNDS BI & MUSTERI
Under drygt tio år har Maria och hennes sambo byggt upp 
verksamheten. 2009 började de med biodling på hobby-
nivå och sedan dess har verksamheten succesivt växt till 
en verksamhet som kan försörja dem båda och som nu 
också omfattar musteri och grisuppfödning. Maria och 
hennes sambo har valt att båda jobba också utanför går-
den, inte minst av sociala skäl. Maria med timanställning 
som kan anpassas efter hur intensivt det är på gården och 
sambon driver maskinverksamhet i egen regi.

– Vi hade kunnat leva på det som gården drar in, men vi 
investerar hela tiden så pengarna går tillbaka in i företaget 
i stället för till löner, förklarar Maria med ett skratt.

Honungen och musten från gården säljs under varumär-
ket Grönalunds Bi & Musteri. För fyra år sedan utökades 
gården med Linderödsgrisar. I dag lever ca 40-tal grisar 
på gården. Grisarna är ute året om och vid cirka ett års 
ålder så slaktas de på ett litet slakteri. Under varumär-
ket ”Grönalunds mögeda udegrisar” säjs korv och andra 
styckdetaljer. 

– Jag upplever att kunderna värdesätter och är bered-
da att betala för de mervärden det innebär att grisarna 
haft det bra och slaktas på ett litet slakteri. När det gäller 
honungen är är det svårare att få betalt för mervärden. 
Kanske som en följd av att det idag finns många biodlare 
på hobbynivå som inte är momspliktiga och därför kan 
hålla andra priser, funderar Maria. 

Stöttning i frågor kring prissättning är en av de delar som 
Maria fått med sig genom projektet.

– I dag känner jag att vi vågar ta betalt och också blivit 
bättre i hur vi kan marknadsföra våra mervärden.

Tid för utveckling
I oktober i fjol vann Grönalund Bi & Musteri SM mathant-
verk för en must de utvecklat. Det gav mycket uppmärk-

samhet och ökad efterfrågan, inte bara för den vinnande 
produkten utan har gjort att många har hittat till Grö-
nalund.

– Det är många som kommer hit till gården för att handla 
och är vi hemma så går det bra. Just nu bygger vi en gårds-
butik för självbetjäning, som ska förenkla hanteringen.

Normala år säljer Grönalunds mycket på marknader, men 
under pandemin har REKO-ringarna fått större utrymme.

– Eftersom vi inte är iväg på marknader har vi kunnat läg-
ga mer tid på egen utveckling, saker som inte hinns med 
annars. Så det är inte omöjligt att vi kommer starkare ur 
pandemin, säger Maria. 

Genom Länsstyrelsen har Grönalunds fått finansiering 
för att bygga en ny och större lokal så att allt kan skötas 
i en och samma byggnad och utan spring i trappor, på 
så vis kan hanteringen effektiviseras. Samtidigt har man 
också fått medel från Vinnova för produktutveckling. 
En kolsyrad must har tagits fram. Nu väntar man bara 
på utrustningen för att stå redo att komma i gång med 
produktionen inför höstens säsong. 

Foto: Espresso Media/Erik Johannesson



Innovation i värdekedjan

En vanlig missuppfattning i fråga om begreppet innova-
tion är att förknippa innovation uteslutande med radika-
la tekniska förändringar som sätter globala avtryck, som 
exempelvis elektricitet eller internet. Men en innovation 
behöver inte alls vara ny för världen utan kan också vara 
ny i ett specifikt sammanhang. En förutsättning för inn-
ovation är många gånger tro, vilja och inspiration att ut-
veckla företaget. Om viljan finns kan ett företag, antingen 
på egen hand eller i samarbete med stödjande aktörer, 
identifiera relevanta utvecklings- och innovationsområ-
den att arbeta inom.

Balansera kundbehov och erbjudande
Att hitta rätt balans mellan kunders behov och företags 
erbjudande är centralt för ett välfungerande företag. Där-
för är en viktig del av innovations- och utvecklingsarbete 
att hålla sig välinformerad kring större rörelser och trender 

Det innovations- och utvecklingstöd som Krinova erbjuder sker både ut-
ifrån ett individuellt och ett kollektivt perspektiv. Inom ett kollektiv – som 
primärproducenter – finns utrymme för en mycket stor variation av indivi-
duella förutsättningar. Dessa unika faktorer kan vara såväl möjliggörande 
som hindrande; oavsett behöver de tas i beaktande för att kunna bygga 
långsiktigt hållbara och lönsamma företag. 
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Uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategin, 
Jordbruksverket 2019

Enkätsvar från deltagarna i projektet;
Framtidens hållbara livsmedelsproduktion i samverkan

Jag ser ser möjligheter att utveckla min verk-
samhet och göra mitt företag mer lönsamt

70%

30%

3. Har du "provat något nytt" under projekttiden? Exempelvis 
påbörjat/färdigställt utvecklingen av en ny produkt eller 

provat en ny försäljningskanal.

Ja Nej

20%

10%

Ja

Varken ja/nej

90%

som pågår i samhället. Flertalet aktörer producerar och 
kommunicerar omvärldsanalyser som kan vara intres-
santa och relevanta för primärproducenter (exempelvis: 
AGFO, Livsmedelsföretagen, LRF och Länsstyrelsen). Ett 
bra sätt att förstå kunders behov är att bygga egen rela-
tion och dialog med de kunder företaget har idag eller 
delta i sammanhang där företag utbyter erfarenheter. 

Det kan vara utmanande att konvertera omvärldsinfor-
mation till att införlivas i det egna företagets vardag. Som 
företagare är det lätt att fokusera på slutmål och hinder på 
vägen, snarare än att se alla de möjligheter som öppnar 
sig med ett målinriktat utvecklingsarbete. Ett sätt att ta 
de första stegen är att genomföra förändringar stegvis 
och i olika etapper. Fördelen med att genomföra föränd-
ringar successivt är att en ny lösning eller erbjudande kan 
då justeras och utvärderas löpande.

Ti
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t 
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h
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Tillväxt förädlingsgrad



Förädling och produktegenskaper
I Jordbruksverkets årsrapport 2019 ”Utvärdering och upp-
följning av livsmedelsstrategin”, konstateras att konkur-
renskraften i livsmedelskedjan har försämrats mellan åren 
2011-2017, detta gäller i synnerhet inom primärproduktion 
och livsmedelsindustri. För att kunna nå livsmedelsstra-
tegins övergripande mål behöver, enligt Jordbruksverket, 
lönsamheten i primärproduktion och livsmedelsindustri 
stärkas vilket kan åstadkommas genom ökad produktivi-
tet, högre förädlingsgrad och satsningar på kunskap och 
innovation. 

Ett område som visat sig relevant för primärproduktion 
är förädling, och inom detta område har Jordbruksver-
ket visat på samband mellan tillväxt i lönsamhet och till-
växt i förädlingsgrad. Andra områden som deltagande 
företag i projektet framhållit är försäljningskanaler, kom-
munikation och resursanvändning.

Förslag på försäljnings-
kanaler att testa och ut-
värdera:
• REKO-ring

• Enkel obemannad gårdsbutik

• Lokala restauranger

• Etablerade gårdsbutiker i närområdet

• Försäljning via privat nätverk

• Lokala handlare

Lokala försäljningskanaler
Varor och tjänster når kunden via olika försäljningskanaler. 
Vissa försäljningskanaler medför flera steg mellan produ-
cent och konsument medan andra innebär färre. Stegen 
kallas ibland för värdekedja – ett begrepp som utgår från 
att varje steg tillför värde till produkten. Under projekt- 
tiden har det skett en utveckling mot en väldigt lokal, så 
kallad hyperlokal, marknad där stegen mellan producent 
och konsument blivit färre eller till och med helt försvunnit. 
För företagen i projektet har det varit intressant att sälja 
delar eller hela sin produktion i dessa nya lokala kanaler. 

När ett företag vill testa försäljning direkt till konsument 
på lokal marknad, är det viktigt med en stegvis föränd-
ring och en medvetenhet kring att det kan krävas nya 
kunskaper och investerad arbetstid. Ett första steg kan 
vara att testa försäljning i någon av de föreslagna försälj-
ningskanalerna (se lista); varpå erfarenheten utvärderas 
och erbjudandet kan vid behov justeras. Justeringar kan 
exempelvis röra sig om: utbud, pris, leveranstillfälle eller 
kommunikation. Även för företag som redan är väl eta-
blerade på den lokala marknaden kan det finnas intresse 
i att testa och justera sitt erbjudande. 

Många av företagen i projektet testa-
de bland annat minskade öppettider 
i sina bemannade gårdsbutiker, vil-
ket ledde till oförändrad försäljning 
med mindre arbetsinsats.

En annan framgångsrik förändring 
som flera företag gjorde var investe-
ring i obemannade gårdsbutiker som 
komplement till den bemannade. På 
så vis kunde producenten kommu-
nicera budskapet ”öppet sju dagar i 
veckan”, vilket resulterade i en mar-
kant ökad försäljning. 
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Produktegenskaper är de kvalitéer som en råvara eller 
förädlad råvara har och som kan upplevas som mervärden 
av konsumenten. Produktegenskaper skapas genom de 
förhållanden som råder vid exempelvis djurhållning (foder, 
utedrift, typ av styckdetaljer) eller genom de tekniker som 
används vid förädling (konsistens, hållbarhet, utseende, 
smakkombinationer etc.). Konsumenters bedömning av 
av produktegenskapernas värde avgör vilket pris kunden 
är beredd att betala för produkten. Därför är kommuni-
kation kring just produktegenskaper en viktig del av af-
färsmodellen för alla företag med mål att ta betalt för sitt 
arbete. I livsmedelsbranschen är märkningar ett vanligt 
sätt att kommunicera produktegenskaper. Märkningar 
fungerar i praktiken som en gruppering av produktkva-
litéer och hjälper kunden att förstå sitt köp. Vissa märk-
ningar är väldigt breda som ”Från Sverige” medan andra 
är mer specifika som KRAV. En central, men samtidigt 
komplex produktegenskap är smak. Flera av deltagarna 
i projektet uttrycker att de inte känner sig bekväma med 
att lova att produkten har en viss smakkvalité, eftersom 
smak är en subjektiv upplevelse och i många fall också 
beroende av hur varan tillreds.

Ett av företagen i projektet, Toftebo Kalkon, arbetar med 
produktegenskaper på ett framgångsrikt sätt. De erbjud-
er sina kunder recept och inspiration om hur råvaran kan 
tillredas på bästa sätt. Därigenom hjälper företaget kun-
den att lyfta fram produktens fulla potential och kunden 
upplever en lyckad och angenäm måltidsupplevelse. 

Ett positivt exempel från projektet är företagen Rathcke-
gården och Skärhus mathantverk som inlett samarbete 
med utgångspunkt att minska matsvinn på fälten. Ge-
nom att kombinera sina kunskaper om odling och föräd-
ling har de båda företagen kunnat inleda en gemensam 
produktutveckling. 

Att förädla innebär att bearbeta 
något för att det ska ta en mer 
avancerad form eller bli en  
renare och mer fulländad  
version av sig själv
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