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Sammanfattning 

En av de vanligaste driftsformerna för jordbruk är enligt Lantbrukarnas Riksförbund 

(2010) att två eller fler jordbruk går samman och bildar bolag ihop. För att skapa 

starka ägare och vara konkurrenskraftig finns det enligt Mazzarol, Mamouni Limnios 

och Reboud (2013) ett erkänt behov att skapa relationer mellan små företag. Oerle-

man och Assouline (2004) menar att det går att nå framgång inom jordbruket genom 

att följa vissa strategiska prioriteringar. Priserna på jordbruksmark har enligt Olsson 

(2012) och LRF (2012b) ökat kraftigt de senaste åren och Wall (2013) menar att 

konkurrensen från omvärlden har ökat kraftigt sedan början av 1980-talet. 

I denna uppsats diskuteras varför jordbruksföretag väljer att ingå samarbete och om 

samarbetena har koppling till jordbruksföretagens strategier. Utöver det förs i uppsat-

sen en diskussion kring för- och nackdelar med samarbeten inom jordbruket. För att 

kunna besvara problemformuleringen används i uppsatsen en kvalitativ jämförande 

forskningsdesign där vi intervjuat respondenter från fyra olika jordbruksföretag vilka 

varit aktiva i någon form av samarbete. Denna typ av forskningsdesign används för 

att undersöka och jämföra två eller fler fall för att kunna hitta samband och olikheter. 

I intervjuerna har vi följt en intervjuguide där frågorna som ställdes varit både öppna 

och slutna. 

Materialet från intervjuerna har sammanställts och jämförts med litteratur som be-

handlar samarbeten inom jordbruk, strategier, bolagsformer och konkurrens. Fördelar 

med samarbeten som lyfts fram i både litteraturen och av respondenterna har varit 

tryggheten i att vara flera personer, vilket ger sociala fördelar men även en möjlighet 

att komplettera varandra vid sjukdom med mera. Andra fördelar kan vara en givande 

beslutsprocess samt kostnadsfördelar genom exempelvis maskinsamarbeten och olika 

former av rabatter. Nackdelar kan istället bestå av beroendesituationer till andra samt 

yttre hinder som regelverk vilka påverkar verksamheten. 

Ett resultat av undersökningen är att fördelarna överväger nackdelarna vad gäller 

samarbeten mellan jordbruksföretag. Ett samarbete kan vara en hjälp i att skapa kost-

nadsfördelar. Grunden i ett samarbete ligger sällan i företagens strategi, men strate-

gin fungerar som ett levande dokument i företaget och kan vara en god hjälp för att 

nå målet om mer arbete lades på utformningen. 

Förhoppningen är att uppsatsen ska kunna komma till nytta för företag inom jord-

brukssektorn och belysa samarbeten inom branschen samt diskutera jordbrukssamar-

betes för- och nackdelar.  

 

Nyckelord: Organisering, samarbete/samverkan, jordbruk, strategi, driftsbolag.



 

Abstract 

One of the most common business models for agriculture is according to Lant-

brukarnas Riksförbund (2010) that two or more agricultural companies merge and 

form a company together. To create strong owners and to be competitive there is a 

recognized need to create relationships between small firms according to Mazzarol , 

Mamouni Limnios and Reboud (2013). Oerleman and Assouline (2004) argues that it 

is possible to achieve success in agriculture by following certain strategic priorities.  

This paper examines why farmers choose to venture into collaboration and whether 

cooperation are linked to the strategies of the company. The paper also discusses the 

pros and cons of partnerships in agriculture. A qualitative comparative research de-

sign has been used to answer to the topics and we have interviewed respondents from 

four different agriculture companies, which have been active in some form of coop-

eration or collaboration. This type of research design is used to investigate and com-

pare two or more cases in order to find correlations and differences.The material 

from the interviews were processed and compared with the theoretical literature. 

The study has concluded that the benefits outweigh the disadvantages in terms of 

collaborations between agriculture businesses. A partnership can be a help in creat-

ing cost advantages. The basis of the collaboration is rare in corporate strategy, but 

the strategy serves as a living document in the company and can be a good help to 

achieve the goal if there is more work added to the design of the strategy. 

 

Keywords: Organisation, collaboration/cooperation, agriculture, strategy, operating 

company.
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1  Inledning  

Jordbruk är ett brett begrepp som ofta används för att beskriva olika verksamheter 

inom samma sektor. Enligt Nationalencyklopedin (2014) är jordbruk “utnyttjande av 

mark till åkerbruk eller bete för produktion av livsmedel, fodermedel och råvaror till 

energiändamål eller till vidare industriell förädling eller beredning”. 

För cirka 10 000 år sedan lades grunden till det vi idag kallar för jordbruk. 

Jordbruket har sedan dess haft en central roll i människans liv och utvecklats med 

människan genom bland annat revolutioner, krig, teknik samt lagar och regler enligt 

Nationalencyklopedin (2014). Jordbruksstatistisk årsbok (SCB, 2013) uppger att det 

svenska jordbruket hade sin topp i början av 1930-talet, sedan dess har 

jordbrukssektorn minskat med 83 % gällande brukad areal och arbetsförda inom 

jordbrukssektorn. Orsaken till minskningen har varit den konkurrenssituation som 

rått och råder på marknaden gällande råvarupriser vid försäljning och inköp. Sveriges 

Riksbank (1999) menar att minskningen berott på ökad konkurrens på den inhemska 

och nationella marknaden vilket påverkat jordbrukets konkurrenskraft. Andersson 

(2004) anger att en orsak till den ökade internationella konkurrensen beror på 

medlemskapet i EU som påverkat spannmålsmarknaden. Utvecklingen av 

produktionsmetoderna som rått i Sverige har även medfört en strukturförändring mot 

färre och större jordbruksföretag enligt Jordbruksstatistisk årsbok (SCB, 2013).  

Att två eller flera jordbruk går samman och bildar ett bolag är enligt Lantbrukarnas 

Riksförbund, LRF (2010) idag den vanligaste driftsformen för jordbruksföretag. 

Omfattningen av den typen av samarbete kan variera stort från att gemensamt äga en 

maskin till gemensamma byggnader och fastigheter till att som Andersson (2004) tar 

upp, att driva enkelt bolag ihop. Det finns flera anledningar till att enskilda 

jordbrukare går samman med andra till ett gemensamt driftsbolag. En orsak skulle 

kunna vara den som Olsson (2012) tar upp i sin artikel i Svenska Dagbladet, att priset 

på åkermark har fördubblats på en femårsperiod. Femårsperioden gäller åren 2006 

till 2011 (LRF, 2012b) och LRF:s chefsmäklare Carl-Johan Jürrs anger att 

åkermarkspriserna har stigit mer än förväntat under denna period. Lönsamheten för 

lantbruksföretagen har en mycket sämre utveckling än priset på åkermark, menar 

Lars-Göran Svensson, marknadsansvarig på LRF (Olsson, 2012). Enligt Olsson ökar 

skuldsättningsgraden i svenska lantbruk och storleksrationaliseringen är kraftig. 

Avkastningen på mark är dock låg och de flesta markinvesteringar görs av befintliga 

gårdar och investeringarna har koppling till att skapa stordriftsfördelar.  

För att klara av att möta en ökad efterfrågan på spannmålsprodukter krävs enligt 

Jakobsson (2011) en hög automatiseringsgrad inom lantbruket, vilket skulle kunna 

vara ytterligare en orsak till samarbeten. De växande lantbruksföretagen efterfrågar 

mer mark och det är en bidragande orsak till att de svenska markpriserna har vuxit 

snabbast i Europa de senaste åren. Enligt LRF (2012b) fortsätter rationaliseringen 

inom jordbruket och de större produktionsenheterna kräver större arealer.  

Vikström (2003) har i sin kontakt med ett antal jordbruksföretag som är belägna 

kring Enköping utrett att flera av dem valt att satsa på kringverksamheter som är 

kopplade till jordbruket. Jordbruksverksamheterna har där valt att samarbeta i ett 
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gemensamt så kallat nätverk bestående av 14 gårdar och de ser nya verksamheter 

som ett måste för att klara försörjningen. 

Enligt Mazzarol, Mamouni Limnios och Reboud (2013) finns det ett erkänt behov 

bland små företag att skapa relationer med andra företag för att skapa starka ägare 

och bättre konkurrenskraft. De menar att värdet av att bilda ett kooperativ skapas när 

upphandlingskostnaden för det enskilda företaget mot kunder och leverantörer är 

större än kostnaden för samma leverantörer och kunder som går samman i det 

gemensamma kooperativet. Inom jordbruket kan ett kooperativ ha stor påverkan på 

priserna som betalas ut till jordbruken. Oerlemans och Assouline (2004) menar att 

det även kan finnas fördelar för jordbruksföretag med att samarbeta för att öka 

långsiktigheten inom lantbruket. Genom samarbeten bildas exempelvis starka 

förhandlingspartners som kan investera kollektivt och ge stort informationsutbyte 

mellan parterna.  

Oerlemans och Assouline (2004) listar ett antal strategiska prioriteringar som kan 

användas för att framgång ska nås genom jordbrukares samarbete. De menar att det 

ska finnas avtal mellan de samarbetande parterna där tydliga mål, visioner och 

tillvägagångssätt ska finnas utformade. Det ska även finnas tilltro på rationalitet, 

kollektiva åtgärder och solidaritet, både ur ett socialt, tekniskt och ekonomiskt 

perspektiv. Denna tilltro ska även finnas gällande kollektivt lärande, uppföljning och 

utvärdering av mål, strategi, regler, förfaranden och resultat för att regelbundet göra 

justeringar om det skulle behövas. Samarbetet ska även ge skydd åt samstämmighet 

som en kontinuerlig verksamhet där det ska finnas en balans mellan ledarskap och 

delat ansvar. 

Strategiarbete är enligt Bengtsson och Skärvad (2011) nära sammankopplat med 

företagens formulerade mål och ska kunna hjälpa företaget att allokera resurser för 

att nå målen. Bengtsson och Skärvad hävdar att mål nästan alltid är uppe till 

diskussion i strategiarbete och när företagsmål ska presenteras lägger man normalt 

alltid fram strategierna för att visa på hur man avser uppnå målen. Nilsson, Olve och 

Parment (2010) hävdar att strategiarbete har ökat i prioritet bland dagens företag i 

och med att det uppstått hårdare och mer intensiv konkurrens på de flesta marknader. 

Strategier vägleder företag genom att ge en tydligare bild i exempelvis 

beslutsfattande frågor och vägval som företag måste göra, där vissa är relativt 

självklara och andra uteslutande. Strategier handlar i och med detta om att utveckla 

företagets identitet inför den framtida miljö och marknad företaget kommer möta 

med skiftningar inom exempelvis klimat, kunder, och politik. Strategier ska för bästa 

effekt ligga nära den verksamhet som ska ledas. 

1.1 Problematisering 

Som Olsson (2012) och LRF (2012b) beskriver har priset på jordbruksmark ökat 

kraftigt de senaste åren och Vikström (2003) rapporterar att en del jordbrukare väljer 

att samarbeta för att få företaget att gå runt. Anledningarna till samarbete kan vara att 

nå uppsatta mål, skapa storskalighet eller överleva en ökad konkurrens. Men trots 

starka orsaker till samarbete är det inte alla som väljer att samarbeta. Det finns olika 

former av samarbeten och enligt Oerlemans och Assoulines (2004) finns det olika 

strategiska prioriteringar som kan göras för att framgång ska nås genom samarbetet. 

Som Bengtsson och Skärvad (2011) tar upp är ett företags strategiarbete nära      
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sammankopplat med företagens uppsatta mål. Detta kan vara en orsak som kan ligga 

till grund för ett samarbete.   

Om vissa jordbruksföretag valt att samarbeta av andra orsaker än att nå företags-

målen torde samarbetet inte alltid vara förankrat i företagets strategi. Olika sam-   

arbeten och olika företag genererar rimligtvis också varierande för- och nackdelar   

under samarbetets gång. Varför väljer vissa jordbruksföretag att samarbeta och kan 

samarbeten inom jordbruket hjälpa företagen i sin strategi för att nå företagsmålen? 

1.2 Problemformulering 

Uppsatsen behandlar följande frågor: 

Varför väljer jordbruksföretag att samarbeta med varandra och vilken koppling har 

samarbetet med deras strategi? Vilka fördelar respektive nackdelar finns med 

samarbeten inom jordbruket? 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på varför vissa jordbruksföretag väljer att samar-

beta och diskutera om den valda arbetsformen har någon koppling till företagets stra-

tegi. Avsikten är också att ta reda på samt diskutera vilka för- och nackdelar som kan 

finnas med att använda samarbete ur ett strategiskt perspektiv.  
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2 Tillvägagångssätt 

2.1 Litteraturstudier 

Grunden till teoriavsnittet ligger i vetenskapliga artiklar och litteratur som berör upp-

satsens valda ämne, vilka är sökta med hjälp av uppsatsens nyckelord organiserin, 

samarbete/samvrkan, jordbruk, strategi, och driftsbolag. Här har vi framförallt sett på 

teorier som omfattar olika former av samarbeten, strategier och konkurrens. För att få 

ett stort urval av material är de vetenskapliga artiklarna som använts i teoriavsnittet  

engelskspråkiga. Teorimaterialet har jämförts med och ställts mot det empiriska 

materialet från intervjuerna, i diskussionen och analysen. 

2.2 Metod 

2.2.1 Kvalitativ komparativ forskningsdesign 

En forskningsdesign är tänkt att utgöra en ram gällande insamling och bearbetning av 

data. Beroende på vilken forskningsdesign som är vald påverkas även forsknings-

processen menar Bryman och Bell (2010). De nämner fem designformer, vilka är; 

experimentell design, tvärsnittsdesign, longitudinell design, fallstudie och           

komparativ design. 

Då vi valt att undersöka varför vissa jordbruksföretag väljer att samarbeta med 

varandra används den kvalitativa komparativa forskningsdesignen. Denna forsk-

ningsdesign används för att jämföra två eller flera fall för att finna likartade eller 

olikartade samband mellan de fall eller situationer som undersöks. Den kvalitativa 

delen i den valda designen ger enligt Bryman och Bell (2010) en bra grund till      

empirin att jämföra med teorin för att se om dessa två delar samspelar med varandra 

eller inte. Den valda designen passar vår forskning då vi valt att ta kontakt med fyra 

jordbruksföretag som är aktiva med någon form av samarbete och jämföra dessa med 

varandra för att hitta likheter och/eller olikheter gällande samarbetsformen ur ett stra-

tegiskt perspektiv. 

Denna design är dock inte helt problemfri. Ett av problemen som Bryman och Bell 

(2010) nämner och som har kunnat påverka oss i vår undersökning är att vi redan 

från början bestämde att vi skulle undersöka företag som valt att gå in i någon form 

av samarbete. Bryman och Bell menar att det gäller att vara så öppen som möjligt 

under hela processens gång för att inte missa en viktig eller avgörande del för att 

kunna ge den rätta bilden av undersökningen och undersökningens resultat. 

2.2.2 Kvalitativ semistrukturerad intervju 

Då vår avsikt var att ta reda på varför vissa jordbruksföretag väljer att samarbeta med 

varandra var vi tvungna att kontakta jordbruksverksamheter som gjort detta val. Vi 

började med att studera delar av det teoretiska materialet och gick sedan vidare med 

empiridelen och genomförde intervjuer. Genom att därefter återgå till teorimaterialet 

för att söka fler kopplingar till empirin passade formen av kvalitativa semistrukture-

rade intervjuer. Denna metod är enligt Alvesson (2011) en lärande process som under 

projektets gång omprövas och utvecklas tillsammans med den som utför forskningen.  
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Nyttan med en kvalitativ metod är de flexibla angreppssätt som metoden ger. Detta 

gör det möjligt att få rika, fylliga och detaljerad beskrivningar av respondenternas 

erfarenheter och iakttagelser enligt Bryman och Bell (2010) och Alvesson (2011). 

Alvesson menar dock att denna flexibilitet kan bli ett problem i och med att data som 

samlas in kan bli spretig om inte underlaget har en tydlig linje. För att inte bli för 

spretiga och hamna för långt bort i från vår problemformulering har den semi-

strukturerade intervjumetoden valts som undersökningsmetod. Denna intervjumetod 

används för att till viss del förhindra att intervjun blir för vid då man i metoden an-

vänder sig av en så kallad intervjuguide (en lista på frågor över forskarens specifikt 

valda undersökningstema). Dessa frågor ska enligt Bryman och Bell (2010) till 

största del komma i den specifika ordning som forskaren strukturerat upp dem från 

början.  

2.2.3 Frågor 

För att få en bra dialog inleddes intervjuerna med öppna frågor. Bryman och Bell 

(2010) menar att fördelar som öppna frågor kan ge är att svaren inte blir styrda, utan 

lämnar utrymme för andra svar än de förväntade. Även om vi som intervjuare har läst 

in oss på teorin så är det respondenterna som får ses som experter på området samar-

beten mellan jordbruksföretag. Bryman och Bell menar att öppna frågor kan vara bra 

på områden som forskaren inte är expert på och att inte leda respondentens svar i 

någon specifik riktning. Andra fördelar med öppna frågor är att respondenten kan 

svara utifrån sin egen kunskapsnivå och lämnar utrymme för ovanliga eller oförut-

sedda svar som forskaren inte kunnat föreställa sig i början av intervjun. Öppna   

frågor kan enligt Bryman och Bell vara mer tidskrävande både för intervjuaren och 

respondenterna än slutna frågor. För att kunna göra jämförelser mellan olika        

respondenters svar utformades frågorna efter de inledande frågorna i intervjun som 

något mer slutna och styrda.  

De slutna frågorna har enligt Bryman och Bell (2010) fördelar i form av att svaren är 

lättare att bearbeta och jämföra än öppna frågor. Slutna frågor kan ofta bättre       

beskriva frågan för respondenten än öppna frågor i och med de olika svarsalternativ 

som ges till frågan. En nackdel med slutna frågor i intervjuer kan vara att engage-

manget från respondentens sida förloras i och med att slutna frågor är en typ av    

frågor som innebär att respondenten får tilldelat sig ett eller flera svarsalternativ för 

att svara på respektive fråga i stället för som i öppna frågor där respondenterna får 

svara fritt på respektive fråga.  

2.2.4 Respondentvalidering 

Vi har valt att använda oss av respondentvalidering för att kunna säkerställa att vi 

under intervjuerna uppfattade respondenternas svar korrekt. Respondentvalidering är 

en process som forskaren använder för att förmedla en beskrivning till respondenten 

av det viktigaste som framkom under exempelvis en intervju som respondenten del-

tagit i och som respondenterna kan ge feedback på enligt Bryman och Bell (2010).  

Genom att respondenterna får ta del av det bearbetade materialet från intervjun och 

godkänna de tolkningar vi gjort av de svar de gett oss vid respektive intervju, skapar 

det en tillförlitlighet till materialet i empirin.  
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2.3 Intervjuer och respondenter 

2.3.1 Urval 

I urvalet av respondenter har vi fått hjälp av LRF Konsult AB, Visby.                     

Tre av respondenterna finns med i deras kundbas och valdes utifrån kriteriet att de 

skulle medverka eller ha medverkat i någon form av samarbete med minst ett annat 

jordbruksföretag. LRF Konsult är ett dotterföretag till Lantbrukarnas Ekonomi AB 

och arbetar med att “sälja tjänster och rådgivning inom ekonomi, juridik, affärs-

rådgivning och fastighetsförmedling” (LRF, 2012a).  

När tre intervjuer var genomförda kunde en viss mättnad avseende svaren på        

frågorna infinnas. För att ändå få bekräftelse på det mönster vi tycktes se valde vi att 

genomföra ytterligare en intervju. Den sista respondenten har vi därför kontaktat 

själva efter egen undersökning att de arbetar med samarbeten enligt samma krav som 

vi satt på övriga respondenter. 

2.3.2 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna genomfördes på plats vald av respondenterna själva och för att vi skulle 

ha goda möjligheter att tillgodogöra oss den information som respondenterna gav 

valde vi att spela in intervjuerna. Intervjuerna genomfördes genom att en av oss höll i 

intervjun och den andra tog anteckningar och satt som medlyssnare för att kunna 

ställa följdfrågor. De fyra intervjuerna genomfördes under cirka en timme vardera. 

2.3.3 Presentation av respondenterna   

Sudermjölk AB 

Sudermjölk AB startade upp verksamheten i början av år 2008. Företaget bedriver 

mjölkproduktion och har tillstånd för upp till 400 mjölkkor (Sudermjölk, 2013). Lika 

stora andelar av bolaget ägs av Erik Levander, Hans Pettersson, Lars Qviberg och 

AB Tillväxt för svensk animalieproduktion. I hela intervjun deltog Hans Pettersson 

och efter cirka 10 minuter deltog även Lars Qviberg. Sundermjölks anläggning ligger 

i Havdhem på södra Gotland. 

Gotlandsmjölk AB 

Gotlandsmjölk AB bedriver liksom Sudermjölk mjölkproduktion och har enligt    

miljöbalken tillstånd att bedriva produktion med mer än 300 mjölkkor. Av           

Gotlandsmjölks årsredovisning (2013) framgår att mark och maskiner arrenderas av 

bolagets ägare Didrik Andersson, Per Hellström, Robert Ansin och Ulrik Bjersander.         

Gotlandsmjölk har sitt säte i Othem på norra Gotland och vid intervjun deltog del-

ägaren Robert Ansin. 

LB Spannmål AB 

Torbjörn Kotz och John Glifberg driver tillsammans LB Spannmål AB och äger  

bolaget ihop med sina respektive. Bolaget är beläget på mellersta Gotland och        

LB Spannmål brukar cirka 680 hektar mark och driver en torkanläggning med kapa-

citet på 2 000 kubikmeter spannmål. Intervjun genomfördes med Torbjörn Kotz och 

John Glifberg. 
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Nors och Bäcks Gårdar AB 

Nors och Bäcks Gårdar AB drivs av Elof Nilsson och Maude Fyrenius. Företaget 

kretsar kring naturvård, bedriver avel och uppfödning av får samt nötdjur för slakt-

produktion. Bolaget är verksamt inom ett flertal olika samarbeten, bland annat    

Charolaisgruppen HB och Källstäde Kött och Delikatesser som de driver ihop med 

ett annat lantbrukarpar. Företaget är beläget i Hall på norra Gotland och intervjun 

genomfördes med Elof Nilsson och Maude Fyrenius. 
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3 Teoriavsnitt 

3.1 Jordbrukets organisationsstrukturer och samarbetsformer 

Enligt den svenska jordförvärvslagen 4§ (1979:230) måste det finnas en fysisk     

person bakom en eventuell juridisk person som äger jordbruksfastigheter. En jord-

bruksfastighet får alltså inte ägas av en juridisk person som består av enbart ett bolag.  

Associationsformerna för bolag kan enligt Roos (1995) delas in i öppna och slutna 

associationer. Till de öppna hör ekonomiska och ideella föreningar där det är möjligt 

för nya medlemmar att träda in. Publika aktiebolag som vänder sig till investerare är 

också öppna men mindre aktiebolag förhindrar normalt nya aktieägare från inköp 

vilket gör att små aktiebolag tillsammans med handelsbolag och enkla bolag hör till 

den slutna associationsformen. Handelsbolag och enkla bolag går enligt Dotevall 

(2005) under beteckningen personbolag av den anledningen att det inte finns något 

krav på kapital vid bolagsbildningen. 

3.1.1 Juridiska bolagsformer  

Enskild firma 

Om näringsverksamhet ska bedrivas och man inte väljer någon specifik företagsform 

klassas verksamheten som enskild firma enligt Roos (1995), även kallat enskild   

näringsidkare enligt Bolagsverket (2014a). Roos informerar att den som bedriver 

ekonomisk verksamhet ska ha en enskild firma registrerad hos Bolagsverket och  

enligt Bolagsverket är en enskild näringsidkare personligt ansvarig för avtal och 

skulder.  

Enkelt bolag 

Ett enkelt bolag bildas genom att ett avtal upprättas mellan två eller fler parter om ett 

gemensamt ändamål som alla parter ska arbeta för. Det finns enligt Dotevall (2005)  

inga krav på registrering av bolaget och ett muntligt avtal är lika giltigt som ett skrift-

ligt. Bolagsmän kan vara både juridiska och fysiska personer och bolagsformen kan 

omfatta alla olika former av samarbeten. Ett enkelt bolag berör enbart relationen  

mellan bolagsmännen vilket gör att det utifrån kan vara svårt att få en överblick över 

bolaget. 

Handelsbolag 

Till skillnad från enkla bolag ska det enligt Roos (1995, s. 31) finnas en “gemensamt 

bedriven näringsverksamhet” för ett handelsbolag. Ett handelsbolag fungerar som en 

juridisk person och Dotevall (2005) informerar om att bolagsmän i ett handelsbolag 

kan vara både fysiska och juridiska. Enligt både Roos och Dotevall kan ett handels-

bolag vara innehavare av egna tillgångar och skulder samt ikläda sig rättigheter i 

form av exempelvis avtal, men bolagsmännen är solidariskt ansvariga för bolagets 

skulder. 

Aktiebolag 

Ett aktiebolag är en egen juridisk person vilket gör att aktieägarna till bolaget undgår 

personligt ansvar för ekonomiska skulder som bolaget har. Bolagsverket (2014b) ger 



 

 9 

utöver det Roos uttryckt, information om att ett privat aktiebolag måste ha ett aktie-

kapital på lägst 50 000. Huvudprincipen i ett aktiebolag är enligt Roos att ägarnas 

inflytande är i storleksordning mot hur många aktier man äger i bolaget. Trots att 

ägarna i bolaget inte har personligt betalningsansvar kan man förlora insatt kapital. 

Styrelsen bestäms på årsstämman, där beslutas också om ansvarsfrihet för föregående 

års styrelse. 

Enligt Roos (1995) är maktfördelningen i enmansföretag tills stor del bara en form-

sak då ägare, styrelse och VD ofta är samma person. I fåmansbolagen där det ofta är 

två personer som äger lika stor del i företaget gäller det enligt Roos att ägarna är 

eniga för att bolagsverksamheten ska fungera. Om en sådan situation där lika stora 

aktieägare inte är överens skulle uppstå är det bra om ägarna har ett särskilt bolags-

avtal som ligger utanför bolagsordningen. I ett sådant avtal kan man komplettera 

kring beslutsregler.  

Ekonomisk förening 

En ekonomisk förening ska enligt Roos (1995, s. 115) “främja medlemmarnas     

ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet”. Om en förening drivs för 

andra intressen räknas den som ideell. I en ekonomisk förening deltar medlemmarna 

som konsumenter, förbrukare eller leverantörer. De kan också delta med arbetsinsat-

ser eller för att nyttja tjänsterna som föreningen erbjuder. Kooperativ är idag inte en 

bolagsform som finns i Sverige, utan kooperativa ekonomiska föreningar registreras 

som ekonomiska föreningar. Ekonomiska föreningar som saknar kooperativa inslag 

får enligt Roos inte registreras. Enligt Roos har kooperativa ekonomiska föreningar 

stor ekonomisk betydelse och de största föreningarna sett till både medlemmar och 

omsättning finns inom konsumentkooperationen och lantbrukskooperationen.  

3.1.2 Kooperativ 

Enligt Ibarra-Colado (2009) består kooperativ av en grupp individer som skapar en 

förening för att kunna möta gruppens gemensamma behov och uppnå gruppens    

gemensamma syfte. Ett kooperativ styrs demokratisk och alla gruppens medlemmar 

delar på de risker, vinster och förluster som kan komma att uppstå. Verksamhets- 

formen kooperativ finns inom olika branscher, verksamheter och organisationer   

enligt Ibarra-Colado. Gall och Schroder (2006) uppger att det finns tre olika former 

av kooperativ inom jordbruk, vilka är;  

Traditionellt kooperativ  

I det traditionella kooperativet behöver inte jordbrukare se sig själva som konkurr-

enter. Jordbruksföretagen ska uppnå skalfördelar i stället för att diversifiera och   

berika de resurser som är tillgängliga för medlemmarna. Jordbrukare ingår även i 

denna form av kooperativ, enligt Gall och Schroder (2006), på grund av ekonomiska 

skäl som kan vara utbudsöverskott, pressade priser och marknadsmisslyckanden.  

Ett traditionellt kooperativ innebär enligt Gall och Schroder (2006) att jordbrukarna 

blir involverade i nya och okända organisationsstrukturer för att bedriva antingen 

leverans, bearbetning eller distributionsverksamhet. Försörjningen är en viktig del då 

det finns en stark övervakning och kontroll över verksamheten på tre nivåer; mellan 

medlemmarna, mellan medlemmarna och styrelsen och mellan styrelse och ledning.  
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De brister som råder inom det traditionella kooperativet är enligt Gall och Schroder 

(2006) transaktionskostnadsbaserade, då ägarna avskräcks från att göra långsiktiga 

investeringar då de tror att överlåtelse av aktier begränsar möjligheten att uppnå en 

tillfredsställande avkastning.  

Det nya kooperativet 

Det nya kooperativet är enligt Gall och Schroder (2006) en variation av det tradi-  

tionella kooperativet och kännetecknas genom att kapitalet inte behandlas som ge-

mensam egendom. Faktorer som skiljer dessa kooperativ åt är slutna medlemskap, 

säljbara leveransrätter, avtalsförpliktelser och mer fokus på förädlade produkter.  

Det nya kooperativet har ett begränsat medlemskap då detta vänder sig till likasin-

nade verksamheter vilket enligt Gall och Schroder (2006) gör att det nya kooperativ 

har en mängd olika kompetenser som genomströmmar hela verksamheten.  

Lärande nätverk  

Enligt Gall och Schroder (2006) är ett lärande nätverk en relativt informell typ av 

sammanslutning/organisation av individer eller organisationer som delar med sig av 

erfarenheter till varandra för gemensam nytta. Nätverk skiljer sig på många sätt från 

traditionella kooperativ samt det nya kooperativet i och med denna forms relativt 

lösa struktur och begränsade finansiella åtaganden.  

I ett lärande nätverk underlättas möjligheter till lärande i och med kommunikations-

formen ansikte mot ansikte i en ledig miljö enligt Gall och Schroder (2006). De   

menar även att tillit och samarbete behövs för att informationsutbytet ska fungera. 

Den grundläggande orsaken till sammangående är utbytet av resurser och kompetens. 

Dock kan dessa utbyten ses som negativ i och med att de medlemmar som nyttjar 

nätverket mest är de som bidrar med minst kunskap.   

3.1.3 Business – to – Business 

Business – to – Business (benämns här efter B2B) sker mellan två eller flera företag 

och är enligt Todd (2009) vanligast inom institutionella organisationer så som sjuk-

vård, skolor, regeringen och kommersiella verksamheter så som tillverknings och 

tjänsteföretag. För att öka värdet av de produkter och tjänster en verksamhet erbjuder 

till sina slutkunder och konsumenter, står företagen inför utmaningen att arbeta till-

sammans med andra företag inom samma bransch enligt Simões & Mason (2012). 

Detta kräver att chefer investerar i utvecklingen av starka och effektiva B2B rela-

tioner. Dessa relationer kan enligt Gall och Schroder (2006) antingen vara vertikala, 

exempelvis mellan leverantör och kund, eller horisontella, mellan företag på samma 

nivå i leverantörskedjan. Dessa affärsrelationer innebär många fördelar för de      

inblandade parterna genom till exempel möjlighet till lärande, att öppna upp och   

etablera sig på nya marknader eller utveckla nya tjänster eller produkter.  

En långsiktig samarbetsrelation kan leda till snabbare produktutveckling, lägre    

kostnader och ökad motivation hos leverantörer. Trots detta är samarbete en utma-

nande process där det finns en bristande förståelse gällande de faktorer som kan på-

verka en affärsrelation. Enligt Simões & Mason (2012) gäller det vid en ny affärs-

relation att de inblandade parterna förstår varandras behov.       



 

 11 

Inom B2B-marknader krävs många olika affärs – och marknadsstrategier beträffande 

kommunikation och försäljningsaktiviteter. Transaktioner inom B2B kan vara en 

komplicerad process enligt Todd (2009) beroende på verksamhetens storlek, bransch 

och marknad. 

3.2 För- och nackdelar med samarbete 

Genom att, som Oerlemans och Assouline (2004) nämner, följa vissa strategiska  

prioriteringar kan ett nätverk vid expansion eller intag av fler samarbetspartners bli 

mindre sårbart. Sociala evenemang och aktiviteter är viktiga för att förstärka känslan 

av tillhörighet till nätverket. Detta menar de är extra viktigt i grupper som är        

organiserade kring tekniska mål. Solidaritet som en del av samstämmigheten är   

viktigt för nätverket, det är dock nödvändigt för det strategiska nätverket att ha    

bedömningsverktyg för att kunna visa på effekt av strategierna. 

Att som småföretagare vara kopplad till ett nätverk kan enligt Mazzarol et al. (2013) 

skapa fördelar som tillgångar till resurser, teknik, kunskap samt till marknader och 

till viss del även ett visst skydd mot hot i form av konkurrens. Kunskapsutbyte, bättre 

priser och lägre kostnader för insatsvaror är andra fördelar för företag som är aktiva 

inom kooperativ. Såväl ekonomisk kapacitet som socialt nätverkande är viktiga delar 

i kooperativ enligt Mazzarol et al. De hänvisar även till japanska kooperativ skapade 

av småföretagare, där små företag gick med i kooperativet för att säkra tillgången till 

information och bygga företagets image.  

Ett framgångsrikt nätverk kräver ett starkt ledarskap och är i stort behov av en fun-

gerande intern hantering. Den interna hanteringen ska anpassas till nätverket som    

Oerleman och Assouline (2004) poängterar är en dynamisk process. Framgångsrika 

nätverk kräver också en god balans mellan ledarskap och ansvarsfördelning. Hur en 

grupp eller ett nätverk formas kan påverka om den kan få tillgång till subventioner 

och möjlighet att bli en legitim förhandlingspartner till andra parter. Detta kan enligt 

Oerlemans och Assouline vara ett mervärde till individuella strategier och är något 

som kan bibehålla ett intresse för investeringar i kollektivt arbete. 

Enligt Andersson (2004) har olika typer av samverkan mellan lantbruksföretag be-

tydande fördelar framförallt för mindre företag i samarbeten bland lantbruksföretag i 

varierande storlek. Andersson anger att samarbete kan ge lägre maskin- och arbets-

kostnader och ger möjlighet till samlade inköp och försäljning av produkter vilket 

kan ge mängd- eller volymrabatter. 

3.2.1 Gemensamt ägande 

Nielsen (1999) har likt De Toro och Hansson (2004) kommit fram till att det finns ett 

flertal fördelar med gemensamt ägande inom jordbruket. I Nielsens studie ingår sex 

danska mjölkgårdar där fördelar med gemensamt ägande undersöktes med fokus på 

växtodling och uppfödning. I Danmark var det vid tiden för undersökningen möjligt 

att tillfälligt etablera ett gemensamt ägarskap i form av kooperativ som omfattade 

hela eller delar av verksamheten. Nielsen menar att fördelarna med att ha olika verk-

samhetsinriktningar på gården gör att man kan komplettera varandra i perioder när de 

olika produktionsdelarna kräver mycket tid och arbete samt när någon är sjukskriven 

eller ledig. Genom att ha kvar olika inriktningar i de verksamheterna kan man dra 
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nytta av storskaligheten samtidigt som man har kvar sin egen specialisering och  

slipper komma överens med kollegorna om den delen av verksamheten. Jordbrukarna 

måste ändå avstå en del av självständigheten om delar eller hela verksamheten ska 

samägas med någon annan och Nielsen påtalar vikten av att kunna samarbeta med 

andra. 

Analysen av Nielsens (1999) resultat visade att behovet av arbetskraft kan minskas 

avsevärt genom en uppstart av gemensamt ägande. Maskinkostnaderna varierade i 

storlek mellan företagen som var med i undersökningen, men ett gemensamt ägande 

kan ändå hjälpa till att sänka kostnaderna även där. Nielsens resultat visar också att 

genom att ha ett gemensamt ägande har jordbrukarna möjlighet att spendera mer tid 

med familj och åt fritidsintressen. Samma resultat som De Toro och Hanssons (2004) 

undersökning visade så menar även Nielsen att jordbrukarna blir mindre oumbärliga 

då verksamheten fortlöper även om de inte skulle ha möjlighet att arbeta. Även om 

de måste avstå självständigheten jämfört med att driva verksamheten själv skapas en 

större säkerhet i beslutsprocesser genom att fler personer med varierande kunskap 

och erfarenhet är delaktiga i besluten.  

Eftersom jordbruk ofta drivs som familjeföretag blir vid ett gemensamt ägande inte 

varje familjemedlem lika låst vid samma tider som kan hända om familjen driver 

verksamheten själv. Nielsen (1999) menar att det kan ses både positivt och negativt 

beroende på intressen och krav från respektive familjemedlem. 

3.2.2 Maskinsamarbeten 

De Toro och Hansson (2004) menar att svenska jordbrukare främst samarbetar med 

de närmaste grannarna och då är maskinsamarbeten vanliga. Enligt De Toro och 

Hansson är så kallade maskinringar vanliga i Sverige men det är svårt att räkna på 

vinsten i länder som har kort period för sådd och skörd samt har stor variation i    

väderlek. De har i sin studie utvärderat effekterna av samarbete i befintliga maskin-

samarbeten i spannmålsproducerande företag med fokus på bland annat maskin- och 

arbetskostnader, investeringar, tidsåtgång samt sociala aspekter. Studien visar att de 

totala kostnaderna är möjliga att minska med cirka 15 procent genom ett maskin- 

samarbete och även investeringskostnaderna för maskinerna kan minskas med upp 

till 50 procent genom samarbetet. De årliga kostnaderna för maskinerna varierade 

och var till stor del kopplade till rådande väderlek. Drifttiderna ute på åkrarna kunde 

minskas, men enligt De Toro och Hansson var vinsterna begränsade på grund av att 

maskinparken till största del bestod av maskiner som var införskaffade innan ett 

samarbete startade. Alla jordbrukare som deltagit i studien angav att de var nöjda 

med resultatet av produktionssamarbetet och angav i intervjuer att de uppfattade att 

deras egen sårbarhet och risk om deras egen möjlighet att arbeta på något sätt skulle 

påverkas minskade. Även arbetet i grupp var något som alla uppskattade. Nackdelar 

som angavs i intervjuerna var att beslutsprocesserna tar större tid i anspråk vid sam-

arbete. 

3.3 Strategier 

Begreppet strategi har sitt ursprung inom det militära och kommer från det grekiska 

ordet strategos och betyder generalkonst eller krigföring i stort. För cirka 30-40 år 

sedan började begreppet strategi användas inom ämnet företagsekonomi som i och 
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Mål 

Strategi 

detta fick en ny innebörd. Inom företagsekonomi betyder ordet strategi “konsten att 

utnyttja företagets resurser i syfte att uppnå företagets mål” uppger Bengtsson och 

Skärvad (2009, s. 11).  

I vissa situationer kan det dock vara svårt att skilja på vad som är strategi och vad 

som är mål enligt Bengtsson och Skärvad (2009) då utformningen av verksamhetens 

strategier och mål hänger tätt ihop. När en verksamhet presenterar sina mål presen- 

teras oftast verksamhetens strategier för att uppnå målen eller när en verksamhet  

presenterar sina strategier relaterar de oftast till verksamhetens mål. Detta samband 

beskrivs i figur 1.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategin ska verka som ett hjälpmedel för att verksamheten ska uppnå sina mål både 

på lång och kort sikt. I och med detta måste strategierna vara flexibla och väl för-

ankrade inom verksamheten för att kunna bemöta framtidens marknader, kunder och 

konkurrenter menar Nilsson et al. (2010). Enligt Bengtsson och Skärvad (2009) kan 

strategi ses som ett sammanhängande handlingsmönster som verkar för att verk-

samheten ska få en bättre position på marknaden gentemot verksamhetens kunder, bli 

mer konkurrenskraftig och unika samt fördela resurser. Strategier är idag ett nöd-

vändigt verktyg för verksamhetens chefer och medarbetare för att skapa en tydlig 

inriktning, då det enligt Nilsson et al. blivit svårare att identifiera vilken marknad 

verksamheten och dess produkt tillhör.      

När en verksamhet utvecklar sina strategier går denna process igenom tre faser, vilka 

är: analysfasen, strategiformuleringsfasen och genomförandefasen enligt Bengtsson 

och Skärvad (2009). I den första fasen görs en omvärldsanalys på de hot, möjlighet-

er, styrkor och svagheter som verksamheten ställs inför. Denna omvärldsanalys   

ligger sedan till grund för de två senare faserna, formulering och genomförande.     

3.3.1 Michael E Porters strategiteori 

Michael E Porters (benämns här efter Porter) strategiteori bygger på två teoretiska 

inspirationskällor enligt Bengtsson och Skärvad (2009). Den första inspirationskällan 

är den nationalekonomiska inriktade branschanalyserna som har sin grund i hur 

marknadens struktur bestämmer verksamhetens beteende och resultat. Den andra 

Figur 1: Samband mellan mål och strategi. Källa: Bengtsson och Skärvad (2009, s. 12). 
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inspirationskällan som Porter använder sig av i sin strategiteori är Harvard-

forskarens Kenneth Andrews syn på strategi. 

Grundtanken med Porters strategiteori är att hjälpa företagsledare att genomföra om-

världsanalyser som kommer att ligga till grund för verksamhetens strategibeslut.  

Porters strategiteori används för att bestämma verksamhetens resultat utifrån verk-

samhetens branschstruktur och konkurrensposition på marknaden. För att kunna  

bestämma verksamhetens branschstruktur och strategi anser Bengtsson & Skärvad 

(2009, s. 166) att dessa två frågor måste besvaras: 

 “Hur attraktiv är branschen med avseende på långsiktig lönsamhet och vilka 

faktorer bestämmer denna lönsamhet?” 

 ”Vilka centrala faktorer bestämmer/avgör den relativa konkurrentpositionen 

inom branschen?”  

För att besvara den första frågan används Fem-kraftsmodellen (se avsnitt 3.4.2) och 

för att ge svar på den andra frågan används konkurrensfördelarna kostnad och      

differentiering (se avsnitt 3.4.1).  

3.3.2 Strategier inom jordbruket 

Oerlemans och Assouline (2004) beskriver hur man på olika sätt kan arbeta          

strategiskt med nätverk inom jordbruket för att få en hållbar produktion och bättre 

lönsamhet. Genom att jordbrukare ingår samarbete i informella grupper, kooperativ 

eller någon form av nätverk kan de lära av och med varandra, agera som för-

handlingspartners och investera kollektivt. Oerlemans och Assoulines kallar de     

gemensamma arbetssätten för nätverksstrategier. För samarbete i nätverk kan det 

finnas yttre och inre hinder. Yttre hinder kan bestå av dålig infrastruktur, motstridiga 

regelverk och dålig teknisk support. Hinder som finns inom nätverket kan vara    

problem med effektiv ledning av gruppen och organisationen. 

Oerlemans och Assouline (2004, s. 470, vår översättning) listar sex strategiska prio-

riteringar som de menar ska kunna hjälpa nätverk inom jordbruk att bli lyckade och 

förvaltas bra. 

1. Tillräcklig överensstämmelse gällande vision, mål och tillvägagångssätt. 

2. Att värna samstämmigheten som en kontinuerlig aktivitet i                      

gruppen/nätverket. 

3. Upprätthålla tron på rationaliteten av de gemensamma handlingarna och soli-

dariteten, både från socialt, tekniskt och ekonomiskt perspektiv. 

4. Regelbunden uppföljning och utvärdering av mål, tillvägagångssätt, regler, 

förfaranden och resultat för att kunna genomföra nödvändiga korrigeringar.  

5. Hitta en balans mellan ledarskap och delat ansvar.  

6. Förmåner från kollektiva aktiviteter. 

Genom att följa de ovan nämna strategiska prioriteringarna menar Oerlemans och 

Assouline att reflektion och omförhandlingar av värden och mål blir lättare om man 

har en överensstämmelse kring visionen.  
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3.4 Konkurrenskraft och risker 

Med ökad konkurrens på dagens marknad granskas olika verksamheter mer i detalj 

av olika intressentgrupper, vilka kan bestå av kunder, medarbetare och leverantörer. I 

och med det konkurrentintensiva samhället gäller det att snabbt ta till vara på nya 

affärsmöjligheter samtidigt som organisationens riskexponering ska bli så liten som 

möjligt menar Nilsson et al. (2010). Det svenska och det europeiska jordbruket    

verkar på en marknad som till största del styrs av andra länder i andra världsdelar. I 

och med produktionsökningen bland jordbruk utanför Sverige och Europa menar 

Wall (2013) att både det europeiska och det svenska jordbruket minskat från cirka  

30 % till cirka 15 % av världsproduktionen under en 30-årsperiod från år 1981.  

Priset är den faktor som påverkas mest genom att priset på de produkter som jord-

bruken producerar oftast värderas i amerikanska dollar. Även vilket land man      

konsumerar mest råvaror ifrån påverkar prisvariationen på jordbrukets produktmark-

nad. Den svenska marknaden måste hantera de pressade priserna och produktiviteten 

i konkurrentländer genom ökad produktion. I och med konkurrens från utomstående 

länder kan Porters diamantmodell användas (se avsnitt 3.4.2). Denna modell används 

enligt Bengtsson och Skärvad (2009) för att en bransch, verksamhet, företag och/eller 

organisation ska kunna bli konkurrenskraftig på en internationell marknad. 

Sverige ligger i topp när det kommer till arrendekostnader i förhållande till          

produktionsvärdet. Enligt Wall (2013) har Sverige en högre kapital- och arrende-

kostnad i jämförelse med övriga länder1 som Wall (2013) jämför Sverige med, i      

rapporten Grön Konkurrenskraft 2013. Denna höga kostnad indikerar antingen på en 

högre belåningsgrad i förhållande till produktion eller en högre riskpremie på det 

lånade kapitalet eller olika typer av finansiering och säkerhet.            

De jordbrukspolitiska ersättningarna som jordbrukare kan få från EU har minskat 

genom åren. Detta har lett till att jordbruksföretag kontinuerligt måste förbättra    

produktiviteten och hantera stora lönsamhetsvariationer. Det positiva är dock en ökad 

efterfråga på livsmedel enligt Wall (2013). Mellan åren 2004 - 2012 ökade både den 

svenska import – och exportmarknaden på livsmedel och jordbruksprodukter vilket i 

sin tur lett till att det svenska handelsunderskottet blivit allt större.  

Enligt Wall (2013) importerar Sverige 24 % fisk och fiskprodukter, därefter kommer 

frukt och grönt på 17 % och kött samt köttvaror på 11 % följt av kaffe, te, kakor med 

mera. Fisk och fiskprodukter dominerar även den svenska exportmarknaden med 34 

% följt av spannmål och produkter av spannmål på 12 %. Dessa exportvaror har ökat 

medan export på ägg, mejeriprodukter, kött och köttråvaror stagnerat. På den       

konkurrensintensiva import- och exportmarknaden menar Nilsson et al (2010) att 

verksamheten måste ha en tydlig idé gällande användandet av verksamhetens       

resurser för att kunna bli konkurrenskraftiga.  

                                                 
1 I rapporten Grön Konkurrenskraft – produkteffektivitet i Sverige och i konkurrentländer jämför Wall 

(2013) Sverige med Danmark, Tyskland, Nederländerna, Finland, Storbritannien.   
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3.4.1 Konkurrensfördelar 

Konkurrensfördelar ska svara på frågan om varför en kund ska välja producentens 

produkt eller tjänst. Den ska svara på varför producenten ska samarbeta med en viss 

kund, leverantör eller organisation. Nilsson et al. (2010) menar att många verksam-

heter är ovana att tänka och arbeta kring dessa konkurrensfrågor. 

Kombinationen mellan företagets produkt och den marknad företaget verkar på ger 

företaget en stark position och fördel i förhållande till konkurrenterna. Genom hög 

produktionseffekt, utveckling och innovationsförmåga samt kontroll över råvaror 

skapar företag konkurrensfördelar. På kort sikt är företagets konkurrensförmåga 

kopplad till kundvärdet som företagets produkt eller tjänst skapar. På lång sikt är det 

att förbättra och utveckla företagets produkt eller tjänst för att behålla sina kunder 

och på så sätt vara en stark konkurrent på marknaden. Genom en distinkt och svår-

kopierad produkt eller tjänst kommer verksamhetens konkurrensfördel bli hållbar på 

lång sikt menar Nilsson et al. (2010). De anser även att en balans mellan tillräcklig 

vinst, önskvärd tillväxt, attraktivitet för viktiga intressenter och förnyelseförmåga är 

bidragande faktorer till långsiktiga konkurrensfördelar. Enligt Bengtsson och Skär-

vad (2009) går det däremot inte att garantera att utveckling av produkt och tjänster 

gör så att kunderna stannar kvar. 

3.4.2 Konkurrenskraft 

Femkraftsmodellen  

Porters utformade en modell som kom att kallas The five-forcesmodell (Fem-

kraftsmodellen). Denna modell analyserar kundernas och leverantörernas förhand-

lingsmakt samtidigt som modellen visar på hot från potentiella konkurrenter och 

konkurrenter verksamma på marknaden samt hot från substitut på verksamhetens 

vara. Hur dessa faktorer agerar var och en för sig och påverkar varandra illustreras i 

figur 2.     
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Figur 2: Michael E Porters Fem-kraftsmodell illustrerar sambandet mellan kundernas och leve-
rantörernas förhandlingsmakt och hot från potentiella konkurrenter och konkurrenter verk-
samma på marknaden. Källa: Bearbetad illustration av Michael E Porters Fem-kraftsmodell från 
Nilsson et al. (2010, s. 167) samt Bengtsson och Skärvad (2009, s. 139) 

 

Leverantörernas förhandlingskraft ligger i differentiering av varor, volym och del-

aktighet medan kundernas förhandlingskraft ligger i priskänslighet, inköpsvolym och 

informationsmöjligheter. Hoten mellan verksamheten och verksamhetens befintliga 

konkurrenter påverkas genom kapacitetssituation och marknadens tillväxttakt. Hoten 

från potentiella konkurrenter påverkar verksamheten genom de inträdeshinder som 

finns på marknaden. Andra faktorer som kan komma att påverka verksamheten är 

stordriftsfördelar, patent och kapital med mera. Utomstående krafter så som myndig-

heter kan även bli ett hot för verksamheter menar Bengtsson och Skärvad (2009). Det 

sista hotet som kan påverka verksamheten är substitut till verksamhetens produkt 

genom pris och utformning av substitutprodukter.   

De fem variablerna i modellen ligger enligt Bengtsson och Skärvad (2009) till grund 

för verksamhetens villkor, förutsättningar och begränsningar att inom sin specifika 

bransch uppnå tillräcklig avkastning på det investerade kapitalet. Fem-

kraftsmodellen används enligt Nilsson et al. (2010) även till att analysera och för-

klara konkurrentsituationen inom verksamhetens bransch och dess lönsamhet. I   

modellen bestäms verksamhetens långsiktiga lönsamhet genom pris, kostnader och 

investeringar. Verksamhetens genomsnittliga lönsamhet påverkas av verksamhetens 

konkurrenskraft gentemot andra verksamheter på marknaden menar Bengtsson och 

Skärvad. Genom denna analys kan verksamheten få ett mått på hur attraktiv den   

specifika branschen är.  
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Vissa verksamheter lyckas bättre än andra verksamheter med att skapa långsiktig 

lönsamhet i sin specifika bransch, vilket enligt Bengtsson och Skärvad (2009) beror 

på att verksamheten skapat sig en gynnsam strategisk position genom utveckling av 

konkurrensfördelar. Verksamheten kan skapa denna långsiktiga lönsamhet genom att 

antingen använda sig av kostnadsfördelar2 eller differentieringsfördelar3.  

Oerleman och Assouline (2004) menar att innovativa jordbruksnätverk har ett stort 

antal frågor, ämnen och problem som de måste hantera. Om nätverket är organiserat 

kring försäljningsprodukter måste mycket energi läggas på att utveckla produkt-

konceptet och produktionen. Mycket tid måste dessutom läggas på att skapa           

distributionssystem och bygga marknader för produkterna vilket kräver att arbetet 

mot distributörer, återförsäljare och affärer måste vara på plats. Oerleman och      

Assouline hävdar att fokus i andra nätverk istället för utveckling av produktkoncept 

ligger på utveckling av kunskaper och tekniker.  

Diamantmodellen  

Porter gjorde i slutet av 1980-talet en jämförande studie mellan internationella     

konkurrenskraftiga företag och branscher i tio olika länder. Enligt Bengtsson och 

Skärvad (2009) ledde denna jämförande studie fram till diamantmodellen som är en 

konkurrenskraftmodellen där diamantens fyra delar samverkar för att företag och 

bransch ska bli konkurrenskraftiga på en internationell marknad. 

Diamantmodellens fyra delar är: 

1. Företagens strategi, struktur och rivalitet: Företagets strategi och struktur 

påverkas beroende på i vilket land företaget verkar, detta påverkar i sin tur 

konkurrenskraften. Rivaliteten är även en viktig aspekt för att öka företagens 

innovation och utvecklingsförmåga.       

2. Komparativa fördelar: Denna konkurrensfördel berör ett lands resurser och 

hur en bransch och/eller en verksamhet berörs av denna på ett negativt eller 

positivt sätt.        

3. Efterfrågeförhållanden: Tid och kvalité är viktiga aspekter som branscher 

och verksamheter måste ta i bejakande vid utveckling av tjänster och pro-

dukter i och med detta blir det en stark konkurrensaspekt. 

4. Relaterade och stödjande branscher: Det är en fördel för branscher och 

verksamheter att ha relationer och stötning från liknande branscher och verk-

samheter på samma marknad för att kunna bli konkurrensstark.    

                                                 
2 ”Kostnadsfördelar, dvs. förmågan av p.g.a. stordriftsfördelar, inlärningseffekter eller andra för-

hållanden ha en lägre kostnadsnivå än konkurrenterna” (Bengtsson & Skärvad 2009, s. 169)                 

3 ”Differentieringsfördelar, dvs. förmågan att p.g.a. en unik produkt, unik marknadsföring eller 

andra förhållanden öka behovstillfredsställelsen hos kunden, så att kunden är beredd att betala ett 

högre pris för produkten än för motsvarande produkt hos konkurrenterna” (Bengtsson & Skärvad 

2009, s. 169)                 
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På den svenska bransch- och företagsmarknaden används enligt Bengtsson och Skär-

vad (2009) Porters diamantmodell inom ett begränsat geografiskt område. Inom detta 

geografiska område samlas företag med relaterande verksamhet, kunder och tekniska 

kunskaper och bildar så kallade kluster. Dessa kluster kännetecknas dock inte av   

skalekonomier utan i stället av innovation och utveckling. I ett företagarperspektiv är 

det klustrets dynamiska kvaliteter som är mest intressanta i och med samspelet    

mellan flera olika organisationer och företag. Detta ger företagen chans till utbyte av       

kunskap, information och arbetskraft för att på ett snabbt och effektivt sätt lösa    

problem som uppkommer under tillexempel en innovationsprocess. Genom den   

närhet som uppstår kan en sporrande och drivande känsla uppstå.             

3.4.3 Risker 

Mazzarol et al. (2013) har studerat hur små och medelstora företag i Australien och 

Frankrike inom bland annat jordbruket kan dra nytta av kooperativ och vilka risker 

som medföljer dessa typer av samarbeten. De flesta små- och medelstora företag är 

enligt Mazzarol et al. oberoende styrda och producentägda, vilket betyder att den 

som äger företag arbetar aktivt i sitt eget företag. Många kooperativ är producentägda 

och är startade för att jordbrukare ser fördelar i värdeskapande avseende tillverkning, 

detaljhandel och tjänster. Nätverkande inom kooperationer menar Mazzarol et al. kan 

hjälpa till att ge starka ägare inom små företag genom ökad konkurrenskraft. Risker 

med att vara delaktig i ett kooperativ kan bestå av risken att förlora oberoendet mot 

andra aktörer. Om något av bolagen i kooperativet är större kan det ge problem med 

att det företaget försöker ta en ledande roll, vilket kan gör att ett nätverk upphör. 

Mazzarol et al. tar upp andra risker vilka kan vara obalans mellan medlemmarna och 

en överdriven specialisering av nätverkets medlemmar. 
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4 Resultatet från intervjuerna 

4.1 Organisations- och samarbetsformerna 

Bakgrunden till respondenternas samarbeten skiljer sig något åt avseende om de  

arbetat ihop tidigare och hur väl de känt varandra innan de börjat samarbeta.        

Respondenterna för de första tre bolagen driver gemensamt med sina respektive   

kollegor ett aktiebolag med uppförd byggnad utanför de egna gårdarna som central 

del i bolaget och har privat en enskild firma som arrenderar ut marken till det gemen-

samma aktiebolaget. Elof Nilsson och Maude Fyrenius4 driver ett aktiebolag gemen-

samt där de arrenderar ut marken från sina båda gårdar till bolaget där driften sker. 

Som respondenterna hänvisar till och som Jordförvärvslagen 4§ (1979:230) anger får 

inte juridiska personer i form av bolag äga jordbruksfastigheter. Därför är             

respondenterna, trots det gemensamma bolaget som vinstintresset och driften ligger i, 

tvungna att äga marken som fysiska personer och arrendera ut sin mark genom    

enskild firma till aktiebolaget. 

4.2 Uppstart och utformning av samarbetena 

Sudermjölk AB 

För Pettersson ligger starten i samarbetet Sudermjölk AB att han hade en äldre     

ladugård i sin dåvarande verksamhet där han hade 40 mjölkkor och behövde göra en 

investering. År 2007 stod delägarna Hans Pettersson, Lars Qviberg5 och Erik         

Levander alla inför ett beslut kring nyinvestering på grund av äldre ladugårdar.    

Parterna kände varandra ganska väl sedan tidigare och är grannar. De har sedan   

tidigare samarbetat kring maskiner och tillsammans med tre andra äger de sedan år 

2006 en värmepanna gemensamt. Utöver delägarna Pettersson, Qviberg och Erik 

Levander har aktiebolaget Tillväxt för svensk animalieproduktion gått in som en 

fjärde del-ägare i bolaget. Idén med tillväxtbolaget är att de går in som delägare med 

riskkapital i uppstarten av ett projekt och som efter några år ska lösas ut successivt 

eller direkt (AB Tillväxt för svensk animalieproduktion, 2014).  

Gotlandsmjölk AB 

På samma sätt som för Pettersson stod Robert Ansin6 och en av de andra delägarna 

inför en upprustning/investering av gården om det skulle vara möjligt att fortsätta 

med jordbruksverksamhet. De började diskutera ett samarbete och såg att det skulle 

finnas en möjlighet att få mer egen fritid jämfört med tidigare ensamföretagandet 

som var verksamt utan anställda. En tredje granne blev tillfrågad angående samarbete 

och tackade ja. Den fjärde parten som blev tillfrågad tackade till en början nej men 

ångrade sig och gick senare med i processen. År 2002 stod byggnaden och bolaget 

Gotlandsmjölk AB klart med en föregående process långt dessförinnan. Det har nyli-

                                                 
4 Elof Nilsson och Maude Fyrenius, ägare Nors och Bäcks Gårdar AB, intervju 29 april 2014. 
5 Hans Pettersson och Lars Qviberg, delägare Sudermjölk AB, intervju 8 april 2014. 
6 Robert Ansin, delägare Gotlandsmjölk AB, intervju 10 april 2014. 
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gen genomförts en investering med ett nytt stall som blev klart under våren 2014. Det 

är fyra delägare som äger lika stora delar av företaget.  

LB Spannmål 

Torbjörn Kotz och John Glifberg7 hade inte mycket kontakt med varandra förrän 

Kotz började intressera sig för sockerbetsodling då han fick kontakt med Glifberg 

som satt som styrelseledamot i styrelsen för Betesrådet. Föreningen tog hjälp av Kotz 

vid maskininköp från fastlandet och han blev så småningom vald till ordförande för 

föreningen. År 2005 upphörde betesodlingen på Gotland, bland annat genom en 

sockerreform inom EU, (Virgin och Engelhardt 2005). Enligt Virgin och Engelhardt 

fanns det cirka 280 verksamma sockerbetsodlare på Gotland vid tidpunkten och på 

grund av en eventuellt framtvingad minskning av odlingen diskuterades en kompen-

sation för bortfallet och de negativa konsekvenser som minskningen av odlingen 

skulle ge. Kotz och Glifberg hänvisar till betesodlings-bidrag från EU om totalt 35 

miljoner som skulle användas till att ställa om verk-samheter som tidigare sysslat 

med betesodling. Under ett möte bestämdes det att EU-pengarna skulle bli tillgäng-

ligt för tidigare betesodlare att söka i form av investeringsstöd. Det var då Glifberg 

ställde frågan till Kotz om de skulle bygga en gemensam torkanläggning. Det till-

fället gav ingen vidare diskussion kring samarbete, men det tog fart igen vid en    

invigning hos Tornum, ett företag som tillverkar spannmålsanläggningar.  

En annan anledning som gjorde samarbetet intressant var enligt Kotz och Glifberg att 

Lantmännen stängde sin anläggning i Visby, vilket gjorde det svårare att lämna 

spannmål. Efter besök på andra gårdar med torkanläggningar togs beslutet att satsa 

på en tork och bygget startade 2010 och torken togs i drift 2011. Då var tanken att 

samarbetet mellan parterna enbart skulle gälla torkanläggningen men eftersom 

spannmålet som torkmaskinen genererade såldes gemensamt blev det lättare att göra 

det genom ett gemensamt bolag som de valde att bilda. Kotz och Glifberg äger en 

fjärdedel var av aktierna och deras respektive de andra två delarna. I styrelsen ingår 

Kotz, Glifberg, deras respektive samt en avlönad ledamot som har erfarenhet från 

industrin. Styrelsemöten försöker de hålla fyra gånger per år och där sätts de stora 

ramarna för verksamheten. Deras utomstående ledamot ser de som ett bra bollplank 

som kan hjälpa dem att ta tag i de obekväma frågorna och fungera som en säkerhet 

mot deras respektive som inte är lika insatta i verksamheten som de själva.  

Grundtanken med LB Spannmål var enligt Kotz och Glifberg att verksamheten skulle 

ha cirka 330 hektar mark, legotorkning av spannmål, rensning och betning av eget 

spannmål och under vintern vara aktiva inom snöröjning. Efter bygget av torken 

skulle de slå ihop driften på sina respektive gårdar på en period av fem år, men fick 

hösten 2012 en förfrågan från Gotlandsodlat AB om arrende av mark. I och med  

arrendet av mark samarbetar LB Spannmål med Gotlandsodlat AB och brukar idag 

cirka 680 hektar mark. År 2013 började de arbeta tillsammans, sålde in sina maskiner 

till bolaget, anställde personal och fick utökad markareal. Utöver samarbetet med 

Gotlandsodlat AB är bolaget även återförsäljare för NoroTec, vilket är ett till-

verkningsföretag för mikronäringsprodukter till jordbruket.  

                                                 
7 Torbjörn Kotz och John Glifberg, delägare LB Spannmål AB, intervju 9 april 2014. 
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Nors och Bäcks Gårdar AB 

När det var dags för generationsskifte på Nilssons föräldragård och han och Fyrenius 

tog över driften övertog de med det även vissa samarbeten som redan var ingångna. 

Ett samarbete gällde bland annat maskinsamarbete med en granne som har varit fort-

satt aktivt efter generationsskiftet. Gården var även verksamt i Charolaisgruppen HB, 

där de äger en sjundedel av bolaget. Nilsson äger Nors gård medan Fyrenius är ägare 

till Bäcks gård och gemensamt äger de bolaget som arrenderar marken från båda går-

darna samt äger djur, maskiner och inventarier. 

Utöver de redan ingångna samarbetena har Nilsson och Fyrenius även samarbete 

med Gotlands Maskinstation och Follingbo Gårdsservice. De har även inhyrd per-

sonal från King Edwards farmartjänst två dagar i veckan. Ihop med fem andra gårdar 

är de med i en ekonomisk förening som heter Gourmetlamm Gotland. Föreningen 

startades gemensamt för att de skulle kunna möjliggöra en jämn leverans av 

lammkött året runt. Nilsson och Fyrenius menar att den typen av konstellationer inte 

är lika intressant idag då det varit mycket förändringar i lammproduktionen de      

senaste åren och därför ligger föreningen vilande. År 2012 köpte Nilsson och        

Fyrenius tillsammans med Graute Gård bolaget Källstäde Kött och Delikatess (häref-

ter nämnt som Källstäde) med tillhörande verksamhet. I verksamheten bedrivs kal-

konuppfödning, gårdsbutik samt slakt, styckning och förädling av fågel. 

4.2.1 Orsaker till ingångna samarbeten 

För Sudermjölk var det som startade tankarna kring ett samarbete delvis gemensamt 

arbete sedan tidigare men också en vilja och önskan om att komma längre. Pettersson 

och Levander bestämde att de skulle träffas för att diskutera ett gemensamt arbete 

och vid det tillfället ringde de även Qviberg. Pettersson anger några olika orsaker till 

varför han valde att bli delaktig i ett samarbete av det slag som bedrivs på Suder-

mjölk idag. På grund av åldern på den egna ladugården var en investering för fortsatt 

verksamhet nödvändig och att själv få samma storlek på verksamheten som den har 

idag tror han inte hade varit möjligt. Hade han valt att investera själv hade det i egen 

verksamhet varit möjligt att ha mellan 60 och 120 kor och han hade varit ensam an-

svarig. Pettersson menar att den typen av företagande inte kändes önskvärd eller 

hållbar och pekar på skalfördelar som nuvarande företag ger tillsammans med att han 

i nuvarande bolag inte är ensamt ansvarig för drift och verksamhet.  

Enligt Ansin var det ingen specifik händelse som föranledde ett samarbete i Got-

landsmjölk AB, utan menar att det var en framväxande process i och med att gårdar-

na stod inför en upprustning och de var tvungna att göra ett val kring om de ville 

fortsätta vara aktiva inom jordbruket.  

Sockerbetsodlingens upphörande anger Kotz och Glifberg som grunden till att de 

började samarbeta och bilda LB Spannmål. Negativa ekonomiska resultat på de egna 

gårdarna var också en faktor som ledde fram till samarbetet.  

Nilsson och Fyrenius fick förfrågningar från omgivningen om det var möjligt att 

köpa lammkött direkt från gården och försökte av den anledningen köpa tillbaka kött 

från de egna slaktdjuren från Gotlands Slagteri. På grund av för dyra kostnadsförslag 

på återtag av kött från slakteriet och en bransch med dålig utveckling och andra inom 
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lammproduktion som satsade på egna slakterier kom idén om ett förvärv av Källstäde 

efter att Nilsson sett annons angående försäljning. I och med att kostnadsförslagen 

för återtag av eget kött från slakteriet var höga tog Nilsson och Fyrenius kontakt med 

ägarna till Graute gård för ett gemensamt förvärv av Källstäde. Eftersom lokalerna på 

Källstäde redan fungerade i livsmedelsverksamhet och slakt för kalkoner var grund-

tanken att de skulle slakta sina egna lamm i den verksamheten. De senaste årens då-

liga utveckling inom lammproduktionen och företagares egna satsningar på slakterier 

blev start-skottet för satsningen. 

4.2.2 Extern hjälp 

Alla respondenter uppger att de i varierande grad har tagit extern hjälp från konsulter 

i uppstarten av samarbetet. Sudermjölk har tagit hjälp av flera olika konsulter, där-

ibland Husdjurssällskapet för övergripande planering , LRF Konsult för kalkyler och 

med kompanjonsavtalet har de tagit hjälp av en revisor. Även ritningsgranskning 

med veterinär har skett. Rådgivning köptes även in till byggprocessen och miljö-

konsekvensbeskrivningen. I slutet av byggprocessen togs en byggkontrollant in som 

gjorde stor nytta, då det kan vara ganska svårt att veta vad man kan och inte kan 

kräva i en totalentreprenad enligt Pettersson och Qviberg. 

Gotlandsmjölk har tagit hjälp av sin revisor med utveckling av samarbetsavtal, en 

byggkonsult ritade själva byggnaden och företaget de köpte mjölkutrustningen av 

hjälpte till att utforma inredning. Alla kalkyler har Ansin räknat själv. 

Kotz och Glifberg tog hjälp av en extern konsult för hjälp med bland annat kalkyler 

och driftsplaner när det gemensamma bolaget skulle bildas. Den externa ledamot 

som ingår i bolagsstyrelsen har hjälp dem att utforma ett kompanjonsavtal som ska 

kunna användas om någon av dem inte vill eller har möjlighet att vara kvar i verk-

samheten. 

Nilsson och Fyrenius har vid förvärvet av Källstäde inte tagit in hjälp från konsulter, 

men i uppstarten av verksamheten därefter har de köpt konsulttimmar av Cilla Bygg-

konsult AB vid diskussioner med Miljö- och Hälsoskyddsnämnden. Genom Almi har 

de även fått bidrag till ett antal konsulttimmar. 

4.2.3 Roller och ansvarsfördelning 

Ansvarsfördelningen skiljer sig enligt Pettersson och Qviberg något mellan de roller 

som ägarna har i Sudermjölk. Pettersson är den som sköter administration och      

betalningar och ansvaret för djur och robotlarm har de fördelat ganska lika mellan 

sig. Levander har hittills arbetat mycket med växtodlingen, men kommer från halv-

årsskiftet avsluta sin del i samarbetet och istället driva egen maskinstation. 

Ansin meddelar att två av delägarna i Gotlandsmjölk har mer ansvar för djuren, en 

för maskinerna och växtodlingen och det administrativa sköter Ansin själv. 

Kotz och Glifberg menar att det automatisk blir en uppdelning i olika ansvars-

områden men om någon skulle vara frånvarande vill de att alla ska ha kännedom om 

alla delar i verksamheten. Glifberg lägger mycket tid på växtodlingen och kundkon-

takterna medan Kotz ansvarar för bokföringen. Med torkanläggningen har de två-

dagarsskift som de låter gå runt.  
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För Nilsson och Fyrenius har det blivit en naturlig uppdelning av ansvarsområden i 

företaget. Fyrenius sköter all administration förutom SAM-ansökan (jordbruksstöd) 

som Nilsson sköter med hjälp av Hushållningssällskapet. Den uppdelningen har skett 

på grund av att Nilsson håller i växtodlingen. Fyrenius sköter avelsplaneringen på 

köttdjuren och lammen. De uppger att det hade varit önskvärt att båda två hade    

kunnat sköta alla delar av företaget och de har båda intresset för alla delar, men tiden 

finns tyvärr inte för att det ska var möjligt. I arbetet med Källstäde har Fyrenius hand 

om administration, bokföring och redovisning, Nilsson är ansvarig för slakt, styck-

ning och uppfödning medan personalfrågor och försäljning ligger på Graute gård. 

4.3 För- och nackdelar  

Pettersson och Qviberg anger att en fördel med samarbetet är arbetskraften. Det är i 

nuvarande verksamhet roligare att arbeta då det inte är något ensamarbete längre, 

utan mer av ett grupparbete. Beslutsprocesser blir inte lika långdragna som tidigare 

när man var ensam om beslutet och när det är fler som är inblandade i beslutet ger 

det också fler infallsvinklar och idéer. En tung fördel är enligt Pettersson att nu-

varande verksamhet inte hänger ihop med den egna gården och huset på samma sätt 

som tidigare. Arbetet anser de har blivit lättare när de varit fler och de ser positivt på 

att de på sätt och vis har fått en arbetsgivare i och med att de är anställda i bolaget. 

Fördelen att driva företaget själv som det var tidigare var att man alltid var hemma,   

vilket enligt Pettersson var praktiskt när man hade små barn. Numera går man till 

arbetet på ett annat sätt menar han. En fördel sett ur verksamhetens synvinkel är stor-

leksmässigt vilket kan ge skalfördelar och genom att vara flera personer som driver 

verksamheten är de också flera som kan dela på påfrestningarna när det går dåligt 

praktiskt eller ekonomiskt.  

Enligt Ansin kan en nackdel med samarbetet vara att det är flera personer som vill få 

sin vilja igenom. Beslutsprocesser behöver inte ta längre tid på grund av det men det 

kan dock bli tyngre att komma till beslut. Fördelarna tycker han däremot väger över i 

och med att processen framåt blir mer kreativ då fler personer ger fler viljor men 

också fler idéer. Ett problem som Ansin kan se med den senaste byggnaden de upp-

fört är att Länsstyrelsen har tagit väldigt lång tid med miljökonsekvensbeskrivningen 

i jämförelse med bygget som genomfördes vid uppstarten av Gotlandsmjölk. Ansin 

menar att det är frustrerande att inte komma till skott när det är något utomstående 

som bromsar upp. Han uppger att storleksfördelen kan resultera i rabatter vid inköp. 

Att vara fler ger enligt Kotz och Glifberg både för- och nackdelar då frågor blir mer 

granskade och besluten blir väl förankrade samtidigt som besluts-processen blir   

något längre. Kotz och Glifberg anser att det kan vara skönt att ha ett bollplank för 

frågor och beslut och ansvarsfördelningen ser de som en fördel. Nackdelen är samti-

digt den att man måste ta hänsyn till andra eftersom man inte är ensam om besluten. 

Storleken på bolaget skapar uppmärksamhet och skapar fördelar genom att man blir 

uppmärksammad av andra vilket skapar inspiration att komma vidare. Det blir samti-

digt en risk i och med att många intressenter är granskande. En fördel är också att ha 

någon att arbeta med vilket bidrar till att arbetet blir roligare och de tycker att det 

finns en styrka i att vara fler, inte enbart i deras eget företag utan även andra samar-

betsformer. Att vara fler och se till att de andra som arbetar i verksamheten har   



 

 25 

kännedom kring alla delar i verksamheten menar dem ger en styrka och trygghet om 

någon inte har möjlighet att arbeta. De jämför det med hur det var att vara enskild 

företagare där man var tvungen att ta in någon annan med kort varsel för att verk-

samheten skulle rulla på. 

I arbetet med Källstäde menar Nilsson och Fyrenius att Länsstyrelsens samt Miljö- 

och Hälsas regelverk är snåriga och inte företagarvänliga vilket varit energikrävande 

och det kan också snabbt leda till kostsamma konsekvenser för nya verksamheter. I 

det samarbete som de bedriver mer Graute gård om Källstäde är fördelen att de har 

liknande produktion på båda gårdarna men av den anledningen ligger också de     

arbetsintensiva topparna under samma perioder.  

En styrka har enligt Nilsson och Fyrenius varit att de var två familjer som gemen-

samt köpte Källstäde. När någon av dem tappat drivet i uppstarten har någon annat 

kunnat ta vid. Oavsett om det går bra eller dåligt anser de att det varit skönt att vara 

flera personer om arbetet, vilket de ser som en styrka. Vid månadsmöten för        

Källstäde har de varit noggranna med att föra protokoll för att kunna följa beslut och 

veta vem som gör vad. Det tror Fyrenius är en nyckel till att samarbetet fungerat så 

pass väl trots att de behövt skjuta till en del pengar till verksamheten i uppstarts-

skedet. Trots att uppstarten med Källstäde varit tung har det gett mycket lärdom för 

framtiden och de menar att de också lärt sig mycket av varandra. Skulle samarbetet 

kring Källstäde öka i framtiden och fler hyr in sig i lokalen skulle det kunna ger mer 

positivt kunskapsutbyte och man kan då hjälpas åt att skapa mervärden. Med        

Charolaisgruppen var det tidigare problematiskt att inte alltid kunna planera slakten 

för djuren då det skulle levereras ett jämnt storleksantal djur till slakt, men med de 

senaste avtalen finns den problematiken inte kvar längre. Fördelen med Charolais-

gruppen är idag styrkan i förhandlingar som kommer av att de är en stor aktör. 

Till skillnad från vad Kotz och Glifberg samt Petterson och Qviberg angett kring att 

det efter uppstarten av samarbetet finns en bättre möjlighet och trygghet att täcka upp 

för varandra vid sjukdom eller ledighet, kan inte Nilsson och Fyrenius se samma 

trygghet i sitt arbete. I och med att de driver sin egen verksamhet mer fristående från 

de samarbeten de är aktiva med, än de andra gårdarna, menar de att samarbetena  

snarare har lett till ytterligare arbete som ska utföras utanför den egna gården. 

4.4 Strategier och mål 

För Sudermjölk har långsiktiga strategier fått stå tillbaka och fokus har legat på att få 

verksamheten att fungera på kort sikt, då de senaste åren har varit tuffa ekonomiskt. 

Mål och strategi för verksamheten liknar den strategi som fanns för det egna före-

taget tidigare menar både Pettersson och Qviberg vilket var att få en stor pro-

duktionsvolym. Även nu är strategin att arbeta för att öka produktionen så att de stora 

fasta kostnaderna kan slås ut på en större volym mjölk. 

Enligt Ansin finns det en strategi för Gotlandsmjölk, men den finns inte nertecknad. 

Om det inte hade funnits en strategi menar han att verksamheten inte hade utvecklats 

framåt. Målet är att hela tiden bli duktigare på det de gör och mer effektiva. 

Inte heller LB Spannmål har någon nerskriven strategi. De avser dock att på lång sikt 

öka inkomsten och ha roligt på jobbet för att tillgodose den sociala biten på arbetet. 
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Ute i det vardagliga arbetet har de ganska tydliga mål för hur de anställda ska arbeta 

men det är inget som finns på papper. Övriga mål är inget de diskuterat då fokus har 

legat på att starta upp hela verksamheten och få det att fungera och hitta vardags-

rutiner. 

Nilsson och Fyrenius anser att det har varit svårt att ha en långsiktig strategi på grund 

av påverkan från jordbrukspolitiken. När Fyrenius köpte Bäcks Gård och de hade 

gjort en del investeringar i maskiner satte de för två år sedan en ny kostnadsstrategi. 

Räntor och amorteringar är stora kostnadsposter och de bestämde att de skulle kunna 

göra maskinförvärv kontant om de skulle göra fler inköp. Under ett år har de därför 

amorterat mycket för att få ner maskinkostnaderna och öka soliditeten i företaget 

vilket var målet. Fyrenius menar att man inte kan arbeta på det sättet konstant men 

det var en bra anhalt för att få kontroll på kostnadsläget. 

Vad gäller Charolaisgruppen anser Nilsson och Fyrenius att potentialen i bolaget 

tidigare var stor och det fanns flera utvecklingsmöjligheter, men utvecklingen har 

blivit annorlunda delvis för att gårdarna som är verksamma i bolaget har blivit mer 

och mer olika. Inriktningen på Källstäde kommer riktas mer mot lammen och en del i 

strategin att få produktionen och försäljningen bra, är läget på butiken. En strategi 

som de ser är genomgående i flera av deras samarbeten är att de syftar till att förädla 

sina produkter för att de ska kunna säljas direkt till konsumenterna och på det sättet 

kunna öka vinstmarginalerna. Maskinsamarbetena syftar mer till kostnadssänkningar 

tidigare i produktionskedjan och har varit en framkomlig väg för att nå målen. 

4.4.1 Framtidsutsikter 

Enligt Pettersson och Qviberg gäller det med Sudermjölk, i likhet med andra verk-

samheter, att bli bättre och mer effektiv hela tiden. De menar att bli bättre och öka 

effektiviteten inte är ett självändamål i sig, men detta är ett sätt att kunna klara pro-

duktionen och slå ut fasta kostnader på en större volym. Om de inte hade ingått ett 

samarbete tror de inte att en så pass stor byggnation hade kunnat genomföras för en-

bart en part då det hade varit svårt med tillräckligt med mark och kapital. Deras för-

hoppning är att företaget inom en tioårsperiod är större än idag. 

För Gotlandsmjölk gäller det att i ett kort perspektiv få igång det nya stallet och    

arbetet kring och med omorganisationen som det kräver avseende det praktiska     

arbetet. I övrigt menar Ansin att de måste förvalta det de byggt upp. De har i dags-

läget inga ambitioner att expandera så mycket mer utan vill arbeta vidare med att 

förbättra ekonomin. Enligt Ansin finns det fortfarande några små investeringar att 

genomföra, men det stora arbetet ligger i att förbättra det som redan finns. 

Tanken för Kotz och Glifberg är att få verksamheten som de byggt upp hittills att 

sätta sig och få en fungerande vardag. Femårsplanen är att förbättra ekonomin, börja 

amortera på lånen och eventuellt anställa en till så att de kan få mer tid inne på    

kontoret där de menar att den tiden ger störst effekt på ekonomin. För närvarande 

avser de inte att utöka storleken på verksamheten utan vill sköta det de har på ett bra 

sätt. Eventuella investeringar kommer främst läggas på torkmaskinen. 

Vad gäller Nilsson och Fyrenius samarbete i Källstäde menar de att de just nu driver 

det med ett “jävlaranamma” eftersom de investerat en del pengar i det tyngsta upp-
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startsarbetet som nu är förbi. Men de ser fortfarande kostnadsflöden i verksamheten 

som måste stoppas och hoppas på att verksamheten i framtiden ska kräva mer punkt-

visa insatser än idag. De menar att fokus just nu ligger på att få ingångna samarbeten 

att fungera som tänkt, både lönsamhetsmässigt och marknadsmässigt. Framtiden  

menar de också hänger lite på jordbrukspolitiken och hur de ska optimera produktion 

och arbete i förhållande till den. 

4.5 Konkurrenskraft och risker 

En risk som Pettersson och Qviberg kan se i samarbetsprojekt är att man kan ha svårt 

att komma överens med varandra. Han menar dock att ett samarbetsprojekt möjliggör 

stora satsningar där man normalt också har möjlighet att gå ur samarbetet. Skulle 

man välja att göra en stor satsning själv finns inte samma möjlighet att välja att av-

sluta. Ett delat ansvar menar Pettersson också är en viss risk då de som är inblandade 

kan välja att prioritera andra verksamheter eller fritid och familj. Ur verksamhetens 

synvinkel är en långsiktig risk att marken inte är fast knuten till produktions-

byggnaden i en och samma fastighet utan är beroende av att arrendefrågan blir löst 

även efter att nuvarande arrenden går ut. Utöver nämnda risker menar Pettersson att 

riskerna som finns inom mjölkproduktionen överlag finnas kvar i fråga om bland 

annat klimat som påverkar skörd och foder, sjukdomssmittor, prissättningen på 

mjölk,  räntor, miljölagstiftning och jordbrukspolitiken. 

I början av samarbetet var konkurrens inget som fanns i tanken trots att Gotlands-

mjölk under den tiden låg på en tredjeplats i Sverige avseende mjölkproduktionen. 

Ansin menar att fokus då låg på att få verksamheten att fungera. Han menar att om 

ett företag i storlek som Gotlandsmjölk sköts på ett bra sätt blir det konkurrens-

kraftigt genom att man blir effektiv. Storleken på företaget gör att eventuella rabatter 

vid inköp också blir stora. 

Kotz och Glifberg väljer att se andra företagare som är intresserade av samarbete likt 

deras som kollegor istället för konkurrenter. De vill vara öppna och berätta hur det 

fungerar för dem, både de positiva och negativa delarna. De menar att storleken har 

en betydelse avseende den ekonomiska situationen jämfört med att tidigare ha två 

enskilda bolag. Kotz och Glifberg uppger att omvärlden har en stor påverkan på 

branschen vilket skulle kunna ses som en risk då omvärlden har en stor påverkan på 

marknadspriserna. 

Nilsson och Fyrenius menar att det kan finnas risker i de mjuka delarna som ingår i 

samarbeten. Har man som dem ett maskinsamarbete med grannarna innebär det   

risker i arbetet om man skulle bli osams med grannen. Uppsägning av kontrakt med 

kort varsel gör att man kan bli väldigt sårbar om det skulle ske under arbetsintensiva 

perioder som exempelvis vårbruket. Att ha anställda som arbetar på F-skattsedel, så 

att de sköter beskattning, sociala avgifter och ledigheter själva har fördelar men   

innebär även en viss risk eftersom de planerar sitt arbete självständigt utifrån sitt eget 

företag.  

 

 

 



 

 28 

Nilsson och Fyrenius anser att samarbete ska ge någon slags vinning för alla in-

blandade parter och att vinningen kan vara i olika form: social, ge teamkänsla, bli 

starkare part mot kund eller vara attraktiv som leverantör. I Charolaisgruppen har de 

kunnat se förtjänsten på det sättet att de som förhandlingspart är starka tack vare  

volymen och kvalitén. Även i den vilande ekonomiska föreningen Gourmetlamm 

Gotland såg de en sådan fördel. I samarbetet med Graute Gård ser de att de kan bli 

mer konkurrenskraftiga eftersom den totala mängden djur ökar, vilket kan fungera 

som en säkerhet om någon grupp skulle hamna i en tillväxtsvacka eller liknande. 
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5 Diskussion 

5.1 Samarbeten och organisationsstruktur 

På samma sätt som flera av respondenterna tagit upp och som det finns formulerat i 

Jordförvärvslagen 4§ (1979:430) är jordbrukare som väljer att ha verksamhetsdriften 

i ett aktiebolag tvungna att äga jordbruksfastigheten som enskilda näringsidkare då 

en juridiskt part inte får äga jordbruksfastigheter. Man skulle därför kunna säga att 

det sker ett samarbete dels mellan den enskilda firman som arrenderar ut marken till 

aktiebolaget men också mellan de personer som tillsammans driver driftsbolaget, 

d.v.s. aktiebolaget.  

I och med denna ägarstruktur kan man tänka sig en business-to-business relation 

mellan aktiebolaget och ägarnas enskilda firmor. En business-to-business relation 

innebär många fördelar för de inblandade parterna genom till exempel möjligheten 

till lärande, att öppna upp och etablera sig på nya marknader eller utveckla nya     

tjänster eller produkter enligt Simões och Mason (2012). Nors och Bäcks gårdar AB 

är en av respondenterna som arbetar med att utveckla sin produkt tillsammans med 

en annan verksamhet inom samma bransch. Förutom de fördelar som nämnts kan en 

långsiktig samarbetsrelation som business-to-business leda till snabbare produktions-

utveckling, lägre kostnader och ökad motivation mellan de inblandade parterna enligt 

Simões och Mason. Trots detta är samarbete en utmanande process där det kan finnas 

bristande förståelse gällande de faktorer som kan påverka en affärsrelation. Det   

gäller att alla inblandade parter vid en ny affärsrelation förstår varandras behov för 

att samarbetsrelationen ska inbringa de förväntningar och mål som verksamheten vill 

uppnå. Om någon av parternas behov inte tillfredsställs eller på något annat sätt inte 

uppfyller de förväntningarna som parterna har av samarbetet kan det leda till att  

samarbete upplöses.     

Enligt Roos (1995) är det viktigt att ägarna är eniga för att få bolagsverksamheten att 

fungera. Om det dock skulle uppstå en situation där en eller flera av ägarna inte 

skulle komma överens eller inte längre vill driva verksamheten vidare utan             

bestämmer sig för att avgå är det enligt Roos viktigt att det finns ett separat bolags-

avtal som ligger utanför bolagsordningen. Liknande avtal har tre av respondenterna 

avtalat mellan varandra om någon utav parterna bestämmer sig för att avsluta       

samarbetet och i ett av fallen har en av samarbetsparterna också valt att avsluta sin 

del i samarbetet och avtalet kommit till användning. 

Nilsson och Fyrenius8 har tagit upp att de som en del i ett fungerande samarbete, som 

Roos (1995) nämnde, varit noggranna att vid månadsmöten avseende arbetet med 

Källstäde föra protokoll på vem som gör vad och vad som bestämts. Nilsson och 

Fyrenius tror att det kan vara en del i att samarbetet fungerat så pass bra trots att de 

varit tvungna att lägga ut en del pengar efter förvärvet. 

                                                 
8 Elof Nilsson och Maude Fyrenius, ägare Nors och Bäcks Gårdar AB, intervju 29 april 2014. 
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5.2 För- och nackdelar med samarbeten 

Rabatter 

Flera av respondenterna har menar att deras samarbeten har lett till att de verk-

samhetsmässigt blivit en större aktör, vilket har kunnat ge dem bättre rabatter och 

volympriser. Både Mazzarol et al. (2013) och Andersson (2004) anger också att   

fördelar med samarbeten kan ge mängd- eller volymrabatter samt bättre priser vid 

försäljning. 

Socialt 

En av fördelarna som De Toro och Hansson (2004) nämner är att det vid arbete i 

grupp ger sociala fördelar jämfört med att arbeta ensam, vilket bekräftas av Kotz och 

Glifberg9 samt Pettersson och Qviberg10 som menar att arbetet blir roligare. Kotz och 

Glifberg tar det även lite längre och menar på att det finns en styrka i att vara fler, 

även i andra typer av samarbeten än deras. Både Pettersson och Qviberg samt     

Nilsson och Fyrenius ser också fördelar i att vara flera personer som kan dela på 

med- och motgångar både praktiskt och ekonomiskt.  

Beslutsprocesser 

Trots att Nielsens (1999) artikel handlar om gemensamt ägande av danska jordbruk, 

vilket i Sverige motsvarar kooperativ och därmed ekonomisk förening stämmer flera 

av studiens för- respektive nackdelar inom gemensamt ägda jordbruk överens med 

vad respondenterna angett i de intervjuer vi genomfört. Beslutsprocesserna anger 

Kotz och Glifberg tar längre tid vid samarbete vilket de menar kan vara en nackdel, 

men fördelen det ger är att besluten har blivit ordentligt granskade och väl förankrade 

i verksamheten.  Nielsen diskuterar kring att beslutsprocesserna blir säkrare när fler 

personer, med sammanlagd ökad kunskap och erfarenhet, är delaktiga i arbetet. 

Nackdelen menar han är att självständigheten minskar både i beslutsprocessen men 

också i den dagliga verksamheten. På samma sätt som Nielsen diskuterar att själv-

ständigheten minskar med gemensamt ägande menar också Kotz och Glifberg att 

man måste ta hänsyn till varandra i beslutsprocessen. Nielsen tar också upp att man 

som familjemedlem i ett familjeägt jordbruk kan bli mindre låst vid fasta tider vid 

gemensamt ägande, vilket han också menar är upp till var och en att avgöra om det är 

positivt eller negativt.  Pettersson diskuterar kring detta då han menar att det tidigare 

var en fördel att man alltid fanns hemma när man var enskild företagare och hade 

små barn. Med samarbetet går han till arbetet på ett annat sätt, vilket beroende på 

familjelivet kan ses som både en fördel och en nackdel. 

Ansin11 är av uppfattningen att det kan vara en nackdel att flera personer vill få sin 

vilja igenom i beslutsprocesser och att det då kan bli svårare att komma till beslut, 

men fördelen är att processen blir mer kreativ, vilket överväger. Ansins tankar kring 

en kreativ process återspeglas i Oerleman och Assoulines (2004)  

                                                 
9 Torbjörn Kotz och John Glifberg, delägare LB Spannmål AB, intervju 9 april 2014. 
10 Hans Pettersson och Lars Qviberg, delägare Sudermjölk AB, intervju 8 april 2014. 
11 Robert Ansin, delägare Gotlandsmjölk AB, intervju 10 april 2014. 
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diskussion om att intern hantering ska anpassas till nätverket, vilket i Ansins fall ses 

som en dynamisk process.  

Kunskapsutbyte och förhandlingsstyrka 

Enligt Mazzarol et al. (2013) kan samarbete i nätverk ge tillgångar till bland annat 

resurser, kunskap och visst skydd mot konkurrenshot. Detta kan motsvara det som 

Nilsson och Fyrenius nämnt om att de i samarbetet gällande Källstäde lärt sig mycket 

av varandra och att de även tror att kunskapsutbytet skulle kunna öka genom ett 

eventuellt ökat samarbete i framtiden.  

Snåriga regler 

En nackdel som egentligen inte har med samarbetet i sig att göra, men som Ansin 

samt Nilsson och Fyrenius stött på just inom de samarbeten de bedriver är att     

myndighetsärenden är svårare och tar längre tid än vad de ser borde vara nödvändigt. 

De anser att Miljö-och hälsovårdsnämndens regler är snåriga och Länsstyrelsens  

bestämmelser är företagarovänliga. Då denna problematik inte enbart finns inom 

samarbeten är den inte heller upptagen i teorin, men en myndighetshantering som är 

svår för företagarna borde ses som en risk för fler företag och inte enbart avseende 

samarbeten som i detta fall. Den typen av problematik som respondenterna tar upp 

går att koppla till det Oerlemans och Assoulines (2004) tar upp kring yttre hinder 

som kan förekomma inom samarbeten i jordbruket där motstridiga regler tas upp som 

ett yttre hinder som kan förekomma. Som Oerlemans och Assoulines tar upp är det i 

ett nätverk viktigt med solidaritet och samstämmighet vilket Nilsson och Fyrenius 

lyckats med bra då de i samarbetet med Källstäde har varit noggranna med protokoll 

vid möten för att alla ska veta vem som gör vad.  

Maskinsamarbeten 

Att svenska jordbrukare vanligtvis samarbetar med sina närmaste grannar som De 

Toro och Hansson (2004) nämner, kan styrkas i fallen med Pettersson och Qviberg 

samt Ansin som alla samarbetar med grannar i sin gemensamma mjölkproduktion. 

Även Nilsson och Fyrenius samarbetar med en granne avseende främst maskin-

samarbeten.  

Trots att fokus i uppsatsen inte ligger på enbart maskinsamarbeten och maskinringar 

anser vi att det är värt att ta upp, då det är en så pass vanlig samarbetsform, som an-

tingen är en del av samarbetet som sker hos respondenterna alternativt något som 

föranlett samarbetet som bedrivs idag. Nilsson och Fyrenius angav i intervjun att 

maskinsamarbeten bidrar till att sänka kostnader vilket också De Toro och Hansson 

(2004) menar är möjligt. Nielsen (1999) visar att maskinkostnaderna kan sänkas även 

vid gemensamt ägande, det vill säga någon form av kooperativ, mellan jordbruks- 

företag. 

Respondenternas orsaker till samarbeten 

Grundorsakerna till att respondenterna valt att gå in i ett samarbete ser ganska lika ut. 

Två av dem stod inför att göra en investering för att kunna fortsätta vara verksamma 

och två uppger att det i kombination av negativt ekonomiskt resultat och yttre på-

verkningar som lade grunden till att agera. De yttre faktorerna som angetts har varit 

betesodlingens upphörande på Gotland, svårigheter att lämna spannmål i Visby och 
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dålig utveckling inom lammproduktionen och svårigheter med att sälja egen-

producerat kött. 

5.3 Strategier och mål 

Flera av respondenterna uppger att de har en strategi, men den finns inte nertecknad. 

Anledningar som nystartad verksamhet, jordbrukspolitik och dålig ekonomi anger de 

har bidragit till att de strategier som finns framförallt är kortsiktiga och inte lång-

siktiga. Målen och strategierna som nästan alla respondenter nämner går ut på att ha 

roligt på jobbet, få igång verksamheten på ett bra sätt efter investeringar och att 

skapa en god ekonomi med en verksamhet som går med vinst.  

Enligt Nilsson et al. (2010) är strategier ett viktigt verktyg för att verksamheten ska 

få en tydlig inriktning. Under intervjuerna känns inte respondenternas strategier så 

tydliga, vilket delvis kan bero på att de inte är nedtecknade. Respondenterna är dock 

tydliga med vad de har för mål med verksamhet och dagligt arbete och därför verkar 

det inte som att verksamheterna saknar inriktning. Deras tydlighet i vad de har för 

företagsmål, men även mål och riktlinjer i det dagliga arbetet kan speglas i den första 

strategiska prioriteringen som Oerlemans och Assoulines (2004) listat för lyckat 

samarbete, vilken innehåller en överensstämmelse mellan vision, mål och tillväga-

gångssätt. 

De som i intervjuer talat tydligast om strategi är Nilsson och Fyrenius som för att öka 

soliditeten i företaget tagit fram en kostnadsstrategi för att under en tvåårsperiod få 

kontroll på företagets kostnadsläge. En strategi som täcker stora delar av deras     

produktion gäller att förädla produkterna för att de ska kunna sälja dem direkt mot 

konsument och på så sätt förbättra lönsamheten. Vad gäller Nilsson och Fyrenius 

strategier stämmer dem ganska väl överens med Oerlemans och Assoulines (2004) 

strategiska prioriteringar som ska kunna hjälpa jordbruk som är verksamma inom 

någon typ av nätverk. De punkter där strategierna stämmer överens med               

prioriteringarna är främst Oerlemans och Assoulines punkter 1, 4 och 5 (se avsnitt 

3.3.2). Genom att ha regelbundna möten i samarbetet gällande Källstäde och föra 

noggranna protokoll har de fått en överensstämmelse kring hur de ska gå vidare och 

vem som gör vad, de har även varit tydliga med vad var och en har för ansvars-

område vilket get balansen mellan ledarskap och ansvar. Genom att föra protokoll 

från möten finns också en möjlighet att i efterhand göra utvärderingar och därefter 

även korrigeringar. 

Nilsson och Fyrenius berättade om att arbetet i Charolaisgruppen och tidigare även 

Gourmetlamm Gotland hjälpt dem att bli en del av en stark förhandlingspartner,  

vilket har en god koppling till det som Oerlemans och Assoulines (2004) nämnt om 

att ett nätverk kan hjälpa till att bli en legitim förhandlingspartner. Trots att Oerle-

mans och Assoulines artikel främst handlar om hållbart jordbruk valde vi att ta in den 

i upp-satsen då den behandlar strategier och nätverk inom jordbruket på ett sätt som 

inte enbart handlar om hållbart jordbruk.  
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5.4 Konkurrenskraft och risker 

5.4.1 Konkurrens mellan jordbruk på en internationell marknad  

Enligt Wall (2013) påverkas den svenska jordbruksmarknaden av utländska aktörer 

detta har lett till att det svenska jordbruket minskat från cirka 30 % till cirka 15 % av 

världsproduktionen under en 30-årsperiod från 1981. Påverkan från de utländska 

aktörerna och en minskad jordbruksmarknad i det egna landet gör att dagens jord-

bruk befinner sig på en konkurrenskänslig marknad. Trots detta är det ingen utav 

våra respondenter som tänker kring konkurrens i någon större utsträckning. Ansin på 

Gotlandsmjölk anser att ett företag i samma storleksordning som Gotlandsmjölk kan 

bli konkurrenskraftigt genom sin storlek och effektivitet på verksamheten. Dock är 

det inget som Ansin lägger någon större vikt på trots att de vid uppstarten av verk-

samheten låg på en tredje plats av Sveriges mjölkproducenter. Kotz och Glifberg 

väljer att se andra jordbruksverksamheten som kollegor i stället för konkurrenter. Det 

svenska jordbruket konkurrerar enligt Wall (2013) inte bara med varandra på den 

svenska marknaden utan även med varandra på den internationella jordbruksmark-

naden. För att ett företag ska bli konkurrenskraftig på en internationell marknad finns 

det många olika vägar att gå men i denna uppsats har vi valt att använda oss av    

Porters diamantmodell (se avsnitt 3.4.2) som är en konkurrenskraftsmodell där     

diamantens fyra delar samverkar för att verksamheten ska bli konkurrenskraftiga på 

en internationell marknad.  

Den första delen i diamantmodellen berör företagets strategi, struktur och rivalitet. 

Strategin och strukturen påverkas beroende på vilket land företaget verkar i. Tittar vi 

på de jordbruksföretag vi varit i kontakt med verkar de på den svenska jordbruks-

marknaden dock skulle de kanske vända sig mot den internationella marknaden mer 

än vad de gör idag i och med att priserna på de produkter som jordbruk producerar 

prissätts i amerikanska dollar enligt Wall (2013).  

Diamantmodellens andra del är komparativa fördelar, här kommer verksamhetens 

resurser i fokus och hur denna påverkas positivt eller negativt. Det gäller enligt     

Nilsson et al. (2010) att verksamheten har en tydlig idé gällande användandet av 

verksamhetens resurser för att kunna bli konkurrenskraftiga. Nilsson och Fyrenius 

arbetar mycket med att utveckla och ta tillvara på verksamhetens resurser trots att 

priser på marknaden påverkat verksamhetens produkt negativt under en tid. I och 

med denna kontroll över produkten kan verksamheten enligt Nilsson et al. skapa kon-

kurrensfördelar.  

Efterfrågeförhållande är också en del som ingår i diamantmodellen, denna del berör 

tid och kvalité vid utveckling av produkt eller tjänst. På lång sikt är det bra att för-

bättra och utveckla verksamhetens produkt eller tjänst för att vara konkurrenskraftig 

och hålla sig kvar på marknaden enligt Nilsson et al. (2010). Denna del arbetar     

respondenterna mycket med genom att förbättra och effektivisera sina verksamheter 

genom att bygga ut, likt Gotlandsmjölk, eller som Kotz och Glifberg nämner, att få in 

bra rutiner. Dock inte på en internationell nivå utan mer på den inhemska marknaden.  

Den sista delen i diamantmodellen är relaterade och stödjande branscher, som be-

lyser vikten av att ha stödjande relationer med liknande verksamheter för att kunna 

bli konkurrenskraftiga. Denna del anser även Mazzarol et al. (2013) är en viktig del 
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för att jordbrukare som samarbetar ska bli konkurrenskraftiga. Genom samarbetet har 

respondenterna kunnat hitta stöd hos varandra och konkurrenskraft har skapats ge-

nom skalfördelar och starka förhandlingspartners. 

5.4.2 Hot, makt och lönsamhet  

Porter har förutom diamantmodellen skapat Fem-kraftsmodellen som  analyserar 

kundernas och leverantörernas förhandlingsmakt och hot från potentiella konkurren-

ter och substitut på marknaden. Förutom konkurrens mellan svenska jordbruk kon-

kurrerar det svenska jordbruket med utländska jordbruk på en internationell marknad 

enligt Wall (2013). En stark förhandlingsmakt som både kund och leverantör på 

jordbruksmarknaden har Nilsson och Fyrenius i och med sin medverkan i Charolais-

gruppen och de kan, som Bengtsson och Skärvad (2009) nämner, förhandla om va-

ror, volymer och priser. 

Fem-kraftsmodellen ligger till grund för att få verksamhetens villkor, förutsättningar 

och begränsningar inom sin specifika bransch att uppnå tillräcklig avkastning på det 

investerade kapitalet enligt Bengtsson och Skärvad (2009). Nilsson et al. (2010) 

nämner att Fem-kraftsmodellen även kan användas till att analysera och förklara 

konkurrenssituationen inom verksamhetens bransch och dess lönsamhet. För att få 

långsiktig lönsamhet i verksamheten anser Bengtsson och Skärvad att verksamheten 

ska skapa sig en gynnsam strategisk position genom utveckling av konkurrens-

fördelar. Ingen av de fyra verksamheter vi varit i kontakt med har en nerskriven    

strategi för verksamheten utan strategi är en levande och utvecklande process som 

fortlöper med verksamheten. Trots att ingen av respondenterna har någon nerskriven 

strategi anser de att det är viktigt att ha en, för om inte verksamheten haft någon  

strategi skulle den inte utvecklas framåt enligt Ansin på Gotlandsmjölk.   

En långsiktig lönsamhet kan även skapas genom att en verksamhet använder sig av 

kostnadsfördelar eller differentieringsfördelar enligt Bengtsson och Skärvad (2009). 

Tre av respondenterna använder sig av kostnadsfördelar genom verksamhetens stor-

driftsfördelar medan vi ser att Nors och Bäcks Gårdar AB har en differentierings-

fördel i och med sin inriktning på lammproduktion och utveckling av den. 

Bengtsson och Skärvad (2009) nämner att utomstående krafter som myndigheter kan 

komma att bli ett hot för den befintliga verksamheten. Inom jordbruket är EU en  

sådan utomstående kraft som kan bli ett hot. Wall (2013) skriver i sin rapport Grön 

konkurrenskraft att de jordbrukspolitiska ersättningarna jordbrukare kan få från EU 

har minskat genom åren, vilket har lett till att jordbruksföretag kontinuerligt måste 

förbättra verksamhetens produktivitet och hantera större lön-samhetsvariationer. Ett 

av företagen vi varit i kontakt med har använt sig av EU-bidrag som investeringsme-

del i den nya verksamheten, de övriga respondenterna har under intervjun inte nämnt 

om de haft eller har något bidrag från EU, dock nämner alla respondenter att de arbe-

tar för att deras respektive verksamhet ska bli mer produktiv och att lönsamheten ska 

bli större. Andra utomstående aktörer som kan bli ett hot för verksamheten och för-

svåra driften i verksamheten och som två av våra respondenter har haft problem med 

är Miljö och Hälsovårdsnämnden och Länsstyrelsen.     
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5.4.3 Risker 

Vad gäller risker i maskinsamarbeten menar De Toro och Hansson (2004) att för-

delar i form av att sårbarheten och risken om lantbrukarna inte hade möjlighet att 

arbeta minskade. På samma sätt talade även Kotz och Glifberg om fördelen med att 

vara flera och att frånvaro inte påverkar verksamheten vilken sänker riskerna i      

företaget. En annan sida av risken som Nilsson och Fyrenius tog upp var istället att 

risken om man har maskinsamarbete med någon på sätt och vis kan öka om man är 

beroende av någon annan. Blir man osams med grannen eller om avtalet sägs upp 

med kort varsel är sårbarheten stor om det sker vid en tidpunkt på året när arbets-

insatsen är stor. 

Kotz och Glifberg uppger såsom Wall (2013) att omvärlden har en stor påverkan på 

branschen och det är något de anger skulle kunna vara en risk då omvärlden i så stor 

utsträckning också påverkar priserna. Blir påverkan på priserna från omvärlden stor 

lär det i sin tur också påverka de volymfördelar och rabatter som samarbeten kan ge, 

vilket tagits upp av Andersson (2004), Ansin samt Pettersson och Qviberg. Kotz och 

Glifberg har tagit upp att det med ett stort företag föder intresse utifrån vilket har lett 

till inspiration för att utvecklas. Intresset menar de också kan ses som en risk med 

mer granskande ögon på sig. Det intresset och den ökade granskningen menar      

Nilsson et al. (2010) kommer av en ökad konkurrens och de menar att man därför 

måste ta tillvara på nya affärsmöjligheter och utsätta organisationen för så lite risk 

som möjligt. Kotz och Glifberg har i enighet med Nilsson et al. tagit tillvara på    

affärsmöjligheter genom att tacka ja till erbjudandet från Gotlandsodlat AB om att 

arrendera mer mark trots att det från början inte var planen. Riskexponeringen de har 

från omvärlden kan däremot vara svårare att påverka än de typer av risker som    

Nilsson och Fyrenius tagit upp med samarbeten med exempelvis grannar. 

Det Nilsson och Fyrenius nämnt om förhandlingsstyrkan med andra aktörer skulle 

kunna kopplas till det Mazzarol et al. (2013) tar upp om skydd mot konkurrenshot. 

Nilsson och Fyrenius nämner också konkurrenskraften som kommer av att samarbeta 

med andra, vilket kan ses i att riskerna minskar när bland annat tillväxtproblem på 

någon djurgrupp uppstår och då inte får lika stor påverkan med ett större antal djur i 

hela verksamheten. 
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6 Slutsats   

I denna uppsats har vi samlat in material genom både intervjuer och litteratur för att 

kunna besvara uppsatsens problemformulering:  

Varför väljer jordbruksföretag att samarbeta med varandra och vilken koppling har 

samarbetet med deras strategi? Vilka fördelar respektive nackdelar finns med samar-

beten inom jordbruket? 

Orsaker till samarbete 

Orsakerna till samarbeten ligger i både yttre orsaker som respondenterna haft svårt 

att påverka, men också i orsaker inom företaget. De orsaker vi kunnat härleda är:  

 Nödvändiga investeringar på gårdar som inte skulle ha möjlighet att syssel-

sätta mer än en person.  

 En vilja att komma vidare och utveckla sitt företag.  

 Dåliga ekonomiska resultat. 

 Upphörande av sockerbetsodlingen på Gotland.  

 Dålig utveckling i branschen.  

 Svårigheter att sälja egenproducerade livsmedel.  

Genom att samarbeta skapas bättre möjligheter till skalfördelar och mängden kapital 

och mark som krävs för stora investeringar ökar. 

Strategi  

Även om respondenterna har valt att vara aktiva i ett samarbete med andra bolag 

eller andra personer i ett gemensamt driftsbolag kan vi inte se att de valt att ingå ett 

samarbete utifrån företagens strategier. Vissa av respondenterna driver dessutom 

bolag på ett annat sätt efter att ha ingått samarbete än de gjorde innan, vilket gör att 

strategin idag inte är densamma som tidigare eftersom bolaget de är verksamma i ser 

väldigt annorlunda ut jämfört med tidigare. Trots att ett par av respondenterna har 

uppgett att strategin de har nu liknar den de hade tidigare, är det snarare företags-

målen som finns kvar, istället för strategierna.  

För- och nackdelar med samarbete 

I undersökningen kan vi se ett antal fördelar som finns och som skapas med samar-

beten mellan jordbruksföretag. Dessa är: mer betydande rabatter vid inköp, sociala 

samspelet med andra människor i arbetet, kunskapsutbyten och förhandlingsstyrkan 

mot andra intressenter ökar när företaget ses som en stor aktör. I ett samarbete blir 

det fler som delar på bördan om resultatmålen inte nås, men fler blir också delaktiga 

när framgång nås.  

Maskinsamarbeten kan vara en fördel ur kostnadssynpunkt där det finns starka     

kostnadsfördelar men som också ger en beroendesituation och ett visst risktagande. 
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En nackdel som framkommit i undersökningen är att beslutsprocesser blir mer om-

fattande när fler personer är delaktiga och den kan på så sätt ta längre tid, men en 

fördel som skapas i samarbetet är också att den blir mer kreativ och bättre förankrad i 

verksamheten. En annan tydlig nackdel kan vara de yttre hindren som kan bestå av 

besvärliga regelverk från myndighetshåll.  

Slutsatsen vi drar är att fördelarna väger över nackdelarna i samarbeten mellan jord-

bruksföretag och samarbetena kan ofta skapa kostnadsfördelar och möjliggöra stora 

satsningar och investeringar. Strategierna är inte grunden till att samarbeten startas 

upp, men finns levande i företaget och skulle kunna vara en bättre hjälp för att nå 

målen om mer tid lades på utformningen. 

6.1 Rekommendationer och fortsatt forskning 

I undersökningen talade respondenterna om att de hade företagsstrategier, men trots 

det var de sällan nertecknade eller ordentligt förankrade i verksamheten. För att   

respondenterna ska kunna få en tydlig bild av åt vilket håll verksamheten ska styras 

och få lättare att nå målen anser vi att respondenterna bör teckna ner de strategier 

som de menar finns i dagens verksamhet. På så sätt blir det lättare att utvärdera verk-

samhetens drift och få strategier som är förankrade i hela verksamheten. 

Tankar som kommit upp under uppsatsskrivandet har varit framtida byte av ägare 

alternativt generationsskiften på de allt större verksamheter som bedrivs inom jord-

bruket. Vi har inte nämnt det i vårt empirimaterial i uppsatsen då det inte varit     

relevant för problemformuleringen, men några av respondenterna nämnde vid      

intervjuerna hur framtida ägarbyten skulle kunna ske. Med större enheter som kräver 

mycket mark och stora kapitalinvesteringar ser vi ett problem att som ensam           

intressent ta över jordbruksverksamheter för vidare drift. Detta område skulle vara  

intressant att undersöka i vidare forskning. 
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Bilaga A Intervjufrågor  

Plats 

Tidpunkt 

Namn 

Ålder 

Befattning 

Företag 

Roll/ansvarsområde 

 

Bakgrundsinformation 

Kan du/ni berätta om er själva och er bakgrund? F: Hur länge har du varit i företaget? 

Vad gjorde du innan du arbetade i det här företaget? 

Beskriv företagets nuvarande organisation, både formellt (exempelvis organisations-

schema) och hur det fungerar i praktiken (Kan ni beskriva en vanlig arbetsvecka)? 

 

Anledning till uppstart av förtaget/samarbetsform 

Vilka företag och organisationer samarbetar ni med? 

Varför valde ni att gå in i ett samarbete? Hur resonerade ni? 

Hur fungerar ert samarbete mellan bolagen? Praktiskt och teoretisk? 

Vilka delar av ditt företag går in i ert samarbete? (Enkelt bolag?) 

Vad har lett fram till ert samarbete idag? Var det några specifika händelser som för-

anledde samarbetet? Vilka? 

Hur skulle du beskriva samarbetsformen? 

Beskriv hur starten av samarbetet gick till, vem eller vilka arbetade med starten av 

samarbetet? 

Hur och på vilket sätt jobbade ni under tiden då ni skulle starta upp ert samarbete? 

Kan ni säga någon om hur lång tid det tog att starta upp samarbetet? Växte det fram? 

Finns någon start- och slutdatum? 

Hur ser ansvarsfördelningen ut? Har ni/har ni haft hjälp av utomstående aktörer   

(exempelvis konsulter) i uppstarten, ansvarsfördelning med mera? 

Hur har samarbetet påverkat organiseringen av det egna företaget? 

Har samarbetet förändrats något sedan det startade? Om ja, Hur? Om nej, Varför 

inte? 
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Samarbetet 

Hur har det gått med samarbetet? 

Är det något som har varit lätt? I så fall vad och varför? 

Under vilken tidsperiod har detta varit? 

Vad har varit svårt gällande samarbetet? Vad, och varför? 

Under vilken tidsperiod har detta varit? Orsaker? 

Vad har ni stött på för problem/hinder gällande ert samarbete? Hur har ni löst dessa? 

Om ni skulle göra om alla delar i samarbetet, vad skulle ni ha gjort annorlunda? Var-

för? 

Vad har ni för drivkrafter/mål att driva ert samarbete framåt? 

 

Strategier 

Har ni utformat en strategi i ert eget företag? Ja: Hur ser den ut? Nej: Varför inte? 

Använder ni samarbetet som en del av strategin? Varför/varför inte? 

Har ni en strategi enbart för samarbetet? 

Nej: Varför inte? Har ni uppsatta mål istället? 

Ja: Hur lyder den? Hur togs den fram och av vilken anledning tyckte ni att den be-

hövdes? 

 

För- och nackdelar 

Vilka fördelar respektive nackdelar kan du se med samarbetet? 

Varför är just det en fördel/nackdel?     

Beror det på något speciellt? Varför? 

 

Övrigt     

Om ni inte hade gått in i samarbetet, vad tror du hade hänt då? Var hade ni varit 

idag? 

Vilka risker anser ni att det finns med/inom er typ av verksamhet? 

På vilket sätt anser ni att er verksamhet är konkurrenskraftig? 
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