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Sammanfattning 

Storskaliga strukturer präglar idag stora delar av samhället. Det är resultatet av en 

strukturutveckling som har pågått under en längre tid i Sverige. Det har resulterat i en allt mer 

industrialiserad produktion med större produktionsenheter som ger en effektivare 

livsmedelsproduktion. Det är dock allt fler konsumenter och producenter som har börjat 

efterfråga en småskalig livsmedelsproduktion som alternativ till den storskaliga produktionen. 

Den småskaliga livsmedelsföretagen är idag flera till antalet än de större. Det finns en vilja att 

föra ihop dessa företag med personer, organisationer för att etablera kontakter. Dessa kontakter 

är speciellt viktiga för företaget i starten för att få tillgång till möjligheter och resurser. Denna 

studie undersöker därför hur aktörer i gårdsmejeristers sociala nätverk är användbara vid start 

och etablering av företag. Detta görs med kvalitativa intervjuer med fem gårdsmejerister i 

Mellansverige. Studiens resultat visar att det nationella resurscentrumet Eldrimner är den mest 

framträdande aktören vid starten av företaget för att få tillgång till kunskap och ny utrustning. 

Föreningar, andra gårdsmejerister och även andra småskaliga producenter blir sedan allt mer 

framträdande aktörer som ger tillgång till kunskap samt sammanför gårdsmejerister med andra 

användbara aktörer vid etableringen. De sistnämnda hjälper varandra och löser gemensamt 

problem. Det finns en risk att det blir en allt för sluten grupp, vilket kan göra det svårare att få 

tillgång till ny information. Om informationen eller resurser inte fås att tillgå i det befintliga 

sociala nätverket använder de ofta tillfälliga och ytliga kontakter, men det kan vara svårt att få ut 

informationen från dessa aktörer. Restauranger och grossister är sedan framträdande aktörer för 

att få ut produkterna på marknaden genom att sammanföra gårdsmejerister med restauranger, 

grossister och kunder. 

  

  

  

 

 

  

Nyckelord: Sociala nätverk, personligt nätverk, start och etablering av företag, småföretag, 

starka och svaga band, strukturella hål, mellanhänder 
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1. Inledning 
Storskaliga strukturer präglar idag stora delar av samhället. Det är resultatet av en 

strukturutveckling som har pågått under en längre tid i Sverige (Jordbruksdepartementet, 2005). 

Utvecklingen har gjorts möjlig genom framsteg inom tekniken och drivits fram av de lägre 

kostnaderna som kommer med stordriftsfördelar (Jönsson, LRF:s webbsida; 

Jordbruksdepartementet, 2005). Det är en även en utveckling som gynnats av politiken som förts 

i Sverige. Första världskriget knapphet utmynnade i en livsmedelskris i Sverige. Därför blev det 

viktigt att livsmedelsproduktionen i Sverige var tillräckligt effektiv för att kunna försörja landets 

befolkning. Detta skulle göras genom att rationalisera och standardisera livsmedelsproduktionen. 

En alltmer industrialiserad produktion med större produktionsenheter skulle ge en effektivare 

livsmedelsproduktion (Jönsson, LRF:s webbsida). 

 

Den utvecklingen fortskrider än idag, då delar av livsmedelsproduktionen koncentreras till allt 

färre och större företag. Arla har till exempel tagit över svenska Milko (SvD, 2011; Melkersson, 

2011) samt gått samman med brittiska Milk Link och tyska Milch-Union Hocheifel under de 

senaste åren (SvD, 2012). Arla var redan från början den största aktören i mejeribranschen i 

Sverige och har nu blivit ännu större (Konkurrensverket, 2011). Skånemejerier har blivit 

uppköpta av franska Lactalis Group (Skånemejerier, 2014) som är den största aktören inom 

mejeribranschen i Europa (Melkersson, 2011). 

 

Redan på 1970-talet kom diskussioner om att livsmedelsproduktionen blivit alltför 

industrialiserad och standardiserad. Det var flera som efterfrågade en produktion som inte 

passade in i den storskaliga produktionen, bland annat konsumenterna (Jönsson, LRF:s 

webbsida). Denna efterfrågan tydde på ett intresse för en alternativ livsmedelsproduktion. Idag 

finns ett intresse från både konsumenter och producenter för hantverksmässiga produkter och 

som är framställda med hänsyn till miljö och omgivning (Jordbruksdepartementet, 2005). Det är 

även fler konsumenter som efterfrågar en småskalig produktion med lokal och regional 

anknytning för att få kontroll över produkters ursprung. De långa leverantörskedjor som ofta 

förknippas med storskaliga livsmedelsproducenter ökar nämligen risken för konsumenten 
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förlorar den kontrollen (LRF, 2013). Det finns flera uppmärksammade matskandaler som visar 

på fall där konsumenten har förlorat kontrollen (LRF, 2013; SVT, 2013; Ennart et al, 2013). 

  

Framtidstron på småskalig livsmedelsproduktion som alternativ till den storskaliga produktionen 

har blivit större (LRF, 2013). Idag är det småföretagarna som är flest till antalet i 

livsmedelsindustrin. Sammanlagt finns det 3 000 företag och av dessa har endast drygt 650 

stycken fler än tio anställda (Livsmedelsföretagen, 2014). Det är en industri som finns utspridd 

över hela Sverige (Livsmedelsföretagen, 2014) och där småföretagens tillväxtpotential inte ligger 

i tillväxten i det egna företaget utan i de arbeten som skapas runt dem och i antalet småföretag 

(Eldrimner, 2014). Gårdsmejerier är väldigt små livsmedelsföretag då de ofta är enmans, eller 

tvåmansföretag (Jürss 1, 2014). Det är småskaliga mejerier som framför allt producerar ost och 

är i de flesta fall knutna till en eller ett fåtal gårdar som levererar mjölk till dem (NE, 2013).  

  

Det finns flera som arbetar med att det ska bli lättare att starta och bedriva olika sorters 

småskalig livsmedelsproduktion (LRF, 2013; Eldrimner, 2014). Detta genom politiska förslag, 

skapandet av mötesplatser och stöd till dessa producenter (LRF, 2013). Eldrimner är ett 

nationellt centrum för småskaligt mathantverk. De förmedlar kunskap, ger stöd och inspiration 

för småskaliga livsmedelsproducenter genom rådgivning, seminarier, studieresor, 

utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte. Eldrimner menar att de småskaliga 

livsmedelsproducenterna ska samverka med varandra mer för att deras företag ska bli lönsamma 

(Eldrimner, 2014). Det finns en vilja att föra ihop de småskaliga producenterna med personer, 

organisationer som de kan ha nytta av (LRF, 2013; Eldrimner, 2014). 

  

Tidigare forskning har kommit fram till att det är speciellt värdefullt för småföretagare att ingå i 

ett nätverk, att de har kontakt med personer, organisationer och andra företag. Anledningen till 

detta är att mindre företag har färre resurser än vad de större företagen har. De behöver därför 

använda kontakter för att få tillgång på de resurser som behövs till företaget (Szarka, 1990). 

Företag bör därför enligt Eldrimner samverka mer i den småskaliga livsmedelsindustrin för att 

övervinna de stordriftsfördelar som de större företagen har i den storskaliga livsmedelsbranschen 

(Eldrimner, 2014). Det finns även forskning som visar att det är främst vid starten av ett företag 

som entreprenören behöver sammanföra resurser till företaget. Genom olika aktörer i 
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entreprenörens nätverk kan dessa resurser bli tillgängliga. Nätverk är entreprenörens relationer 

med individer, grupper och organisationer som följer ett mönster (Dubini & Aldrich, 1991). Det 

personliga nätverket är en del av det sociala nätverket och består av de personer som 

entreprenören har direkt kontakt med i (Szarka, 1990; Dubini & Aldrich, 1991). 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur aktörer i gårdsmejeristers sociala nätverk är användbara 

vid start och etablering av företag. 

1.1.1 Frågeställningar 

● Vilka aktörer är användbara i gårdsmejeristers sociala nätverk? 

● Vad tillför dessa aktörer gårdsmejeristerna? 

1.2 Avgränsning 

Entreprenörskap är ett brett begrepp (Stuart & Sorenson, 2005), men avgränsas i denna studie till 

handlingen att starta och etablera företag. 

1.3 Disposition 

Studiens fortsatta disposition består av fem avsnitt; (2) Teori, (3) Metod, (4) Empiri, (5) Analys 

och (6) Diskussion och slutsats. Det andra avsnittet ger en teoretisk bakgrund till sociala nätverk 

och presenterar de teoretiska begrepp som används i analysen. I det tredje avsnittet beskrivs och 

motiveras studiens genomförande. Det empiriska materialet presenteras sedan i det fjärde 

avsnittet utifrån respektive respondent i ett antal kategorier. Detta material analyseras sedan 

utifrån de teoretiska begreppen i det femte avsnittet. I det sista avsnittet sker en diskussion kring 

studiens resultat och dess slutsatser presenteras. 
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2. Teori 

2.1 Entreprenörskap och nätverk 

Entreprenörer är opportunister och tar tillvara på möjligheter som skapas när samhället 

förändras. De tar även vara på dolda möjligheter under normala förhållanden genom att knyta 

ihop produkter eller tjänster till nya marknader (Dubini & Aldrich, 1991; Stuart & Sorenson, 

2005). Det är det första steget i att starta eget företag, att identifiera möjligheter till nya 

affärsrörelser. Det andra steget är sedan att mobilisera de resurser som krävs för att starta 

företaget (Stuart & Sorenson, 2005). Det är genom kontakter i nätverket som entreprenören kan 

mobilisera resurser. Entreprenörskap är därför i grunden en nätverksaktivitet. Beroende på 

entreprenörens position i nätverket kan resurser och möjligheter antingen bli tillgängliga eller 

undanhållas (Dubini & Aldrich, 1991; Greve & Salaff, 2003; Stuart & Sorenson, 2005). 

Nätverkandet blir därför nödvändigt för att det nystartade företaget (Szarka, 1990). 

  
Det finns flera definitioner av nätverk. Melin (1987) menar att nätverk kan betyda både sociala 

relationer mellan individer såväl som samspelet mellan organisationer (Melin, 1987). Dubini och 

Aldrich (1991) definierar nätverk som relationer mellan individer, grupper och organisationer 

som följer ett mönster. De anser att i teorin bör dessa relationer integreras eftersom de påverkar 

varandra, men av praktiska anledningar skiljs de ofta åt (Dubini & Aldrich, 1991). Szarka (1990) 

beskriver likt Dubini och Aldrich nätverk som relationer som är organiserade (Szarka, 1990). 

2.2 Det personliga nätverket 

Entreprenörens personliga nätverk, som är en del av det sociala nätverket, innefattar de personer 

som denne har direkt kontakt med (Szarka, 1990; Dubini & Aldrich, 1991; Casson & Della 

Giusta, 2007). I personliga nätverket ingår därför även de som entreprenören har indirekt kontakt 

med via sina direkta kontakter (Dubini & Aldrich, 1991; Casson & Della Giusta, 2007 ). De kan 

vara partners, leverantörer, kunder, riskkapitalister, banker, distributörer, branschorganisationer, 

familjemedlemmar och andra som entreprenören har direkt kontakt med. Dessa kan sedan i sin 

tur ha direkt kontakt med andra och det är dessa som entreprenören har indirekt kontakt med via 
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sina direkta kontakter (Dubini & Aldrich, 1991). De direkta och indirekta relationerna ger 

entreprenören tillgång till olika nätverk (Johannisson, 1998; Casson & Della Giusta, 2007). Det 

personliga nätverkets enklaste form inkluderar endast de som entreprenören har direkt kontakt 

med. Det utgörs av personer som entreprenören träffar regelbundet och som utför tjänster åt dem, 

ger dem råd och kan utgöra moraliskt stöd åt entreprenören vid behov (Dubini & Aldrich, 1991). 

  
Mellan de olika personerna och entreprenören i det personliga nätverket kan banden som kopplar 

dem samman ha olika styrka. De kan vara svagare eller starkare. Det personliga nätverket 

förknippas oftast med de kontakter som har starkare band mellan sig. Det är kontakter som 

entreprenören har förtroende för (Dubini & Aldrich, 1991). De relationerna skiljer sig från de 

som bygger på svaga band som ofta är ytliga eller tillfälliga, där de båda parterna inte är 

känslomässigt inblandade i relationen (Dubini & Aldrich, 1991; Uzzi, 1997). Det personliga 

nätverket består av relationer som bygger på både starka och svaga band. Det är kombination av 

svaga och starka band samt balansen mellan dessa som blir viktig för entreprenören (Dubini & 

Aldrich, 1991). 

2.3 Styrkan av svaga band och strukturella hål 

Entreprenörer kan ha grupper av nära vänner där också vännerna känner varandra bra. Det finns 

då starka band mellan vännerna och entreprenören. Information om nya affärsområden, 

potentiella marknader för produkter och tjänster, källor till kapital, potentiella investerare, och 

innovationer kommer därför med stor sannolikhet spridas relativt snabbt och alla vänner har 

samma information. Det leder till att stora delar av informationen som finns i gruppen känner 

entreprenören redan till (Granovetter, 2005; Dubini & Aldrich, 1991). 

  
Entreprenören har även relationer i det personliga nätverket som bygger på svaga band. Dessa 

kan vara entreprenörens bekanta som alla har en egen grupp av nära vänner. En entreprenörs 

bekanta känner personer som inte entreprenören känner. Dessa vänner innehar med större 

sannolikhet information som entreprenören inte känner till. Entreprenören kan därmed bara få 

tillgång till den nya informationen genom de svaga banden (Granovetter, 2005; Stuart & 

Sorenson, 2005; Greve, 1995; Ulhøi, 2005). Den information som kommer från bekantas vänner 

brukar också vara mer originell. Det kan till viss del bero på att nära vänner liknar varandra mer 
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än dess bekanta samt att nära vänner även umgås mer. Därför kan bekanta vara bättre källor att 

vända sig till för entreprenören i vissa lägen (Granovetter, 2005). De närmsta vännerna har dock 

ofta ett större intresse att hjälpa entreprenören om så behövs eftersom de har ett starkt band 

mellan sig (Granovetter, 2005; Ulhøi, 2005). 

  
Strukturella hål i nätverk uppstår när endast en person i entreprenörens sociala nätverk har 

kontakt med en annan person i ett annat nätverk och kan därmed förse entreprenörens nätverk 

med ny information (Burt, 1992). Entreprenörens kontakt med personen ger därmed 

entreprenören möjligheten till nya resurser och möjligheter (Dubini & Aldrich, 1991; Greve & 

Salaff, 2003; Stuart & Sorenson, 2005). 

  

2.4 Fördelar med personliga nätverk 

Det personliga nätverket kan ge flera fördelar. Detta eftersom de inblandande parterna utgår från 

att de kommer träffa varandra regelbundet under en längre tid. De båda parterna investerar därför 

långsiktigt i relationen. De lär känna varandra, vilket skapar förtroende och en förutsägbarhet 

mellan parterna som med tiden ökar. Förutsägbarheten minskar inte den inneboende osäkerheten 

i olika situationer, men den minskar osäkerheten i hur den andra parten kommer agera i 

situationen. De olika parterna lär sig av varandra i en relation (Dubini & Aldrich, 1991). 

  
Uzzi (1997) menar att personliga relationer har tre huvudkomponenter som påverkar kvalitén av 

relationen mellan parterna. Dessa komponenter är förtroende, finkornigt informationsutbyte samt 

den gemensamma problemlösningsförmågan mellan parterna. Dessa komponenter är oberoende 

begreppsmässigt, men alla är besläktade då de alla är delar av en personlig relation (Uzzi, 1997). 

  
Förtroende anses vara den viktigaste komponenten och bygger på de båda parternas övertygelse 

att den andra parten inte kommer agera själviskt och på den andres bekostnad i relationen (Uzzi, 

1997; Dubini & Aldrich, 1991). Parterna förmodar även det bästa när den tolkar den andra 

partens handlingar och motiv, istället för att utgå från riskbedömningar inför varje utbyte. 

Förtroende i relationer skapas av ett frivilligt och ömsesidigt agerande från de olika båda 

parterna i relationen. En hög grad av tillit mellan parterna ökar möjligheterna för dem att få 
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tillgång till resurser och ger en flexibilitet som är svår att få utan en stark personlig relation till 

den andra parten (Uzzi, 1997). 

  

Den andra komponenten är andelen finkornig information som förmedlas mellan parterna (Uzzi, 

1997). Den anses vara högre mellan parter i relationer där de känner varandra väl. De får därför 

en bättre helhetsbild av den finkorniga informationen som förmedlas. Om parterna inte känner 

varandra väl tas inte finkorniga information tillvara på samma sätt. Den finkorniga informationen 

skulle inte kunna sättas i sitt sammanhang skulle därför vara svårare att använda om den ens 

skulle nå fram (Uzzi, 1997; Zhao et al. 2011). Den finkorniga informationen som förmedlas 

mellan parterna kan bland annat handla om olika strategier, vinstmarginaler och tyst information 

som har förvärvats av parterna genom deras erfarenheter (Uzzi, 1997). Denna information är 

viktig då den kan utgöra en grund för hur de olika parterna väljer att agera i olika situationer 

(Coleman, 1988). 

  
Den tredje komponenten är gemensam problemlösningsförmåga. Den förekommer oftare där 

parterna känner varandra väl. Det finns då rutiner för att lösa problem gemensamt som bygger på 

att parterna lyssnar på varandras problem och förhandlar kring dem, istället för att bara ignorera 

dem (Dubini & Aldrich, 1991). Gemensam problemlösningsförmåga berikar nätverket eftersom 

lösta problem leder till lärande och innovation bland parterna (Uzzi, 1997). Detta kan även 

minska osäkerheten i olika situationer, då parterna vet att de andra i nätverket kommer lyssna 

och försöka hjälpa dem med deras problem (Dubini & Aldrich, 1991; Uzzi, 1997). 

2.5 Nackdelar med personliga nätverket 

När strukturella hål saknas i de personliga nätverken blir informationskanalerna mellan 

kontakterna inom nätverket sammankopplade. Entreprenörerna riskerar då att bli isolerade och 

får därmed svårare att få tag i ny information genom nätverket (Burt, 1992; Dubini & Aldrich, 

1991). Isolerade entreprenörer med starka band till olika personer i nätverket riskerar att drabbas 

av andra nackdelar. De kan bland annat känna sig tvingad att ställa upp på villkor som är 

ofördelaktiga på grund av känslor av förpliktelse och vänskap till personerna i nätverket (Uzzi, 

1997; Portes & Sensenbrenner, 1993). Det finns även risk att entreprenörernas agerande utanför 

det personliga nätverket begränsas (Portes & Sensenbrenner, 1993). 
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Det finns dock fler nackdelar med personliga nätverk. En nackdel till är när en viktig personlig 

partner för entreprenören försvinner eller missköter sig. Det starka bandet till den parten 

förvandlas då från att varit en tillgång till att bli en belastning för entreprenören (Uzzi, 1997). 

Därför är det viktigt för entreprenörer att ha en blandning av både svaga och starka band mellan 

parterna i det personliga nätverket för att kunna utnyttja fördelarna som finns utan att nätverket 

blir en belastning. De möjligheter som kan öppnas upp genom det personliga nätverket relateras 

dock till kvalitén på relationerna i nätverket och hur de hanteras (Uzzi, 1997). Varje relation är 

nämligen unik och ingen går helt att ersätta med någon annan (Johannisson, 1987; Johannisson, 

1998). 

2.6 Mellanhänder 

Mellanhänder kan vara personer, organisationer eller företag var syfte är att koppla samman 

enheter som har nytta av varandra och kan överföra information och resurser mellan sig. Om 

riskkapitalister används som exempel har deras roll som mellanhänder betydelse i och med de 

medel de kan tillhandhålla åt entreprenörer. Dessa har betydelse för att de kan komplettera 

entreprenörers begränsade kunskap och erfarenhet genom att sammanföra tekniska experter, 

managementkonsulter och finansiella planerare. Dessa så kallade mellanhänder öppnar upp 

möjligheter för entreprenörer att skapa band med sådana som kan hjälpa dem att få tag på 

resurser (Dubini & Aldrich, 1991). 

2.7 Analysverktyg 

Studiens analytiska verktyg har skapats utifrån entreprenören och dess relationer i det sociala 

nätverket. Det finns svagare och starkare band mellan entreprenören och andra aktörer i 

nätverket. De relationer som bygger på svagare band är ytliga och tillfälliga förbindelser. Dessa 

relationer kan ge tillgång till ny och mer originell information. Relationer som bygger på 

starkare band innebär att de inblandade parterna planerar långsiktigt i relation och har förtroende 

för varandra. Kvaliteten på det starkare bandet byggs upp av komponenterna förtroende, 

finkornig information och den gemensamma problemlösningsförmågan. Mellanhänder är 

personer, organisationer eller företag vars syfte är att sammanföra aktörer som kan överföra 
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information och resurser mellan sig. Strukturella hål i nätverk uppstår när endast en aktör i 

nätverket ger tillgång till ett annat nätverk. Utifrån de teoretiska begreppen illustrerar figur 1 hur 

en entreprenör kan vara positionerad i ett nätverk (figur 1 är principiell skiss och kommer inte att 

användas explicit i analysen). 

 

 
Figur 1. Illustration av en entreprenörs position i ett nätverk 
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3. Metod 

3.1 Val av metod 

Studien ämnar undersöka hur aktörer i gårdsmejeristers sociala nätverk är användbara vid start 

och etablering av företag. Genom kvalitativa metoder kan vi få en djupare förståelse för hur 

gårdsmejeristernas sociala nätverk användes i samband med denna utveckling (Eriksson och 

Wiedersheim-Paul, 2006). Särskilt då gårdsmejeristernas beteende och erfarenheter påverkade 

hur det sociala nätverket användes (Ghauri et al., 1995; Myers, 2009). Den kvalitativa datan 

samlades sedan in genom intervjuer vilket gav en innehållsrik och detaljerad data (Saunders et 

al., 2012). 

3.2 Semistrukturerade intervjuer 

Studien baserades på ett antal intervjuer med gårdsmejerister och det behövdes ett mått av 

struktur för att kunna jämföra de olika respondenterna (Bryman & Bell, 2013). 

Semistrukturerade intervjuer passar därför bra, eftersom intervjumetoden ger möjlighet att ställa 

följdfrågor under intervjun. Respondenten får därmed möjlighet att förklara ord och meningar 

som är oklara samt utveckla teman som tas upp. Det är även en fördel att respondenten med egna 

ord kan besvara de frågor som ställs under intervjun. Detta ökar studiens validitet (Bryman & 

Bell, 2013; Patel & Davidson, 2011; Saunders et al. 2012). En annan fördel är också att vi under 

besök- och mötesintervjuer fick tillfälle att observera det icke-verbala beteende (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2006). Bristen av standardisering i en studie som använder semistrukturerade 

intervjuer försämrar reliabiliteten. Det blir svårare att återupprepa studien eftersom varje 

intervjutillfälle är unikt. Vi anser dock att en försämrad reliabilitet inte är ett problem då värdet 

av de semistrukturerade intervjuerna kommer från att de är unika och att det finns en flexibilitet i 

varje intervju. Det är därför inte realistiskt att andra ska kunna återupprepa studien och få samma 

resultat. Datainsamlingen från semistrukturerade intervjuer resulterar därmed i att den insamlade 

datan blir både innehållsrik och detaljerad (Saunders et al., 2012). 
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3.3 Val av respondenter 

Sveriges Gårdsmejerister är en ideell förening för småskaliga ostproducenter i Sverige vars 

hemsida användes för att välja ut respondenter till studien. Det fanns då ett åttiotal 

gårdsmejerister listade som registrerade medlemmar på föreningen Sveriges Gårdsmejeristers 

hemsida. Medlemmarna var utspridda över hela Sverige (Sveriges Gårdsmejerister 1, 2014). Det 

gjordes därför en geografisk avgränsning till gårdsmejerier i Mellansverige, varav en var Jürss 

mejeri. Kerstin Jürss är ordförande i föreningen Sveriges Gårdsmejerister och kunde därmed 

även ge övergripande information om branschen, föreningen och dess medlemmar (Sveriges 

Gårdsmejerister 2, 2014). Vi ringde till totalt åtta gårdsmejerister vars kontaktuppgifter fanns 

direkt eller indirekt på föreningens hemsida för att få fem respondenter. Två av dessa svarade 

inte och en valde att inte delta på grund av tidsbrist. Det resulterade till sist i fem respondenter 

och på begäran anonymiserades en av respondenterna.  

 

Det var möjligt att träffa fyra av respondenterna personligen för att genomföra en intervju. Dessa 

fick då välja var intervjun skulle äga rum för att de skulle känna sig bekväma under intervjun, 

vilket ökar reliabilitet och validitet. Det resulterade i tre besöksintervjuer och en mötesintervju. 

Den femte respondenten intervjuades per telefon (Saunders et al., 2012). I tabell 1 finns 

information om intervjuerna som sedan genomfördes med respondenterna. 
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Tabell 1. Sammanställning av genomförda intervjuer 

Intervju 
nr: 

Gårdsmejeri Intervjuperson 
Typ av 
intervju 

Inspelad(I)/ 
Antecknad(A) Längd 

1. Jürss mejeri AB Kerstin Jürss Besök I 65 min 

2. Gårdsmejeri X Anonym Möte A 75 min 

3. Vallgarns 
gårdsmejeri 

Michael Sjöman och 

Christina Fredriksson 
Besök A 90 min 

4. Wernergårdens 
mejeri 

Birgit Werner Telefon A 20 min 

5. Skogsbackens 
Ost 

Marih Jonsson Besök A 30 min 

6. Jürss mejeri AB Kerstin Jürss Mejl - - 

7. Skogsbackens 
Ost 

Marih Jonsson Mejl - - 

8. Wernergårdens 
mejeri 

Birgit Werner Mejl - - 

 

3.4 Operationalisering av teorin 

Datainsamling har skett till största del genom semistrukturerade intervjuer med personal vid de 

fem gårdsmejerierna. För att förbereda dessa intervjuer gjordes en genomgång av det teoretiska 

ramverket (Ghauri et al., 1995). 

  

Den första semistrukturerade intervjun genomfördes med Kerstin Jürss från Jürss mejeri som är 

ordförande i föreningen Sveriges Gårdsmejerister (Sveriges Gårdsmejerister 2, 2013). Enligt 

Dubini & Aldrich (1991) är entreprenörskap är en nätverksaktivitet som är nödvändig vid start av 

företag (Dubini & Aldrich, 1991). Intervjun utformades därför för att få information om 

företagets start, verksamheten och även föreningen på grund av ordförandeskapet. Frågorna som 

ställdes fokuserade på respondentens kontakter och relationerna till dessa. Den intervjun lade 
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sedan grunden för de resterande intervjuerna genom att bland annat identifiera några av de 

resurser som gårdsmejerister behöver för att starta och etablera sina företag. 

 

De resterande intervjuerna utformade sedan mer specifikt utifrån när gårdsmejeristerna startar 

och etablerar sina företag. Enligt Stuart & Sorenson (2005) finns det två steg vid start av företag. 

Det första är att identifiera affärsmöjligheter (Stuart & Sorenson, 2005). Detta gav upphov till två 

teman, (1) Bakgrund samt (2) Idén att starta mejeri. Frågor ställdes om vilken bakgrund 

entreprenören eller entreprenörerna hade samt hur de fick inspirationen att starta ett företaget. 

Det andra steget är att gårdsmejeristen ska mobilisera de resurser som krävs för att starta 

företaget (Dubini & Aldrich, 1991; Greve & Salaff, 2003; Stuart & Sorenson, 2005). De gav 

upphov till de fyra teman: (1) Kunskap, (2) Lokaler och/eller teknisk utrustning, (3) Djur 

och/eller råvaror och (4) Försäljning. Se Bilaga 1 för frågorna som ställdes under det första 

intervjutillfället, bilaga 2 för intervjuguide och intervjufrågor för intervjutillfälle 2-5. 

  

Frågorna formulerades på så sätt att de skulle öppna upp för andra idéer och synsätt för att 

samtalet skulle bli mer naturligt och ge intervjupersonen möjlighet att uttrycka sig med egna ord. 

Alla intervjuer avslutades därför även med en öppen fråga för att gårdsmejeristerna skulle få 

möjlighet att tillägga något fritt (Bryman & Bell, 2013). Frågorna försökte även formuleras så att 

de inte skulle uppfattas som påträngande för respondenten. Vid efterfrågan från respondenten 

lämnades intervjuguiden ut, vilket gav dem möjlighet att förbereda sig inför intervjun genom att 

ta fram material och sätta sig in i ämnet i förväg, vilket förbättrar reliabiliteten och validitet 

(Bryman & Bell, 2013; Saunders et al., 2012). 

  

3.5 Datainsamling 

Den största delen av datainsamlingen genomfördes genom intervjuer, men kompletteras sedan i 

vissa fall med data från hemsidor för att öka förståelsen och få en bättre bakgrund för studien. 

Det gjordes dock i minimal utsträckning eftersom det var svårt att få tag i djupare information 

om respondenterna på Internet via till exempel hemsidor (Saunders et al., 2012). 
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Inför varje intervjutillfälle läste vi på om gårdsmejerierna på Internet för att undvika att ställa 

onödiga frågor. Det var till exempel onödigt att fråga gårdsmejeristerna om djur om det stod på 

hemsidan att de köpte in mjölk från ett mejeriföretag (Saunders et al., 2012). Intervjun utgick 

sedan från den intervjuguide om förberetts och samtalets gång styrde i vilken ordning som 

frågorna ställdes, vissa frågor kom respondenten in på naturligt och behövde därför inte ställas 

(Bryman & Bell, 2013). 

  

Vi förde sedan anteckningar under intervjuerna. En person fick ansvaret för att ställa frågor och 

hålla igång samtalet medan den andra fick ansvaret att föra anteckningar under intervjun. Detta 

för att den som ställde frågor främst skulle lyssna på vad respondenten sa och på vilket sätt, utan 

att bli distraherad av att behöva föra anteckningar (Bryman & Bell, 2013). Det har gjorde det 

möjligt för oss att under intervjun kunna testa vår förståelse för vad respondenten har sagt genom 

att göra korta summeringar ur anteckningarna. Vi ställde även följdfrågor direkt utifrån 

anteckningarna vid behov (Saunders et al., 2012). För att minimera intervjuarens påverkan på 

respondenten försökte vi vara försiktiga med kommentarer under intervjun samt vara medvetna 

om hur vi ställde uppföljningsfrågorna (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006; Saunders et al., 

2012). I fallet då intervjun har genomförts av bara en av oss har inga anteckningar förts då 

respondenten har tillåtit ljudinspelning (Bryman & Bell, 2013). 

3.6 Sammanställning och analys av data 

Efter varje intervjutillfälle har anteckningarna renskrivits eller om intervjun ljudinspelades 

transkriberades den. Genom att göra detta fortlöpande efter varje intervjutillfälle kunde vi 

använda det insamlade materialet till de återstående intervjuerna (Bryman & Bell, 2013). När 

anteckningarna var renskrivna och ljudinspelningen hade transkriberat kategoriserades den 

insamlade datan (Ghauri et al., 1995). Den bearbetade datan från respektive intervju som 

antecknades och renskrevs skickades sedan per mejl till berörd intervjuperson för granskning. 

Detta för att minska risken för feltolkningar från intervjuerna. I samband med detta ställdes även 

i vissa fall några uppföljningsfrågor via mejl, eftersom datan kategoriserats visste vi vad som 

saknades från respektive intervjuperson. Vi valde att skicka frågorna per mejl eftersom ett 

förtroende oftast redan hade etablerats i den tidigare kontakten och var därför ett snabbt och 
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smidigt sätt att få kontakt med respondenterna (Saunders et al, 2012 ). Se bilaga 3 för 

uppföljningsfrågorna. 

3.7 Tillförlitlighet och källkritik 

För att öka studiens tillförlitlighet använder vi oss av en hög transparens genom att redovisa 

metoden som använts, bifogat alla intervjufrågor, samt genom att härleda slutsatserna från det 

insamlade empiriska materialet. Detta görs för att öka möjligheten att återupprepa studien och få 

ett liknande resultat (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006). Valet av semistrukturerade intervjuer 

försämrar dock möjligheterna att få samma resultat, men detta anses inte vara ett problem då 

värdet kommer från att de är unika och att det finns en flexibilitet i varje intervju. För att hålla en 

hög tillförlitlighet har vi under hela studien eftersträvat en hög validitet och reliabilitet (Saunders 

et al., 2012). 

 

De flesta respondenter har inte startat sina företag under de senaste fem åren (Jürss 1, 2014; 

Jonsson 1, 2014; Anonym, 2014; Fredriksson & Sjöman, 2014; Werner 1, 2014). Det kan därför 

vara svårt för respondenterna att komma ihåg utförligt och detaljrikt vad som skedde vid starten 

och den tidiga etableringen av företaget, vilket medför en osäkerhet med källorna (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2006). Vi valde dock att inkludera även dessa respondenter eftersom vi 

prioriterade besöks- och mötesintervjuer som gav möjlighet till en mer innehållsrik och 

detaljerad datainsamling. Det var därför en geografisk avgränsning gjordes. Den avgränsningen 

och att alla respondenter är medlemmar i föreningen Sveriges Gårdsmejerister kan ha påverkat 

vilka aktörer som identifierades vid start och etablering av företagen. Då studien inte ämnar vara 

generaliserbar för alla gårdsmejerister i Sverige anses det inte vara ett problem (Saunders et al., 

2012). 

 

Vi hade inte möjlighet att genomföra besöksintervju med en av respondenterna och valde därför 

att ha en telefonintervju istället. Den intervjun gav inte lika innehållsrik data (Saunders et al., 

2012), men eftersom det var en av de sista intervjuerna som genomfördes kunde vi använda den 

data som insamlats från de tidigare intervjuerna för att få ut mer av intervjutillfället. 
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4. Empiri 
De fem gårdsmejerierna presenteras utifrån tre kategorier: (1) Bakgrund och kunskap, (2) 

Lokaler, utrustning och mjölk samt (3) Försäljning. Jürss mejeri har även kategorin (4) 

Föreningen Sveriges Gårdsmejerister. 

4.1 Jürss mejeri 

4.1.1 Bakgrund och kunskap 

Kerstin Jürss är utbildad pedagog, språkvetare och fritidsledare. Claes Jürss har haft ett flertal 

olika arbeten, dock mestadels inom kafé- och restaurangbranschen. Kerstin Jürss är uppväxt på 

landet i ett småskaligt skogsjordbruk med självhushållning. Claes Jürss är uppväxt i storstan och 

har ingen större erfarenhet av djur från den tiden (Jürss 1, 2014). 

  

Den första kontakten med småskalig osttillverkning fick Jürss genom en barndomskamrat till 

Claes Jürss som hade en getgård i Sörmland. Barndomskamraten producerade getmjölk som 

såldes till en annan av Jürss bekanta som tillverkade och sålde ost. Jürss blev genom 

barndomskamraten inspirerade att själva tillverka ost (Jürss 1, 2014). 

  

Kerstin Jürss såg senare en annons om en kurs i getskötsel och förslog att Claes Jürss skulle söka 

den, vilket han gjorde. Han började på kursen och gick sedan också en fortsättningskurs. Efter 

kurserna blev Claes Jürss anställd på en skola i närheten av Östersund. När skolan senare 

utökade sin verksamhet med en mejerianläggning anställdes även Kerstin Jürss. De åkte på 

studieresor i Europa som anordnats av länsstyrelsen i Östersund, gick kurser och fick lära sig hur 

verksamheten fungerade (Jürss 1, 2014). 

  
Jürss har drivit mindre företag och trivdes med att vara småföretagare. Efter att ha arbetat med 

tillverkning av ost under en längre tid ville de därför använda den kunskapen till att starta ett eget 

företag (Jürss 1, 2014). 
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4.1.2 Lokaler, utrustning och mjölk 

Från näringslivskontoret i Flens kommun kom ett erbjudande om en lokal till Jürss. 

Näringslivskontoret hade genom bekanta till Jürss fått veta att de sökte en lokal för 

mejeriverksamhet. I samband med ett ärende i Stockholm besökte de lokalen och beslöt sig för 

att acceptera erbjudandet. Hyresvärden var ett lokalt fastighetsbolag och de ställde i ordning 

lokalen efter Jürss önskemål (Jürss 2, 2014). 

  

Jürss köpte sedan en del av utrustningen till mejeriet genom en fransman som arbetat mycket i 

Sverige som rådgivare vid tillverkning ost. Utrustningen fungerade tyvärr inte som den skulle 

och delar av den var tvungna att reklameras. Istället för att få pengarna tillbaka fick de nya delar 

som inte heller fungerade. Detta blev kostsamt eftersom de blev tvungna att köpa vissa delar av 

utrustningen från annat håll. Kerstin Jürss menar att de var tvungna att klara sig själva på grund 

av ett bristande intresse hos de organisationer som skulle kunna hjälpt dem (Jürss 1, 2014). 

  

Kerstin Jürss menar att som småskalig producent kan det vara svårt att köpa utrustning eftersom 

det inte finns företag i Sverige som bygger utrustning som är anpassad för dem. Därför brukar de 

flesta gårdsmejerister som ska köpa utrustning söka sig till utländska företag eller köpa begagnat 

från till exempel nedlagda regementen och sjukhuskök. Kerstin Jürss anser att det finns ett behov 

av svenska företag som säljer utrustning till gårdsmejerister Detta skulle även underlätta om 

problem skulle uppstå i samband med köp av utrustning eftersom de flesta företagsförsäkringar 

enbart gäller inom Sverige. Kerstin Jürss nämner också att det är svårt att få juridisk hjälp som 

småskalig producent även om det finns företagsförsäkringar. Om problem med ett utländskt 

företag uppstår blir det dock väldigt dyrt, eftersom de småskaliga producenterna då behöver 

anlita advokater som arbetar med internationella affärer (Jürss 1, 2014). 

  

Jürss köpte tillsist delar av utrustningen från ett företag i Blekinge. Claes Jürss fick höra talas om 

företaget under ett konsultuppdrag på ett lite större mejeri i Finland. Claes Jürss pratade med de 

som arbetade på mejeriet när han var där. De föreslog då att han skulle höra med ett företag i 

Blekinge och gav honom även ett telefonnummer dit. Det var sedan från det företaget som Jürss 

köpte delarna av utrustningen (Jürss 1, 2014). 
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Jürss visste från början att de ville koncentrera sig på att tillverka ost i mejeriet. De kände till 

flera andra småskaliga producenter sedan tidigare som hade allt från jordbruk, förädling, lagring, 

försäljning till marknadsföring. Jürss ansåg att det var allt för många arbetsuppgifter och 

bestämde sig därför att istället köpa in den mjölk som behövdes till mejeriet. De kontaktade Arla 

och frågade om det fanns möjlighet att genom dem köpa mjölk från gårdarna i närområdet. Jürss 

hade hört att det kunde vara svårt att få bra kontakter med Arla. De hade därför andra planer om 

det inte skulle fungera med Arla, som att köpa mjölk direkt från en mjölkbonde. Jürss fick tips 

om vem på Arla de skulle ringa av en person de känner som arbetade på dåvarande 

branschorganisationen Svensk Mjölk, vilket gjorde att de snabbt fick en bra kontakt med Arla. 

Mjölken levereras med Arlas ordinarie bilar till mejeriets mottagningstank på morgonen. Jürss 

kan beställa den mängd mjölk som behövs och även avbeställa vid semester (Jürss 2, 2014). 

4.1.3 Försäljning 

När Jürss arbetade på skolan etablerades flera kontakter, vilket gjorde att flera personer som de 

kom i kontakt med vid starten av mejeriet kände de sedan tidigare. Kerstin Jürss nämner att som 

småskalig producent är det bra att tidigt komma i kontakt med restauranger. Detta var möjligt då 

några av de kontakter som etablerats medan de arbetade på skolan var inom restaurangbranschen. 

Kerstin Jürss nämner en person i Sörmland som de kände sedan tidigare som hade flera kontakter 

med restauranger i området. Genom honom kunde de få kontakt med en restaurang vars koncept 

var att ha lokala råvaror och produkter. Jürss kom i kontakt med andra restauranger som hade 

liknande koncept genom en positiv ryktesspridning från restaurangen (Jürss 1, 2014). 

  

Från början var planen att främst sälja direkt till slutkunder genom mejeributiken och marknader 

samt till restauranger. Det var krångligt att sälja till butiker eftersom intresset från dem antingen 

var obefintligt eller väldigt litet. Detta förändrades när butikernas kunder började efterfråga deras 

produkter. Kerstin Jürss nämner att de säljer till butikerna i den utsträckning de klara av och på 

sina villkor. Kerstin Jürss betonar därför att det är viktigt att vara tydlig med villkoren för att inte 

göra köparen missnöjd (Jürss 1, 2014). 

  

När allt fler restauranger började köpa in lokala råvaror och produkter i större volymer blev det 

tidskrävande att ringa runt till alla små livsmedelsproducenter. Det var enklare för restaurangerna 
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att köpa produkterna genom grossister istället. De restauranger som Jürss mejeri sålde till, 

frågade om de kunde sälja till de grossister som restaurangerna köpte av för att förenkla för dem. 

Kerstin Jürss anser att grossister kan vara bra i vissa lägen och sämre i andra, till exempel kan 

kontakten med slutkunden förloras (Jürss 1, 2014).  

 

Jürss har grossister i Sverige och Danmark. Flera restauranger i Danmark började höra av sig när 

Jürss startade mejeriet. Några av kände till Jürss från tiden på skolan och andra från svenska 

restauranger. Jürss kom i kontakt med en dansk grossist i samband med att en av dansk 

restaurang hörde av sig till dem. Det var nödvändigt att ha en dansk grossist eftersom det annars 

skulle bli allt för dyrt och krångligt att levererar produkter till Danmark. Jürss deltog på en mässa 

som den danska grossisten hade anordnat. Till mässan hade det bjudits in ett flertal 

livsmedelsproducenter från olika länder och även personer från restaurangbranschen. Jürss kunde 

på mässan därför knyta flera kontakter. Kerstin Jürss menar att när kontakter knutits med några 

restauranger, blir det lättare att få ännu flera kontakter inom restaurangbranschen på grund av 

ryktesspridning (Jürss 1, 2014). 

  

4.1.4 Föreningen Sveriges Gårdsmejerister 

Jürss kände till föreningen Sveriges Gårdsmejerister sedan tidigare, men blev först medlemmar 

när de startade eget för att behålla en oberoende ställning på skolan. Kerstin Jürss är idag 

ordförande i föreningen. Hon nämner att medlemmarna ofta uppskattar att bara träffas och prata 

på föreningens årsmöten och kurser. Genom föreningen kan gårdsmejerister ta kontakt med 

andra gårdsmejerister i närheten av deras gårdsmejeri som de kan besöka och prata med. Kerstin 

Jürss menar att det finns en trygghet i att kunna ringa eller träffa andra gårdsmejerister som har 

varit i liknande situationer tidigare särskilt för nya gårdsmejerister. Gårdsmejeristerna tar ofta 

hjälp av varandra gällande bland annat lagstiftningar och regelverk samt kontroller och 

myndigheter (Kerstin Jürss 1, 2014). 
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4.2 Gårdsmejeri X 

4.2.1 Bakgrund och kunskap 

En av familjemedlemmarna är utbildad livsmedelsagronom och har även en master i 

livsmedelsvetenskap. En annan familjemedlem är utbildad husdjursagronom och har disputerat 

inom ämnet och har sedan 1990-talet arbetat på Livsmedelsverket. En tredje familjemedlem är 

utbildad biomedicinsk analytiker, men har även under en period arbetat som avbytare på lantbruk 

(Anonym, 2014). 

  
Under mitten av 1980-talet köpte familjen en gård som de ville använda för att producera något. 

I närheten av gården fanns det till en början flera mjölkgårdar, men med tiden försvann allt fler 

av dem. Runt om i landet slogs små mejerier ihop och bildade större mejerier med en allt mer 

standardiserad tillverkning. En av familjemedlemmarna kunde genom sitt arbete se denna 

utveckling på nära håll och kunde konstatera att det knappt fanns några mejerier kvar i Sverige. 

Familjemedlemmen lade även märkte till att det runt om i landet började dyka upp allt fler 

gårdsmejerier, vilket påverkade beslutet att starta gårdsmejeriet (Anonym, 2014). 

  
Innan familjen köpte djur till mejeriet gick två familjemedlemmar en grundkurs i osttillverkning 

hos Eldrimner. Den tredje familjemedlemmen använder sig mycket av Internet för att få kontakt 

med personer över hela världen som kan vara användbara för mejeriet. Familjemedlemmen fick 

bra kontakt med en av dessa som gav denne möjlighet att arbeta på ett mejeri i kontaktens 

hemland, där familjemedlemmen fick lära sig mycket om osttillverkning (Anonym, 2014). 

  

Genom medlemskapet i Sveriges Gårdsmejerister har familjen kunnat delta i kurser som 

föreningen anordnat samt vara med i föreningens slutna Facebooksida. Där är det möjligt att 

ställa frågor till andra gårdsmejerister utan allmänhetens vetskap (Anonym, 2014). 

4.2.2 Lokaler, utrustning och mjölk 

Familjen byggde lokalerna till största del själva. Bland annat byggdes ett lösdriftstall för djuren, 

ett mejeri och lagerutrymmen inför starten av mejeriet. En av familjemedlemmarna kände genom 
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sitt arbete till den process som startandet av ett mejeri innebär. Det förenklade mycket eftersom 

familjemedlemmen visste vad samt hur och när saker skulle göras (Anonym, 2014). 

  

Familjen köpte utrustning från utländska företag som de hade fått uppgifter om från Eldrimners 

hemsida. Eldrimner har mycket information om var utrustning kan köpas och har även ordnat 

erbjudanden hos vissa företag. Genom sökningar på Internet kom familjen i kontakt med en som 

sålde ett ystningskar som de köpte (Anonym, 2014). 

  
Efter ett seminarium bestämdes vilket djurslag som skulle köpas till gårdsmejeriet och därefter 

började familjen själva leta upp var de kunde köpa djuren. Detta berodde på att ingen visste vem 

de skulle vända sig till och därför söktes det en hel del på Internet. Sökandet underlättades av att 

några av djurförsäljarna hade egna hemsidor. De försäljare som inte hade egna hemsidor 

upplevdes som omöjliga att få tag i eftersom att familjen upplevde att de som kände till dessa 

försäljare var ovilliga att dela med sig av sin kännedom. När familjen hade hittat några försäljare 

tog de kontakt med dem och åkte runt i Europa för att besöka dem. När alla provtagningar som 

krävdes blivit godkända importerades djuren till mejeriet (Anonym, 2014). 

4.2.3 Försäljning 

Det skulle visa sig vara svårare att få kunder än vad familjemedlemmarna först trodde. De 

började med att söka på Internet efter restauranger som ansågs vara bra. Telefonnumren till dessa 

restauranger hittades på respektive hemsida. De ringde upp kockarna på restaurangerna och 

presenterade sina produkter. Därefter åkte de till restaurangerna med produkterna. När 

produkterna väl hade sålts till restaurangerna spred det sig. Det dröjde därefter inte länge för än 

andra restauranger och även restaurangbesökare hörde av sig (Anonym, 2014). 

  
Det var genom restaurangerna som en grossist hörde talas om gårdsmejeriet. De hade tidigare 

levererat till restaurangerna själva en gång i veckan. De trodde att grossisterna krävde att 

produkten skulle ha ett lågt pris och finnas i stora kvantiteter, men den grossist som hörde av sig 

sålde även produkter i mindre volymer och till högre priser. Grossisten marknadsför och säljer 

ostar från hela Sverige till slutkund. Grossisten är ett dotterbolag till en större grossist och genom 

den kan de sälja sina produkter i stora delar av Sverige. Detta skulle inte ha varit möjligt annars 
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eftersom de då hade varit tvungna att köra allt själva. Restauranger ringer dock fortfarande till 

gårdsmejeriet för att beställa ost och hänvisas då till grossisten (Anonym, 2014).  
 

4.3 Wernergårdens mejeri 

4.3.1 Bakgrund och kunskap 

Werner har arbetat med flera olika saker tidigare, men inom helt andra områden än tillverkning 

av ost. Werner menar att viljan att starta eget företag har alltid funnit, även om det var något som 

först förstods senare i livet. Det var efter att ha sett ett program där de tillverkade ost som hon 

bestämde sig för att starta ett eget mejeri. Werner började då att söka på nätet och fick därigenom 

uppslag på personer och organisationer att ringa. Hon ringde bland annat till andra 

gårdsmejerister och Eldrimner (Werner 1, 2014). 

  

För att lära sig grunderna gick Werner kurser hos bland annat Eldrimner. De har ett flertal 

grundkurser och tillverkning av ost är en liten del av deras verksamhet. Detta har gjort att nu när 

mejeriet är igång åker Werner främst till Flen för att lära sig mer om osttillverkning hos Jürss 

och Sveriges Gårdsmejerister. Werner anser att det är lätt att höra av sig till Jürss genom att 

mejla och ringa. Sveriges Gårdsmejerister har en sluten Facebooksida, där kan medlemmarna 

ställa frågor och få svar. Werner brukar delta på föreningens årsmöten eftersom de kan få mycket 

information som gäller branschen på dessa möten samtidigt som det är ett tillfälle att träffa andra 

inom samma bransch. Werner nämner också att de tillverkar ost varje gång de är där, både på 

kurser och på årsmöten (Werner 1, 2014). 

4.3.2 Lokaler, utrustning och mjölk 

Lokalen för mejeriet byggdes i samband med att mejeriet skulle startas (Wernergårdens mejeri, 

2014). Genom kursen hos Eldrimner fick Werner tips på var utrustning till mejeriet kunde köpas. 

Hon åkte även runt och besökte andra gårdsmejerister och fick tips av dem. Företagen som 

tillverkar utrustning i form av till exempel ystningskar finns inte i Sverige därför är det viktigt att 

få reda på var dessa går att finna, till sökandet användes även Internet (Werner 1, 2014). 
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Werner berättar att de tidigare hade haft djur på gården, men inte kossor. I samband med starten 

av mejeriet köptes fjällkor på inrådan från andra gårdsmejerister. De kompletterar även med att 

köpa mjölk från ett mejeriföretag i närheten. Werner ringde till mejeriföretagets chef och frågade 

om det var möjligt att få köpa mjölk, vilket hon fick (Werner 1, 2014). 

4.3.3 Försäljning 

Från början fanns det ingen plan på hur produkterna skulle säljas. Werner antog att det skulle 

ordna sig med tiden, vilket det också gjorde. I samband med starten av mejeriet söktes ett 

tillstånd för försäljning vid mejeriet. Werner åkte även runt med smakprov från ostarna i 

närområdet. Werner nämner att de flesta hör talas om mejeriet ryktesvägen. Den allra största 

delen av den ost som tillverkas säljs på gården, där det även finns en kaféverksamhet. Werner 

menar att det inte är någon idé att åka runt och sälja osten. De som är intresserad av att köpa ost 

får höra av sig till mejeriet. De kockar som köper ost av mejeriet hör av sig när de behöver ost. 

När kockarna börjar arbeta på en ny restaurang följer osten ofta med till den nya arbetsplatsen 

(Werner 1, 2014). Restaurangerna köper för det mesta osten på gården, men ibland levererar 

Werner själva osten till restaurangerna om de har vägarna förbi (Werner 2, 2014). 

4.4 Vallgarns gårdsmejeri 

4.4.1 Bakgrund och kunskap 

Fredriksson är utbildad lantmästare och har arbetat flera år på lantbruk. Hon är även utbildad 

lärare och har undervisat på ett naturbruksgymnasium. Sjöman är zoologisk konservator och 

arbetade som det fram till slutet av 1990-talet, då han började arbeta som djurskötare på ett 

naturbruksgymnasium. Han slutade arbeta på naturbruksgymnasiet år 2005 för att starta mejeriet 

(Fredriksson & Sjöman, 2014). 

  

Sjöman hade haft getter i många år och ville använda dem till något. Han var till en början bara 

intresserad av att mjölka getterna. Det var dock ingen i närområdet som ville ta hand om mjölken 

och att slakta djuren visade sig vara dyrt. Sjöman och Fredriksson valde därför att börja tillverka 

ost för att ta tillvara på mjölken (Fredriksson & Sjöman, 2014). 
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De berättar att de hade tur när mejeriet startades. Eldrimner i Östersund var tidigare ett regionalt 

resurscentrum för småskalig produktion, men blev samma år som mejeriet startade ett nationellt 

resurscentrum. Sjöman fick därför möjlighet att gå en grundkurs hos Eldrimner. Grundkursens 

innehåll var bland annat byggnader, marknadsföring, ekonomi och sedan fick deltagarna välja 

bland inriktningar som exempelvis chark, mejeri och sylt. Sjöman har sedan dess gått tre kurser 

som var mer specialinriktade på tillverkningen av ost. Fredriksson och Sjöman har även gått 

kurser inom livsmedelshygien som anordnas regionalt. Genom föreningen Mälarlandet har de 

gått en repetitionskurs i livsmedelshygien som Anticimex höll i. I samband med starten av 

mejeriet fick Sjöman och Fredriksson flera adresser och tips från Kerstin Jürss. Då Eldrimner är 

ett resurscentrum delar de med sig, bland annat går det att gå gratis rådgivning, vilket utnyttjades 

av mejeriet (Fredriksson & Sjöman, 2014). 

4.4.2 Lokaler, utrustning och mjölk 

När Sjöman var på kurs hos Eldrimner åkte de på kvällarna runt och besökte andra 

gårdsmejerister i närområdet. Genom att se hur andra gårdsmejerister hade löst olika saker 

hittades inspiration och när Sjöman kom hem började han att skissa på ritningar. Ritningarna var 

på hur de skulle bygga om byggnaderna som redan fanns. Mejeriritningarna ligger under 

kommunens ansvarsområde medan ritningarna för djurstallarna ligger under länsstyrelsen. Efter 

att ritningarna färdigställts kontaktades länsstyrelsen och kommunen. Ritningarna blev sedan 

godkända av inspektörer på kommunen. Senare skedde personalombyten på kommunen och den 

nya personalen godkände inte ritningarna. Då var det viktigt att vara ordentligt påläst. De hade 

kontakt med en person på Eldrimner som tidigare hade varit livsmedelsinspektör och som visste 

hur systemet fungerade. Fredriksson och Sjöman hänvisade då kommunen till honom när de hade 

problem med kommunen. Efter att kommunen hade pratat med kontakten på Eldrimner blev 

ritningarna återigen godkända (Fredriksson & Sjöman, 2014). 

  
Sjöman berättar att i början var det svårt att hitta utrustningen. Det gällde att vara uppmärksam 

och lyssna på vad andra gårdsmejerister hade. De köpte ett dräneringsbord och en 200 liters gryta 

av ett par som de kände sedan tidigare. Genom Sjömans bror fick de reda på att broderns 

arbetsplats, Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm skulle bygga om sitt kök och därför skulle 

en del utrustning säljas. En gryta köptes därifrån och byggdes om så att den skulle passa 
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ändamålet. Sjöman och Fredriksson nämner att det är lättare att köpa utrustning nu eftersom de 

har ett större kontaktnät (Fredriksson & Sjöman, 2014). 

  

Sjöman och Fredriksson hade getter vid starten av mejeriet. De utökade dock besättning genom 

egen rekrytering, med detta menas att getterna som föds på gården får stanna kvar. De var 

försiktiga med att köpa in getter och bockar till gården på grund av sjukdomsrisk. De har 

jämtgetter av vilka det finns ungefär 500 av i Sverige. Allmogegeten är en förening för de som 

har Göingegetter, lappgetter eller jämtgetter. Föreningen har en databas över getternas släktskap, 

vilket är användbart vid aveln eftersom det finns relativt få jämtgetter. Inom föreningen finns det 

två läger, de som har C3-status och de som inte har C3-status. Om en gård har C3-status innebär 

det att getterna inte har en viss sjukdom. Svenska djurhälsovården skickar ut en lista på de 

getgårdar som har C3-status. Denna lista använder Fredriksson och Sjöman för att få reda på 

vilka gårdar som har bockar som kan användas vid avel. Under en period fungerade inte 

samarbetet inom Allmogegeten och de blev därför tvungna att köpa en egen bock (Fredriksson & 

Sjöman, 2014). 

4.4.3 Försäljning 

När de startade fanns inte Bondens marknad i samma utsträckning som idag och butiksägare var 

skeptiska till deras produkter. Det första året gick inte så bra försäljningsmässigt. Det är enklare 

idag eftersom intresset för småskaligt är större. Sjöman och Fredriksson levererar oftast 

produkterna själva till slutkund. I närområdet finns det flera småskaliga producenter som hjälps 

åt att leverera produkter, men det är svårt att få ner fraktkostnaderna. Fredriksson och Sjöman 

kan genom medlemskap i Svensk Lantmat använda företaget DHL till förmånligare priser, men 

på grund av mycket pappersarbete vid frakt med DHL blir detta ofta för tidskrävande. Det blir 

därför lättare att ibland leverera själva (Fredriksson & Sjöman, 2014). 

  
Försäljningen är lättare idag eftersom det finns fler marknader och fler känner till dem. Det är 

också lättare för att båda arbetar på heltid med mejeriet, vilket de inte gjorde i början då 

Fredriksson hade kvar sitt gamla arbete. De ringde upp krogar och konferensanläggningar i 

närområdet för att sälja sina produkter. De undrade först varför dessa inte hörde av sig när osten 

var slut. De förstod senare när de ringde upp dem igen att krögarna inte hade haft tid att beställa 
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mer. Det gäller att försöka avsätta en dag i veckan till att ringa runt till krogar och 

konferensanläggningar för att se till att det finns leveranser under större delen av året 

(Fredriksson & Sjöman, 2014). 

  
De har en gårdsbutik där kunder kan komma och handla deras produkter. Det kommer även 

kunder till butiken när föreningen Fjärdhundraland anordnar den årliga rebusrunda i närområdet. 

Svenska dagsresor kommer även besöka gårdsmejeriet i år. De har försökt planera ett besök i 

flera år, men det är först nu när båda arbetar med mejeriet som det har blivit möjligt (Fredriksson 

& Sjöman, 2014). 

4.5 Skogsbackens Ost 

4.5.1 Bakgrund och kunskap 

Marih Jonsson är utbildad biomedicinskanalytiker och har arbetat på Sveriges 

Lantbruksuniversitet i 20 år på Mikrobiologen. Därefter flyttade hon till Genetikcentrum och har 

sedan arbetat i tio år på Statens veterinärmedicinska anstalt. Ramon Jonsson har arbetat om 

svetsare. Inspirationen att starta mejeriet kom från ett studiebesök på ett gårdsmejeri utanför 

Tierp. Mejerimiljön påminde mycket om den laborationsmiljö som Marih Jonsson arbetade och 

trivdes i. Hon tyckte även att det verkade roligt att tillverka ost (Jonsson 1, 2014). 

  

Marih och Ramon Jonsson åkte på kurs hos Eldrimner. Marih Jonsson minns inte riktigt hur hon 

fick reda på att de skulle vända sig till Eldrimner, men tror att Internet användes och att det var 

någon som nämnde att det gick att vända sig dit. De har även gått andra kurser hos bland annat 

Oviken Ost i jämtland, Jürss mejeri i Flen och på Öland samt varit på studieresor i Frankrike, 

Österrika och Schweiz (Jonsson 1, 2014) som anordnats av Eldrimner (Jonsson 2, 2014). 

4.5.2 Lokaler, utrustning och mjölk 

Det oisolerade och friliggande garaget byggdes om till ett mejeri. Detta tog ungefär ett halvår för 

att hantverkare och liknande anlitades enbart när de inte kunde utföra arbetet själva. Genom att 

använda Eldrimners hemsida och Internet kunde de köpa både ny och begagnad utrustning. 

Internet upplevdes vara en speciellt bra för att leta efter utrustning, där hittades både tanken och 
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diskmaskinen. Diskmaskinen kom från ett dagis som lagt ner och hade utförsäljning. Marih 

Jonsson berättar att de nyligen köpte en begagnad kyldisk till sin gårdsbutik. De fick tips om den 

genom en person som de känner från föreningen Bondens mat i Uppland. Detta är ett vanligt sätt 

att hitta utrustning på, att höra med varandra (Jonsson 1, 2014). 

  

Eftersom de båda är äldre valde de att inte köpa djur för att få tillgång på mjölk till mejeriet. De 

hade tidigare haft en hästgård som de då nyss hade sålt och ville inte ha djur igen. Marih Jonsson 

trodde att det skulle vara möjligt att köpa in mjölken istället. Det var inte helt lätt att hitta någon 

att köpa mjölk av utan det gällde att fråga och lyssna. Genom ett projekt som anordnades av 

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) kom de i kontakt med en person i närområdet som hade en 

ekologisk mjölkgård som de fick köpa mjölk av. För att få mjölken till mejeriet hämtar de den 

själva på mjölkgården med släpvagn (Jonsson 1, 2014). 

4.5.3 Försäljning 

De började sin försäljning med att ringa till diverse restauranger och bokade in träffar med dem. 

På dessa träffar kunde de presentera sig själva och sina produkter. Idag har de även tagit fram 

andra sätt för att göra detta. De samarbetar även med andra småskaliga producenter genom att 

sälja varandras produkter i respektive butik. Det gäller också att synas genom att åka ut på 

marknader och prata med personer. Marih Jonsson berättar att marknadens deltagare träffar de 

ofta, vilket gör att om de tillverkar en bra produkt sprids det snabbt bland deltagarna. De brukar 

bland annat sälja sina produkter på Bondens mat i Upplands marknader (Jonsson 1, 2014). 

  
För att leverera sina produkter kör de till stor del själva, men när avstånden blir långa används 

DHL. Det var genom en annan medlem i föreningen Svensk Lantmat som de fick höra talas om 

att medlemmarna i föreningen kunde få skicka sina produkter via DHL till förmånliga priser. De 

har också nyligen fått en grossist, som de träffade genom en av LRF:s träffar, där bland annat 

producenter, grossister och personer från restaurangbranschen var inbjudna (Jonsson 1, 2014). 
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 5. Analys 

5.1 Starka och svaga band 

Starka och svaga band beskriver styrkan av en relation. Om det finns ett starkare band mellan 

parterna i det sociala nätverket finns också ett stort förtroende, finkornigt informationsutbyte 

samt gemensam problemlösningsförmåga (Uzzi, 1997). Svagare band är ofta ytliga eller 

tillfälliga, eftersom parterna inte är känslomässigt inblandade i relationen (Dubini & Aldrich, 

1991; Uzzi, 1997). 

5.1.1 Familjemedlemmar, bekanta och anställda på ett finskt mejeri 

Vallgarns gårdsmejeri och Jürss mejeri har haft användning av flera personer som de kände före 

företagen startades. Vallgarns gårdsmejeri fick genom en familjemedlem reda på att de kunde 

köpa utrustning från dennes arbetsplats. De köpte även utrustning av ett par som de kände sedan 

tidigare. Jürss mejeri kom i kontakt med restauranger i mejeriets närområde genom en person 

som de kände från sin tidigare arbetsplats. De fick genom bekanta tips på vem de skulle ringa för 

att få köpa mjölk och det var även genom deras bekanta som Näringslivskontoret i Flen fick reda 

på att de letade efter en lokal för mejeriet. Gårdsmejeristerna fick information om utrustning, 

restauranger, mjölk samt möjlighet att köpa utrustning från personer som gårdsmejeristerna 

kände sedan tidigare och tog kontakt med under starten. Personerna har frivilligt delat med sig av 

information till gårdsmejerierna och även spridit information till andra aktörer. Det tyder på att 

det finns ett förtroende mellan parterna (Uzzi, 1997; Zhao et al. 2011) och en vilja att hjälpa 

gårdsmejeristerna att starta mejeriet. Det finns därmed starkare band mellan parterna 

(Granovetter, 2005; Ulhøi, 2005). 

  

Jürss mejeri köpte även utrustning genom en person från utlandet som de kände sedan tidigare. 

Utrustningen som köptes fungerade dock inte som den skulle och reklamerades. Jürss mejeri fick 

nya delar som inte heller fungerade istället för att få pengarna tillbaka. Det blev ett stort problem 

för mejeriet. Personen varken lyssnade på dem eller förhandlade kring hur problemet skulle 

kunna lösas. Det fanns ingen gemensam problemlösningsförmåga mellan dem och det förtroende 

som fanns mellan parterna försvann (Dubini & Aldrich, 1991). Personen som till en början kunde 
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ses som en tillgång till nätverket för möjligheten att köpa utrustning från utlandet, kom att bli en 

belastning för Jürss mejeri istället (Uzzi, 1997). Det var ett starkare band från början mellan 

parterna då de kände varandra sedan tidigare, men avsaknaden av gemensam 

problemlösningsförmåga gjorde att det starkare bandet blev till en nackdel för gårdsmejeriet. 

 

Enligt Jürss mejeri finns det inga svenska företag som tillverkar utrustning som är speciellt 

anpassad till deras behov och att alla gårdsmejerier köper därför ny utrustning från utländska 

företag. Gårdsmejerierna har ofta en tillfällig och ytlig kontakt med försäljarna, det var med 

andra ord ett svagare band mellan gårdsmejeri och försäljare (Dubini & Aldrich, 1991; Uzzi, 

1997). De företagsförsäkringar som finns gäller enbart i Sverige och om ett problem med ett 

utländskt företag uppstår behöver de småskaliga producenterna anlita advokater som arbetar med 

internationella affärer. Det kan bli väldigt kostsamt för småskaliga producenter om problemen 

inte blir lösta. 

  

Jürss mejeri var i anslutning till sin dåliga utrustningsaffär på ett konsultuppdrag vid ett lite 

större finskt mejeri. De anställda på det finska mejeriet gav Jürss mejeri information om ett 

företag de skulle kunna vända sig till för att ersätta den utrustning som inte fungerade. 

Konsultuppdraget gav en tillfällig och ytlig kontakt med de anställda på det finska mejeriet, 

vilket innebär att det fanns ett svagare band mellan parterna (Dubini & Aldrich, 1991; Uzzi, 

1997). Jürss mejeri fick genom detta svagare band ny information som löste ett av deras problem 

(Granovetter, 2005; Stuart & Sorenson, 2005; Greve, 1995; Ulhøi, 2005). 

5.1.2 Andra gårdsmejerister och småskaliga producenter 

Flera är flera av gårdsmejeristerna som i samband med starten har träffat andra gårdsmejerister, 

småskaliga producenter och andra som är verksamma i branschen. Vallgarns gårdsmejeri och 

Wernergårdens mejeri besökte och pratade med andra gårdsmejerister tidigt. Gårdsmejerister kan 

genom föreningen Sveriges Gårdsmejerister få möjlighet att träffa samt få stöd och hjälp av 

andra gårdsmejerister. Wernergårdens mejeri brukar delta på dessa årsmöten för att träffa 

personer som är verksamma i branschen. Gårdsmejeri X och Wernergårdens mejeri använder 

föreningens slutna Facebooksida. Gårdsmejeri X nämner att de kan ställa frågor till andra 

gårdsmejerister utan allmänhetens kännedom på Facebooksidan. Jürss mejeri, Vallgarns 
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gårdsmejeri, Wernergårdens mejeri och Gårdsmejeri X nämner att gårdsmejeristerna ringer 

varandra för att ställa frågor vid behov. Vallgarns gårdsmejeri, Wernergårdens mejeri och 

Skogsbackens Ost nämner att de ofta pratar med andra gårdsmejerister och även andra 

småskaliga producenter när de behöver ny utrustning. De träffar varandra i ett tidigt skede och 

håller sedan kontakten. Gårdsmejeristerna verkar ha ett tillräckligt stort förtroende för varandra 

för att öppna upp sig och fråga om hjälp om de har problem (Dubini & Aldrich, 1991; Uzzi, 

1997). Vallgarns gårdsmejeri och Skogsbackens Ost säljer även andra småskaliga producenters 

produkter i respektive gårdsbutik samt samarbetar vid leveranser av produkter. Följaktligen finns 

det en gemensam problemlösning mellan aktörerna för att minska leveranskostnader för varandra 

(Uzzi, 1997; Dubini & Aldrich, 1991). De hjälper varandra och samarbetar även med andra 

småskaliga livsmedelsproducenter. De flesta gårdsmejerister får därmed tidigt starka band till 

andra gårdsmejerister och andra småskaliga livsmedelsproducenter (Granovetter, 2005; Ulhøi, 

2005). De allt starkare banden till dessa aktörer kan utgöra en risk för gårdsmejerister om 

gruppen blir för sluten, eftersom de då kan få svårare att få tillgång till ny och mer originell 

information (Granovetter, 2005). 

5.1.3 Försäljare och andra kontakter via Internet 

Skogsbackens Ost, Wernergårdens mejeri och Gårdsmejeri X använde Internet för att komma i 

kontakt med försäljare av utrustning. Gårdsmejeri X använde Internet när ingen i deras befintliga 

nätverk visste till vem eller var de skulle vända sig när för att köpa djur till mejeriet. Mejeriet 

upplevde att de djurförsäljare som de kom i kontakt med genom Internet var ovilliga att dela med 

sig av deras kännedom om andra djurförsäljare som inte fanns representerade på Internet. Den 

kontakt som togs genom Internet blev tillfällig och ytlig (Dubini & Aldrich, 1991; Uzzi, 1997). 

Djurförsäljarna var inte intresserade av att hjälpa Gårdsmejeri X genom att tala om var de kunde 

köpa djur därför skedde inget finkornigt informationsutbyte mellan parterna (Uzzi, 1997; Zhao et 

al. 2011). Det kan kopplas till ett svagare band mellan parterna. 

 

Gårdsmejeri X är det mejeri som har använt Internet i störst utsträckning när de startade mejeriet. 

De började använda Internet för att få tag i den information som deras befintliga nätverk inte 

kunde tillgå. De har därför aktivt sökt personer över hela världen som skulle kunna vara 

användbara för mejeriet på Internet. De har till skillnad från de andra gårdsmejeristerna även 
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byggt starkare band till åtminstone en av dessa personer. Det är en person som de har lärt känna 

bra och som gav dem tillgång till kunskap genom att erbjuda ett arbetstillfälle på ett mejeri 

utomlands (Granovetter, 2005; Ulhøi, 2005). Förtroendet mellan dem var tillräckligt högt för att 

ge detta erbjudande (Uzzi, 1997; Dubini & Aldrich, 1991). Det fanns därför ett starkare band 

mellan parterna. 

5.1.4 Mejeriföretag och restauranger 

Wernergårdens mejeri och Jürss mejeri ringde mejeriföretag för att köpa mjölk. Gårdsmejeri X, 

Skogsbackens Ost och Vallgarns gårdsmejeri ringde istället personer på restauranger, krogar och 

konferensanläggningar för att sälja sina produkter. Vallgarns gårdsmejeri förstod först inte varför 

krögarna inte hörde av sig när produkterna var slut, men med tiden förstod de att krögarna inte 

haft tid att beställa mer. Det tyder på att när de lärde känna varandra bättre genom regelbunden 

kontakt, kunde även den mer finkorniga informationen tas tillvara bättre av parterna (Uzzi, 1997; 

Zhao et al. 2011). Vallgarns gårdsmejeri visar därmed att det kan ta tid att skapa ett starkare 

band till andra personer per telefon genom en regelbunden kontakt. I tabell 2 illustreras alla 

svagare och starkare band. 

 

Tabell 2. Illustration av styrkan på banden mellan aktörer och gårdsmejerister  

 Jürss mejeri Gårdsmejeri X Skogsbackens 
Ost 

Vallgarns 
gårdsmejeri 

Wernergårdens 

Svagare band 
Anställda på finskt 
mejeri 
 
Försäljare av 
utrustning 

Djurförsäljare 
 
Försäljare av 
utrustning 

Försäljare av 
utrustning  

Försäljare av 
utrustning 

Försäljare av 
utrustning  

Starkare band 

Bekanta 
 
Gårdsmejerister 

Internetkontakt 
 
Gårdsmejerister 

Gårdsmejerister 
 
Småskaliga 
producenter 

Krögare 
 
Bekanta 
 
Familjemedlem 
 
Gårdsmejerister 
 
Småskaliga 
producenter 

Gårdsmejerister 
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5. 2 Mellanhänder och strukturella hål 

Mellanhänder är personer, organisationer eller företag vars syfte är att sammanföra aktörer som 

kan överföra information och resurser mellan sig (Dubini & Aldrich, 1991). Strukturella hål i 

nätverk uppstår när endast en aktör i nätverket ger tillgång till ett annat nätverk (Burt, 1992). 

5.2.1 Eldrimner 

Gårdsmejeri X, Wernergårdens mejeri, Vallgarns gårdsmejeri och Skogsbackens Ost gick 

grundkurser på Eldrimner som är ett nationellt resurscentrum i samband med starten av 

mejerierna. Vallgarns gårdsmejeri lärde känna en person på Eldrimner som de hade användning 

av när de hade problem med kommunen. Gårdsmejeri X, Wernergårdens mejeri, Skogsbackens 

Ost köpte även utrustning genom Eldrimner. Det är därför en framträdande mellanhand i de 

flesta gårdsmejeristers nätverk eftersom de medvetet sammanför gårdsmejeristerna med aktörer 

som ger dem tillgång till bland annat utrustning och kunskap tidigt (Dubini & Aldrich, 1991). 

5.2.2 Föreningar, företag och förbund 

Flera föreningar har sammanfört gårdsmejeristerna med olika personer. Alla intervjuade 

gårdsmejeristerna är medlemmar i Föreningen Sveriges Gårdsmejerister. Föreningen sammanför 

medvetet gårdsmejeristerna med andra personer inom branschen bland annat genom kurser, 

möten och Facebooksidan. Detta gör att föreningen agerar som en mellanhand i nätverket 

(Dubini & Aldrich, 1991). Föreningen Svensk Lantmat har direkt och indirekt sammanfört 

Skogsbackens Ost och Vallgarns gårdsmejeri med företaget DHL som de använder ibland för att 

leverera produkter till kund. Vallgarns gårdsmejeri är även medlem i Mälarlandet, som 

sammanförde dem med en aktör som gav dem tillgång till kunskap. Svensk Lantmat och 

Mälarlandet är därmed mellanhänder (Dubini & Aldrich, 1991). Föreningen Fjärdhundraland 

och även företaget Svenska dagsresor anordnar aktiviteter med syfte att sammanföra Vallgarns 

gårdsmejeri med potentiella kunder. Fjärdhundraland och Svenska dagsresor är mellanhänder 

(Dubini & Aldrich, 1991). Föreningen Bondens mat i Uppland har medvetet sammanfört 

Skogsbackens Ost och Vallgarns gårdsmejeri med andra småskaliga producenter och även 

potentiella kunder genom föreningens marknad. Bondens mat i Uppland är därför en mellanhand 
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(Dubini & Aldrich, 1991). LRF förde samman Skogsbackens Ost med en person som de fick 

köpa mjölk av till mejeriet samt en grossist genom olika aktiviteter. LRF är därför en mellanhand 

(Dubini & Aldrich, 1991). 

  

Svenska djurhälsovårdens lista över getgårdar med C3-status har tillsammans med föreningen 

Allmogegetens kartläggning av getters släktskap kunnat föra samman Vallgarns gårdsmejeri med 

avelsdjur. Dessa två aktörer har som syfte att sammanföra getgårdar med C3-status respektive 

sammanföra avelsdjur som inte är för nära besläktade och är därför mellanhänder (Dubini & 

Aldrich, 1991). När samarbetet inom Allmogegeten inte fungerade för Vallgarns gårdsmejeri var 

de tvungna att köpa en egen bock. Det tyder på att om samarbetet inom mellanhanden inte 

fungerar kan föreningen likna ett strukturellt hål (Burt, 1992). 

5.2.3 Restauranger 

Jürss mejeri och Gårdsmejeri X nämner att restauranger har hört talas om dem från andra 

restauranger. Gårdsmejeri X nämner även att deras grossist och kunder hörde talas om dem på 

detta sätt. Restaurangerna och grossisterna tog sedan kontakt med gårdsmejeristerna. 

Restaurangerna kan därmed i början ses som ett potentiellt strukturellt hål eftersom 

restaurangerna inte medvetet sammanförde parterna med varandra (Burt, 1992). Det var 

restaurangerna som frågade Jürss mejeri om de kunde använda deras grossist. Restaurangerna 

fungerade därför mer som en mellanhand för Jürss mejeri (Dubini & Aldrich, 1991). 

Restauranger var till en början potentiella strukturella hål och även en mellanhand för 

gårdsmejeristerna till restauranger, grossister och kunder. 

5.2.4 Grossister 

Jürss mejeri nämner att grossister kan vara bra i vissa lägen och sämre i andra, till exempel kan 

kontakten med slutkund förloras med grossister. Om mejeriet förlorar kontakten med vissa 

slutkunder, kan grossisten bli entreprenörens enda indirekta kontakt med dessa kunder. 

Grossisten blir därmed ett strukturellt hål till dessa kunder och om mejeriet sedan också förlorar 

direkta kontakten med grossisten förlorar de även indirekta kontakten med slutkunderna (Burt, 

1992). För Jürss mejeri och Gårdsmejeri X är grossister deras enda möjlighet att leverera 

produkter till marknader utanför närområdet. Jürss mejeri hade kontakt med restauranger utanför 
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närområdet, men det var först med grossister som de kunde leverera till vissa av dessa. 

Grossisterna vara därför inte deras enda kontakt till dessa marknader, men det var den kontakt 

som gjorde det möjligt för gårdsmejeristerna att sälja produkter på de marknaderna. Grossisterna 

har därför egenskaper som strukturella hål till dessa marknader (Burt, 1992). En grossist till 

Jürss mejeri sammanförde mejeriet med andra livsmedelsproducenter och även andra personer 

inom restaurangbranschen på en mässa. Grossisten fungerade därmed som en mellanhand 

(Dubini & Aldrich, 1991). Grossister kan fungera som både strukturella hål samt mellanhänder 

för gårdsmejeristerna. I tabell 3 illustreras alla strukturella hål och mellanhänderna. 

 

Tabell 3. Illustration av aktörer som är strukturella hål och mellanhänder för gårdsmejeristerna 

 Jürss mejeri Gårdsmejeri X Skogsbackens 
Ost 

Vallgarns 
gårdsmejeri 

Wernergårdens 
mejeri 

Strukturellt hål 

Grossist 
 
Restauranger 

Grossist 
 
Restauranger 

 (Allmogegeten)  

Mellanhand 

Grossist  
 

Restauranger 

 
Sveriges 
Gårdsmejerister 

Eldrimner 
 
Sveriges 
Gårdsmejerister 

Eldrimner 
 
LRF 
 
Bondens mat i 
Uppland 
 
Svensk Lantmat 
 
Sveriges 
Gårdsmejerister 

Eldrimner 
 
Fjärdhundraland 
 
Mälarlandet 
 
Bondens mat i 
Uppland 
 
Svenska 
dagsresor 
 
Svensk Lantmat 
 
Allmogegeten + 
Svenska 
djurhälsovården 
 
Sveriges 
Gårdsmejerister 

Eldrimner 
 
Sveriges Gårds 
mejerister 
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6. Diskussion och slutsats 

De kontakter som gårdsmejeristerna känner sedan tidigare och som var användbara vid starten av 

företagen är familjemedlemmar och bekanta. Bakgrunds aspekter som familj, umgängeskrets och 

tidigare arbetsplats påverkar därför gårdsmejeristernas möjligheter att få användbara kontakter 

till starten av företaget. Det underlättar därför om de har arbetat i liknande branscher tidigare. 

Familjemedlemmar och bekanta är aktörer som har förtroende för gårdsmejeristerna och en vilja 

att hjälpa dem att få tillgång till bland annat utrustning, lokaler och restauranger. Dessa aktörer 

kan dock bli en belastning istället för en tillgång för gårdsmejeristerna om det inte finns någon 

gemensam problemlösningsförmåga mellan parterna. 

  
Vid starten av företagen är det nationella resurscentrumet Eldrimner den mest framträdande 

aktören i gårdsmejeristernas nätverk. Eldrimner är användbar främst för att få tillgång till 

kunskap och ny utrustning. Det finns inga svenska företag som säljer utrustning till 

gårdsmejerister, vilket gör det svårt att få tag i utrustning i Sverige. Eldrimner blir därför en 

viktig aktör för att nå utländska försäljare. Om svenska företag skulle börja sälja utrustning till 

gårdsmejerister skulle antagligen Eldrimner inte vara en lika framträdande aktör i deras nätverk. 

Detta skulle även kunna minska riskerna för stor kapitalförlust vid köp av ny utrustning bland 

annat eftersom företagsförsäkringar ofta enbart gäller inom Sverige.  

 

Föreningen Sveriges Gårdsmejerister är en aktör som blir mer betydelsefull allt eftersom 

etableringen fortskrider. Föreningen ger gårdsmejeristerna tillgång till kunskap samt sammanför 

dem med andra gårdsmejerister. Det är främst genom föreningar och förbund som 

gårdsmejerister lär känna andra gårdsmejerister och även andra småskaliga producenter som 

även de blir framträdande aktörer i nätverken. Dessa aktörer får förtroende för varandra och löser 

problem gemensamt, vilket underlättas om aktörerna ligger geografiskt nära varandra. Det finns 

dock en risk att de blir en allt för sluten grupp, vilket kan göra det svårare för gårdsmejeristerna 

att få tillgång till ny och mer originell information som finns utanför gruppen. 
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Gårdsmejerister använder till stor del Internet för att få kontakt med aktörer som inte finns i 

deras befintliga nätverk. Det handlar då oftast om tillfälliga och ytliga kontakter med aktörer som 

försäljare. Dessa sorters kontakter kan ge tillgång till mer originell information, men det måste 

finnas ett intresse att dela med sig av informationen från deras sida. Försäljare verkar nämligen 

vara ovilliga att tipsa om andra försäljare medan andra aktörer som inte förlorar på att 

gårdsmejeristerna köper av någon annan försäljare är mer villiga göra detta. Det finns dock 

gårdsmejerister som även börjar bygga upp långsiktiga kontakter via Internet. Förslag på vidare 

studier är därför att undersöka hur Internet används i nätverkandet vid start av företag. 

  
Framträdande aktörer för gårdsmejerister som är användbara för att få ut deras produkter på 

marknaden är restauranger och grossister. Dessa tillsammans med föreningar och företag 

sammanför medvetet och omedvetet gårdsmejerister med restauranger, grossister och kunder 

under olika skeden av etableringen. Det finns beroenden mellan aktörer i nätverket. 

Gårdsmejerister kan till exempel ha kontakt med aktörer som restauranger utanför närområdet, 

men utan aktörer som grossister kan de inte alltid leverera till restaurangerna. Det finns även ett 

beroende mellan Svenska Djurhälsovården och föreningen Allmogegeten för att föreningens 

medlemmar ska kunna använda föreningen efter sina behov. Det uppstår därför beroende mellan 

aktörerna i det sociala nätverket som påverkar gårdsmejeristerna. Förslag på vidare studier är att 

undersöka beroenden mellan aktörer i nätverket närmare och hur de påverkar gårdsmejeristerna.  
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Fredriksson, Christina & Sjöman, Michael. Vallgarns mejeri, muntlig, 2014, 14-04-08 

Jonsson, Marih. Skogsbackens Ost: 

1. Muntlig 2014, 14-04-15 

2. Mejl, 2014, 14-04-17 

Jürss, Kerstin. Jürss mejeri AB: 

1. Muntlig, 2014, 14-02-15 

2. Mejl, 2014, 14-05-05 

Werner, Birgit. Wernergårdens mejeri: 
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1. Muntlig, 2014, 14-04-09 

2. Mejl, 2014, 14-05-06 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 

Inledning 

Vilka är ni? Företaget? 

Vilken bakgrund har ni? 

Hur kom ni in i verksamheten?       

Starten 

Vad motiverade er att starta eget? 

Vilka kontakter hade ni nytta av? 

På vilket sätt? 

Vilken relation hade ni till dem? 

Behövde ni nya kontakter? 

Hur kom ni i kontakt med dessa? 

Verksamheten: 

Vilka saker är det som motiverar er mest idag? 

Vilka kontakter har ni nytta av idag? 

På vilket sätt? 

När och var har ni knutit dessa kontakter? 

Vilken relation har ni till dem? 

Föreningen Sveriges Gårdsmejerister 

Hur blev ni involverade i föreningen? 

Vad är föreningens uppgift? 

Vad har ni för användning av föreningen? 

När vänder sig medlemmarna till föreningen? 

I vilka ärenden? Vilka medlemmar? 

Hur sker kontakten med medlemmarna? 

Avslut 

Är det något mer du kommit att tänka på under intervjun? 
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Skulle vi kunna återkomma med följdfrågor? 

  

8.2 Bilaga 2 

Bakgrund 

Vilka är ni? 

Vilken bakgrund har ni? (Utbildning, arbeten etc.) 

Idén att starta mejeri 

Hur fick ni iden att vilja starta mejeriet? 

Vad var det som avgjorde att ni sedan startade mejeriet? 

Kunskap 

Vilken kunskap behövde ni för att kunna starta mejeriet? 

Hur tillförskaffade ni er den kunskapen? (Kurser, tidigare arbeten etc.) 

Hur visste ni vart ni kunde vända er för att få kunskap? 

Lokaler och/eller teknisk utrustning 

Vad behövde ni för lokaler och utrustning för att starta mejeriet? 

Hade ni lokaler och utrustning sedan innan? 

Om inte, hur gick ni tillväga när dessa tillförskaffades? 

Hur visste ni vart ni kunde vända er för att få tag i dessa? 

Djur och/eller råvaror 

Hur har ni fått tillgång till era djur/råvaror? 

Om ni köpte djur i samband med starten av mejeriet, hur gick ni i så fall tillväga? 

Hur visste ni vart ni kunde vända er för att få djur/råvaror? 

Försäljning 

Hur fick ni ut era produkter till kunder? 

Vart vände ni er? 

Varför vände ni er dit? 

Föreningar – tillagt till intervju 5 med Skogsbackens Ost 

Vilka föreningar är ni med i? 

Varför är ni med i dem? 

Avslut 



48 
 

Är det något mer du kommit att tänka på under intervjun? 

Skulle vi kunna återkomma med följdfrågor? 

  

8.3 Bilaga 3 

Uppföljningsfrågor: 

  
Jürss mejeri: 

Hur fick ni tillgång till era lokaler? 

Vi har läst på er hemsida att ni köper mjölk från Arla. Vi undrar hur ni kom att köpa mjölk 

därifrån och på det viset? 

  
Skogsbackens Ost: 

Vem/Vilka var det som anordnade studieresorna i Frankrike, Österrike och Schweiz? 

  
Wernergårdens mejeri: 

Hur levererar ni era produkter till restauranger? 

  
  

  

 

 
  

 


