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1 Bakgrund 
 
�Svenskt i sig har inget värde�, säger Jordbruksminister Ann-
Christin Nykvist till Sydsvenskan.1 
 
I samma artikel hävdar hon vidare att svensk jordbruk klarat sig bra i och 
med EU-inträdet men att det faktum att det är svenskt i sig inte räcker till 
som säljargument. Hon menar, att livsmedelsindustrin måste finna nya 
vägar för att stå sig i den allt hårdare konkurrensen. Vidare pekar hon i 
samma artikel på en rad kvaliteter med det svenska jordbruket, så som att 
Sverige är det enda land som ej haft BSE (även kallat galna ko-sjukan), är 
restriktivt med antibiotika, haft få utbrott av salmonella samt att man i 
Sverige producerar på ett etiskt godtagbart sätt. Hon uttrycker vikten av att 
vi i Sverige har god, näringsriktig och säker mat. Detta uttalande av 
jordbruksministern, att det som är svenskt jordbruks skiljemärke gentemot 
övriga konkurrenter - att det är svenskt - inte tycks vara attraktivt för 
konsumenterna, var det som fångade vårt intresse. 
 
Som konsumenter och samhällsmedborgare känner vi att detta är något som 
berör. Som nationalekonom anar man dessutom att det utifrån dessa 
påståenden kan målas en komplex bild av svensk och global 
jordbruksmarknad, där allt från konsumenters, staters och privata viljors 
intressen skall samordnas. Livsmedel är varor vilka med nödvändighet 
konsumeras varje dag och jordbruksproduktionen är en del i 
skapandeprocessen av dessa. Jordbruksproduktionen är också en del av den 
nationella identiteten, landskapet och speglar ett lands värderingar. Detta 
tar sig bl.a. uttryck i Jordbruksverkets Kampanj �Levande Landskap�, 
vilken drivs inom ramen för KULM (kompetensutveckling av lantbrukare 
inom miljöområdet). Denna kampanj handlar om hur jordbruksdriften 
påverkar natur- och kulturvärdena i markerna. En del är 
kompetensutveckling inom området �bevarande av biologisk mångfald och 
kulturmiljövärden i odlingslandskapet�. Det innebär att personer som är 
verksamma inom lantbruket kan få den kunskap och inspiration som krävs 
för att förvalta vårt landskap.2  

                                         
1 �svenskt i sig har inget mervärde�, Sydsvenska dagbladet, 030907 
2http://www.sjv.se/net/SJV/Startsida/%c4mnesomr%e5den/V%e4xt%2C+milj%f6+&+v
atten/Biologisk+m%e5ngfald+och+kulturmilj%f6v%e4rden/Kampanjen+Levande+Lan
dskap, 040112 
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I artikeln i Sydsvenskan nämner jordbruksministern flera kvaliteter med 
den svenska jordbruksproduktionen som skiljer denna från övriga 
konkurrenter. Sverige är t.ex. ett av de få länder i världen som inte haft 
BSE, detta tack vare ett nationellt förbud mot kadaver i djurfoder. Vidare är 
man i Sverige mycket restriktiv med användandet av antibiotika samt har 
haft mycket få utbrott av salmonella. Dessa förtjänster är något vi tror ger 
ett mervärde för konsumenterna.  
 
I och med en allt starkare konkurrens på jordbruksmarknaden är det idag 
ännu viktigare för producenter av svenska jordbruksprodukter att slå vakt 
om sina inhemska konsumenter. Även områden som tidigare varit rent 
nationella angelägenheter möter idag utländsk konkurrens. Ett exempel är 
den svenska dagligvaruhandeln. Detta är en bransch som efter lång tid av 
enbart inhemsk konkurrens, och dessutom en svag sådan, nu får möta 
nyetablerade utländska aktörer, som t.ex. det tyska lågprisalternativet Lidl. 
I och med deras öppnande i Sverige har till exempel mjölk från Tyskland 
börjat säljas i Sverige till ett jämförelsevis lågt pris, vilket innebär en helt 
ny situation både för producenterna på mejeriområdet, men också för 
konsumenterna, som nu ställs inför fler, och kanske svåröverskådliga 
alternativ.3  
 

1.1 Problemdiskussion 
 

I och med jordbruksministern uttalande fattade vi intresse för 
problematiken kring kvalitet kontra lågt pris. Det tycks idag som att det 
viktigaste säljargumentet inom denna bransch, med flera, är ett lågt pris, 
trots att vi i Sverige borde ha råd att betala för och stödja t.ex. kött fritt från 
salmonella. Vi frågar oss här hur man som företag då skall bete sig om man 
genom nationella regleringar har dyrare produktion på grund av denna 
kvalitets- och säkerhetssträvan.  
 
Svenskt jordbruk måste få avsättning för sin produktion. Det som utgör 
utbudet måste finna en motsvarande efterfrågan för att uppnå lönsamhet, 
vilket är ett måste för överlevnad. De råvaror som produceras i Sverige 
görs på svenskt manér, med svenska konsumenter som tilltänkt målgrupp 

                                         
3 Den tyska gröna mellanmjölken kostade 031022 i Lidls butik i Skövde 5:49 och den 
röda mjölken 5:99. Motsvarande svenska priser: grön 7:20 och röd 7:40 (egen 
observation) 
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samt för export. Jordbruksexporten utgör dock endast 3 % av den svenska 
exporten.4 Med en ökad konkurrens från framför allt europeiska 
producenter blir svensk jordbruksproduktion än mer beroende av att behålla 
de svenska konsumenterna. Frågan är dock om detta kanske är ett tecken på 
att vissa delar av det svenska jordbruket inte är tillräckligt 
konkurrenskraftiga. Finns det ett värde, utöver det rent ekonomiska, i att 
försöka bevara ett nationellt jordbruk? 
 

1.1.1 Varför ska vi ha ett svenskt jordbruk? 
 
�Utan svenskt jordbruk - ingen svensk livsmedelsindustri. Utan 
svensk livsmedelsindustri återstår ett nischartat jordbruk.� 5 
 
Vi anser det vara både viktigt och intressant att titta närmare på svenskt 
jordbruks konkurrensmöjligheter � och därmed möjligheter till överlevnad. 
Näringsgrenar som t.ex. svensk tekoindustri, har decimerats under tidens 
gång. Det tycks vara en naturlig process att den som kan producera till mest 
konkurrenskraftiga priser överlever på marknaden och andra slås ut. Vi 
anser dock att svenskt jordbruk representerar mer än en näringsgren. 
Jordbruket är en del av ett lands identitet. Det formar landskapet, flora och 
fauna. Dessutom är det ett kulturellt minnesmärke över vårt ursprung. 
Vidare är jordbruk och djurskötsel en viktig form av sysselsättning på 
landsbygden, och en av förutsättningarna för en spridning av befolkningen 
till landets alla delar. Landsbygdsutveckling och glesbygdsinsatser är 
prioriterade områden i riksdagens och regeringens regionalpolitik. I 
propositionen Bygder och regioner i utveckling (1993/94:140) markerade 
regeringen att arbetet med dessa frågor skall ges hög prioritet i länen. 
Vikten av att lägga ett långsiktigt, strategiskt programarbete till grund för 
regionalpolitiken betonades, liksom att landsbygdsperspektivet skall ingå 
som en viktig och naturlig del. 
 

1.1.2 Problemformulering 
 
Vi kommer i denna uppsats att undersöka problematiken kring svensk 
jordbruksproduktions konkurrensmöjligheter på en svensk marknad med 
ökad konkurrens från utlandet. Vi kommer att använda oss av 

                                         
4 Internt material, Lantmännen 2003 
5 Lantmännens ordförande Nils Orrenius på Lantmännen intranät, 2004-01-22 
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kycklingproducenten Kronfågel som exempel. Med stöd i teorier kring 
positionering och prissättning samt vissa aspekter av konsumentbeteende 
vill vi undersöka Kronfågels möjligheter att konkurrera mot sina utländska 
konkurrenter. Med detta vill vi även söka svar på frågor som:  
 
Hur ska Kronfågel agera gällande prissättning, positionering och 
information/påverkan på en allt mer konkurrensutsatt marknad? 
 
Kan Kronfågel överleva på denna marknad med bibehållen kvalitet, t.ex. 
garanterat salmonellafritt kött, och pris? 
 

1.2 Syfte 
 
Syftet med denna rapport är att se om, och i så fall hur, svensk 
jordbruksproduktion, här med tonvikt på Kronfågel, kan konkurrera på den 
svenska marknaden med bibehållen kvalitet. Rapporten mynnar ut i ett 
antal konkreta rekommendationer gällande positionering, prissättning och 
påverkan. 

 
1.3 Metod 

 
I detta avsnitt vill vi ge en bild av hur vi gått tillväga för att angripa vårt 
problem, samt redogöra för vårt val av fallföretag.  
 

1.3.1 Disposition 
 
I början av uppsatsen vill vi ge en generell, kortfattad bild av 
förutsättningarna för svensk jordbruksproduktion. Referensram och analys 
är särskilt anpassade till vårt fallföretag, Kronfågel. I slutdiskussionen 
öppnar vi upp för mer allmänt hållna frågeställningar kring betydelsen av 
och möjligheterna för en svensk jordbruksproduktion. 
 

1.3.2 Tillvägagångssätt 
 
Ett induktivt tillvägagångssätt utgår ifrån att forskaren gör upptäckter i 
verkligheten, t.ex. observerar individers beteende, överför dessa till 
generella principer vilka sedan kan bilda en teori.6 Att istället utgå ifrån 

                                         
6 Eriksson, L.T. & Wiedersheim-Paul, F., 1999, Att utreda, forska och rapportera 
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teori och sedan samla in empiri för att se om dessa teorier stämmer med 
verkligheten är förenligt med ett deduktivt tillvägagångssätt. Detta kan 
dock leda till att forskaren bara letar efter information som denne finner 
relevant.7  
 
Istället för att tala om renodlat induktiva eller deduktiva tillvägagångssätt 
kan det vara mer på sin plats i denna uppsats att tala om mer eller mindre 
öppna ansatser, d.v.s. vilka gränser forskaren redan innan undersökningens 
början sätter. Detta är en analytisk ansats, oberoende av induktion och 
deduktion, vilken går ut på att forskaren ska skapa klarhet i förväntningar 
och antaganden innan data samlas in.8 Vi utgick här från vissa teorier och 
förväntningar vi hade, men satte medvetet gränser innan arbetet påbörjades. 
Vi visste på förhand att vi på kort tid ville ge en översikt över hur 
jordbruksmarknaden ser ut idag, och samtidigt fördjupa oss i en bransch för 
att illustrera situationen på ett bättre sätt.  
 
Vårt val av fallföretag skedde genom förfrågningar från olika aktörer inom 
jordbrukssektorn. Vi var först intresserade av att använda oss av 
Lantmännen, då detta är en jordbrukskooperation där den största delen av 
svenska lantbrukare är medlemmar. Vi kontaktade då en medlem i 
Lantmännens styrelse, Martin Tjernberg9, för att få en inblick i huruvida 
detta skulle vara en lämplig kandidat. Då Lantmännen i huvudsak sysslar 
med spannmål tipsade han oss dock om att fråga LRF, Lantbrukarnas 
riksförbund, vilka har en samordnande roll för svenska jordbrukare och 
därmed en god uppfattning om olika grenar inom jordbruket. Via e-post 
med Lars Erik Lundkvist10, expert på LRF, beslutade vi oss för att kontakta 
Kronfågel. Detta för att kött- och fågelproduktion är en särskilt utsatt sektor 
inom jordbrukproduktionen. Marknaden är importkänslig, konkurrens sker 
globalt och regleras på ett nationellt plan. Vi ställde en förfrågan till 
Kronfågels marknadsassistent om huruvida den problemformulering vi 
tänkt oss kunde vara aktuell för dem, och fick till svar: 
  
-�Ja, detta arbetar vi med varje dag!� 
 
Hon skickade oss sedan vidare till marknadschefen, Mats Markgren. 

                                         
7 Jacobsen, D.I.,2002, Vad, hur och varför? 
8 Ibid 
9 Informellt samtal, 031009 
10 Informellt samtal, 031027 
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I denna uppsats använder vi oss av kvalitativa metoder, dels i form av en 
dokumentundersökning, och dels i form av kommunikation med vårt 
fallföretag Kronfågel.  
 
Primärdata är när forskaren samlar in för sina syften skräddarsydd 
information för första gången, direkt från den primära källan11. I detta fall 
samtalade vi med marknadschefen på Kronfågel och hade kontakt med 
företaget via e-post.  
 
Främst använde vi oss dock av sekundärdata, d.v.s. information som är 
insamlade av andra, ofta för andra ändamål än vårt. Detta ställer stora krav 
på att informationen kommer från trovärdiga källor.12 Vi har främst använt 
oss av material från LRF och jordbruksverket när det gäller kartläggning av 
konkurrenssituationen för svensk jordbruksproduktion. Detta för att dessa 
källor kan antas vara pålitliga i just dessa ämnen. Vi har även använt oss av 
flera böcker och artiklar till teoriavsnittet, där källorna är trovärdiga. När vi 
har sökt information genom Internet har vi uteslutande använt oss av 
företags- eller organisationshemsidor, bl.a. Regeringens och Svensk Fågels 
hemsidor. Dessa kan naturligtvis ge en något vinklad bild av 
organisationen, men vi har försökt att ge en nyanserad bild genom att även 
ta upp kritiska synpunkter. 

 
1.3.2 SCP-paradigmet 

 
I denna uppsats väljer vi att delvis följa en tolkning av det så kallade 
Structure-Conduct-Performance-paradigmet när vi tittar på den svenska 
jordbruksmarknaden. Detta �struktur-agerande-resultatparadigm� utgör en 
naturlig utgångspunkt när marknader ska studeras inom ämnet industriell 
ekonomi, då den ger en ger en grundläggande beskrivning av marknader 
och sambandet mellan dess olika begrepp.13  
 
 
 
 
 

                                         
11 Jacobsen, D.I.,2002, Vad, hur och varför? 
12 Ibid  
13Andersson, A., Bjuggren, P-O., Ohlsson, O., 2003, Industriell ekonomi 
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SCP-paradigmet bygger på att det finns ett samband mellan 
marknadsstruktur, marknadsagerande och marknadsresultat. 
 
 
 
 
 
Marknader kännetecknas av vissa egenskaper, eller villkor, vilka 
tillsammans bildar marknadernas struktur. Traditionellt inom 
neoklassisk teori betraktas dessa villkor som exogena. Några av de 
viktigaste strukturvillkoren är som följer14: 
 

• Antal aktörer på marknaden, och aktörernas relativa storlek 
• Produktdifferentieringens former, omfattning och intensitet, d.v.s. på 

vilket sätt olika produkter på en marknad skiljer sig från varandra. 
Likartade produkter kan vara mer eller mindre nära substitut, vilket 
vi tar upp senare i uppsatsen. 

• Etablerings- och utträdeshinder för potentiella konkurrenter. I denna 
uppsats fokuserar vi på de viktigaste etableringshindren, nämligen 
legala och institutionella förhållanden. Marknaden vi beskriver styrs 
av omfattande institutionella krav, men få inträdeshinder. 

• Marknadsefterfrågan. En produkts efterfråga bestäms av varans pris, 
pris på komplement och substitut, men även på konsumentens 
inkomst, preferenser etc. 

• Företagens kapacitets- och kostnadsförhållandeng. 
• Företagens tillgång till finansiella medel 

 
De åtgärder som aktörerna vidtar på marknader för att nå sina mål kallas 
för marknadsaktörernas agerande. I denna uppsats diskuterar vi främst 
företagens möjligheter till prissättning, positionering och även agerandet 
vad gäller differentiering av produkterna. 
 
Företagens agerande leder till ett utfall på marknaden, ett 
marknadsresultat. Med samhällets knappa resurser så är det bästa utfallet 
ett sådant som använder dessa resurser så effektivt som möjligt.  

                                         
14Andersson, A., Bjuggren, P-O., Ohlsson, O., 2003, Industriell ekonomi 

Marknadsagerande Marknadsresultat Marknadsstruktur 
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I nästföljande kapitel rör vi oss inom det modellen definierar som 
marknadens struktur, och ser främst på de institutionella bestämmelser som 
jordbruksmarknaden tvingas följa. Dessutom kan vi konstatera att 
etableringshindren börjar suddas ut i dagens allt mer globaliserade 
samhälle, med hjälp av olika organisationer vilka vi tar upp. I 
referensramen kommer flera av de andra punkterna beröras, bl.a. 
produktdifferentiering och prissättning. Väl framme i analysen kommer vi 
att ta upp olika förslag på möjligheter för hur marknadsaktörerna, i detta 
fall Kronfågel, skulle kunna agera. 
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2 Omvärldsfaktorer 
 
�Nils Peterson, lantbrukare bygger just nu ett nytt svinstall: 
� Och enligt de svenska reglerna måste det vara större och 
kostsammare än andra EU-länders stall, berättar han. Vi har 
långt ifrån lika konkurrensvillkor. Det måste vi få, då tror jag 
på framtiden.�15 
 
För att belysa de faktorer som påverkar svensk jordbruksproduktion vill vi i 
detta kapitel ta upp vad som påverkar strukturen på dagens globaliserade 
jordbruksmarknad. Vi börjar med att se kort på omvärldsfaktorer och 
handelsavtal på en global nivå, för att sedan gå vidare med situationen på 
den europeiska och den svenska marknaden. För en producent på 
jordbruksområdet är det viktigt att se till omvärlden. Transportkostnader 
för varor är i dagens läge mycket låga.16 Detta medför ökande möjligheter 
till att sälja varor från land till land även med långa transportavstånd. 
Importen av jordbruksprodukter har också t. ex sedan EU inträdet 1995 
visat en ökande trend17. Även läget inom EU är på väg att förändras då 
unionen skall utvidgas med ännu fler stora jordbruksnationer. 
 
I slutet av varje avsnitt presenteras även en kortfattad bild av svensk och 
utländsk fågelproduktion med avseende på produktions- och 
konsumtionsstorlekstorlek.  Detta för att ge en bild av hur dessa förhåller 
sig till varandra på den svenska marknaden samt för att se hur svensk 
produktion ser ut i förhållande till de närmaste konkurrenterna. 
 
 

2.1 Situationen på världsmarknaden 
 
Med en ständigt växande befolkning ökar behovet av livsmedel i världen. 
Samtidigt verkar många faktorer mot mer och mer globalisering och handel 
över gränserna. Med nya handelsavtal och transport- och exportmöjligheter 
förändras varje lands inhemska marknad.18 

                                         
15 Hasselqvist, Susanne, Jordbruksbeslut dröjer, Östgötacorrespondenten 040113 
16 Jansson, Jan Owen, 2003 
17 Jordbruksstatistisk Årsbok 2003, kap 16; Import och  export av jordbruksvaror, 
Jordbruksverket 
18 http://www.utrikes.regeringen.se/fragor/handel/oecd/, 031126 
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OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) 
studerar bl.a. den ekonomiska utvecklingen för världens jordbruk. I dess 
åttonde upplaga av the OECD Agricultural Outlook gör man en studie av 
hur dagens och de kommande årens ekonomiska läge med den rådande 
tillbakagången i tillväxttalen kommer att påverka jordbruket. Vidare 
analyserar man hur detta kommer att påverka villkoren och riktningen på 
statlig påverkan och reglering. Denna institutionella påverkan i 
kombination med en ekonomisk återhämtning ser man som de viktigaste 
faktorerna för att stärka jordbruksmarknaden inom OECD. 
 
Frågor kring den institutionella påverkans storlek och inriktning är en fråga 
även för WTO (World Trade Organisation). Under åren 1995 till 2000 har 
handeln av jordbruksprodukter anpassats till WTO:s nya regler. Bland 
annat har internskydden och gränsskydden minskat. Dessutom har 
exportstöden begränsats kraftigt. Under de kommande 10 åren förväntas 
WTO få ökad betydelse. Idag har handelsorganisationen 146 
medlemsländer, och antalet fortsätter att öka. Nästa avtal planeras vara 
klart 2005 och ha en femårig anpassningsperiod.19  
 

2.1.1 Fågelproduktionen i världen 
 
Av världsproduktionen av fågelkött år 2001 svarade USA för ca 24 %, 
Kina för ca. 18 %, EU för 13 %, Brasilien för närmare 10 % och övriga 
länder för 35 %. Sedan 1992 har produktionen i världen, liksom i Sverige 
ökat, och detta med 55 %. Dominerande länder på exportmarknaden är 
USA, EU, Brasilien samt Thailand. USA svarar för mer än 50 % av 
exporten. Stora importländer är bl.a. Ryssland, Japan och Saudiarabien. 
Ryssland är även det land med störst minskning av produktionen med ett 
stort ras mellan 1992 och 1997, och därefter en fortsatt minskning om än 
svagare.20 
 

2.2 På europeisk nivå 
 
EU har i linje med WTO kommit med ganska omfattande 
neddragningsförslag av stödet till jordbruket. EU vill även att ökad hänsyn 

                                         
19 Omvärldsbild av politik och marknad � LRF 2003 
20 Marknadsöversikt � animalier, Jordbruksverket Rapport 2002:13, Kap 7 
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skall tas till icke-handelsrelaterade intressen så som djuromsorg, säkra 
livsmedel och miljöfrågor.  
 
I de nuvarande 15 EU-länderna finns ca. 7 miljoner jordbrukare. De flesta 
av dessa återfinns i Italien, Grekland, Portugal och Spanien. Medan dessa 
länder främst har små gårdar, så finns de största jordbruken i 
Storbritannien, Luxemburg, Danmark och Frankrike. Antalet jordbrukare i 
EU minskar med 2-3 % varje år. Framöver kommer antalet medlemsländer 
i EU öka, vilket medför att antalet sysselsatta i jordbruket kan komma att 
öka med nära 10 miljoner.21 Av särskilt intresse för den svenska marknaden 
är de nya medlemsländerna i Östersjöregionen då dessa är geografiskt nära 
samt har både liknande klimat och produktionssammansättning som den 
svenska.22  
 

2.2.1 Den gemensamma jordbrukspolitiken � CAP 
 
EU har i ungefär 40 år bedrivit en gemensam jordbrukspolitik. Den 
nuvarande budgeten sträcker sig från 2000-2006, denna är baserad på 
jordbruksreformen Agenda 2000. År 2007 skall beslut tas om den nya 
budgeten och inriktningen på EU:s framtida jordbruk. CAP (Common 
Agricultural Policy) syftar traditionellt sett till att värna om priserna på den 
gemensamma marknaden, vilka tenderat att ligga högre än på 
världsmarknaden. Gemensamma styrmedel är bl.a. gränsskydd och 
exportstöd. CAP har fått utstå mycket kritik, främst från handelspartners 
som hävdar att den stör världsmarknaden, men även inom EU självt då 
jordbrukspolitiken upptar ca. 40 % av EU:s totala budget. Dock utgör 
jordbruksstödet i förhållande till EU:s samlade bruttonationalprodukt 
endast ca 0,6 %. En del av pengarna går även till de så kallade 
strukturfonderna för regional utveckling vars syfte ligger utöver enbart ren 
jordbruksverksamhet � t.ex. utveckling av fattiga landsdelar och bevarandet 
av glesbygder.23 EU:s jordbruksstöd är fördelat som följande: 

 
 
 
 
 
                                         

21 Omvärldsbild av politik och marknad � LRF 2003 
22 Internt material, Lantmännen 2003 
23 Ibid 
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Tabell 2.1 EU:s jordbruksbudget fördelad på olika stödområden 
200124 

 

10%

25%

62%

3%

Struktur- och
regionalstöd
Animaliska
produkter
Vegetabiliska
produkter
Kompletterande
åtgärder m.m.

 
 

Inom EU har jordbruket ett slags särställning, det är betydligt mer reglerat 
och styrs mer av politiska beslut än någon annan näring. Resurser tillförs på 
politisk väg, marknaden och priser regleras och skyddas från konkurrens 
från icke medlemsstater. Inom EU är därför marknadsreglerna i princip lika 
för alla medlemmar. Däremot är miljö- och strukturregler nationellt 
utformade, och kan idag skilja sig på en rad punkter. Nationella lagar och 
regler kan finnas för att styra näringen i vissa riktningar. Det kan gälla 
miljö- och djurskydd, eller skattemässigt som t.ex. regleringar vid köp av 
fastigheter. Valet av produktionssammansättning inom landet kan även 
generera olika mycket bidrag från EU. Dessa strukturella skillnader mellan 
länderna kan leda till prisskillnader inom t.ex. livsmedelssektorn, trots en 
gemensam marknad.25 

 
2.2.2 Fågelmarknaden i EU 

 
Fågelproduktionen inom EU visar på en minskande trend med minus ca 0,5 
% under 2002 och med en självförsörjningsgrad på 104,5 %. Inom unionen 
produceras alltså mer fågelkött än vad som konsumeras. Under 2003 väntas 

                                         
24 Marknadsöversikt � animalier, Jordbruksverket Rapport 2002:13, Kap 1 
25 Hur går det för svenskt jordbruk � en jämförelse med några konkurrentländer, 
Jordbruksverket Rapport 2003:7 
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siffrorna landa på en minskning av produktionen med 0,75 %. Säkert är att 
EU har en stor produktion som nu krymper. 
 
Frankrike är EU:s största producent av fågelkött och innehar 25 % av 
marknaden. Andra stora producenter är Storbritannien, Italien, Spanien, 
Tyskland och Nederländerna. Sverige svarar för 1 % av EU-15:s 
produktion. Konsumtionen av fågelkött har inom EU stigit med 20 % 
mellan åren 1992 och 2002. Dock skiljer sig konsumtionen kraftigt åt 
mellan länderna inom unionen. Sverige tillhör ett av det länder som 
konsumerar minst fågelkött per person och år, men tillhör samtidigt den 
grupp som ökat mest under nämnda tioårsperiod. 
 
Med EU:s utvidgning kommer tio nya aktörer in på den fria marknaden. 
Produktionen av fågelkött i kandidatländerna motsvarar drygt en femtedel 
av den som finns i EU-15. Av dessa utmärker sig Polen och Ungern som de 
största producenterna, och Ungern har dessutom en mycket stor 
nettoexport.26 Ett troligt scenario, enligt Rolf Eriksson, en av LRF:s 
representanter i Bryssel, är att utländska livsmedelsföretag kommer att 
etablera sig i de nya EU-länderna, förädla och producera billiga stapelvaror 
för export. Dessa varor tros vara bl.a. vetemjöl, ägg och kyckling. Han 
uttalar sig vidare att om dessa ska importeras till Sverige gäller det att 
varorna håller kvaliteten, och inte innehåller några tungmetaller eller 
bakterier.27 

 
2.3 Svensk jordbruksproduktion  

 
I detta avsnitt vill vi ta upp de värden som speglar det svenska jordbruket 
idag samt vikten av den institutionella påverkan på jordbruket och hur 
denna styr produktionskostnaderna. Vidare ser vi i stora drag på hur 
konkurrenssituationen ser ut i dagens läge, och vad som väntar i framtiden.  

 
2.3.1 Den svenska modellen 

 
Lantbrukarnas Riksförbund, LRF står bakom riktlinjer för en hållbar 
livsmedelskonsumtion. Detta fungerar som en ledstjärna och målsättning 
för en stor del av Sveriges bönder. Detta är ett exempel på det stora 

                                         
26 Marknadsöversikt � animalier, Jordbruksverket Rapport 2002:13, Kap 7  
27 Lundquist. Lennart, �Lite att sälja��, Fri Köpenskap 040109 
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åtagande jordbruket har, verksamheten syftar till mer än bara produktion av 
råvaror och livsmedel. Det uttrycker även en del av det som karakteriserar 
svensk jordbruksproduktion, så som omfattande lagstiftning gällande t.ex. 
djuromsorg. 28 
 
�Vi, Sveriges bönder, eftersträvar en hållbar utveckling av 
livsmedelsproduktionen. Den skall tillgodose dagens behov av livsmedel 
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina 
behov. Konsumenter och samhälle skall kunna känna trygghet och 
förtroende för Sveriges bönders produktion. 
 
Den svenska modellen innebär högt ställda krav på livsmedelssäkerhet, etik 
och miljöhänsyn. Vetenskap och beprövad erfarenhet utgör grunden för 
våra ställningstaganden. Risker och problem ska så långt som möjligt 
förebyggas och försiktighetsprincipen ska tillämpas. 
Vi skall erbjuda säkra livsmedel. Konsumenterna ska kunna lita på oss och 
känna sig trygga. 
Vi anser att djur och natur kan nyttjas för mänskliga syften under ansvar. 
Vi har en moralisk skyldighet att behandla djuren ansvarsfullt och med 
respekt. Våra ambitioner och målsättningar med djurhållningen ska 
uttryckas och förverkligas med hänsyn till djurens behov. 
 
Vi skall upprätthålla odlingslandskapets och åkermarkens förmåga att 
producera livsmedel. Samtidigt ska den biologiska mångfalden i mark och 
vatten samt kulturvärden bevaras.�29 
 
Denna modell kan naturligtvis avfärdas som �en rad fina ord och löften� 
från en branschorganisation. Vi anser dock att denna tycks spegla väl både 
de krav svenska myndigheter ställer på jordbruket samt de aktiva inom 
områdes egen syn på hur det bör gå till. 

 
2.3.2 Storlek och spridning 

 
Den totala svenska åkerarealen var år 2002 2,7 miljoner hektar. Antalet 
företag som innehar mer än 2 hektar mark är 71 000 stycken. Storleken på 
respektive jordbruk varierar mellan olika regioner. Andelen företag med 

                                         
28 Omvärldsbild av politik och marknad � LRF 2003 
29 Ibid 
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mindre än 10 hektar var störst i Kronoberg och Västernorrlands län medan 
de flesta med mer än 100 hektar åkermark var belägna på Götalands södra 
slätter.30 
 
Tabell 2.2 Antal företag efter storleksgrupp åkermark 200231 

 
Antal företag efter storleksgrupp åkermark 2002     
          

Område 
antal företag inom storleksgrupp, hektar
åkermark  summa åker per 

 2,1 5,1 10,1 20,1 30,1 50,1 > 100  företag, 
 -5 -10 -20 -30 -50 -100   hektar 
Län          
Stockholms 190 229 370 216 226 270 229 1730 49,6 
Uppsala 194 243 383 289 429 639 399 2576 58,4 
Södermanlands 187 239 366 182 280 380 396 2030 62,8 
Östergötlands 351 367 476 329 560 781 607 3471 59,9 
Jönköpings 758 850 779 438 506 400 93 3824 24 
          
Kronobergs 617 648 516 266 258 208 48 2561 20,1 
Kalmar 446 520 662 381 496 590 245 3340 37,9 
Gotlands 151 170 222 176 326 435 215 1695 50,9 
Blekinge 293 305 278 135 192 125 41 1369 23,9 
Skåne 1235 1297 1771 1032 1308 1444 1106 9193 49,6 
          
Hallands 533 641 779 470 471 458 203 3555 32,1 
Västra Götalands 2317 2732 3151 1688 1881 1785 939 14493 32,9 
Värmlands 827 839 687 355 401 366 233 3708 30,1 
Örebro 337 390 414 289 354 419 265 2468 43,4 
Västmanlands 139 196 345 274 424 472 322 2172 56,5 
          
Dalarnas 441 401 463 268 285 267 94 2219 27,7 
Gävleborgs 431 518 607 301 376 314 85 2632 26,5 
Västernorrlands 551 505 474 202 202 221 72 2227 22,7 
Jämtlands 428 379 326 162 204 182 60 1741 24,1 
Västerbottens 469 537 516 250 283 328 123 2506 28 
          
Norrbottens 368 306 252 146 150 153 65 1440 25,6 
          
Hela riket 11263  12312 13837 7849 9612 10237 5840 70950  

 
 
 

                                         
30 Jordbruksstatistisk Årsbok 2003, kap 2, Jordbruksverket 
31 Jordbruksstatistisk Årsbok 2003, kap 2 s. 35, Jordbruksverket 
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Tabell 2.2 ger en bild av hur storleken på de 71 000 jordbruksföretagen i 
Sverige kraftigt varierar i storlek, samt hur antalet hektar åkermark även 
varierar stort mellan olika län. Att bevara svensk landsbygd och möjliggöra 
glesbygdens överlevnad är ett mål för svensk politik. Jordbruk är ett sätt att 
hålla landskap öppna och att bevara traditioner, arter och kultur.32  
 
Antalet heltidssysselsatta jordbrukare minskar i Sverige. Idag finns 24 000 
jordbrukare som arbetar mer än 1600 timmar per år. Sedan 1950-talet har 
t.ex. antalet mjölkproducenter halverats vart tionde år, och är nu nere i 10 
000 stycken. Antalet svingårdar har minskat från 26 000 för 20 år sedan, till 
4500 idag. Många av jordbrukarna är fritidsbönder med en begränsad 
produktion av spannmål, nötkött, lamm, mm. Detta gör att verksamheter 
som kompletterar jordbruket växer i betydelse och att det svenska 
jordbruket diversifieras. Hälften av alla bönder har en alternativ 
verksamhet vid sidan av jordbruket.33   
 

2.3.3 Konkurrensvillkor för det svenska jordbruket idag 
 
Den svenska jordbruksproduktionen konkurrerar, vilket vi tidigare nämnt, 
sedan Sveriges inträde i den Europeiska Unionen 1995 på den 
gemensamma europeiska marknaden. Konkurrensen är dock även här 
begränsad av t.ex. den för EU gemensamma jordbrukspolitiken samt 
gränsskyddet gentemot icke medlemsstater, men även genom garanterade 
priser och produktionskvoter. Förutsättningarna är olika för olika nationer. 
Detta läge kommer dock med all säkerhet ändras, till exempel i och med 
EU:s utvidgning med tio nya medlemsländer, varav flera är stora 
jordbruksproducenter. Förändringar kommer även komma till stånd då 
EU:s jordbrukspolitik och de anslag som nu ligger fast endast gäller t.o.m. 
år 2007, då reformer är att vänta. Det som är dagens konkurrenssituation är 
därmed inget bestående.34  

 
Det svenska produktionsvärdet utgör ca 1,5 % av EU:s totala, detta att 
jämföra med t.ex. det franska som utgör 22,5 %, och den blivande 
medlemmen Polen som står för ca 6 %. Situationen inom olika sektorer 
skiljer sig åt, länderna har t.ex. olika naturliga förutsättningar. För Sveriges 
del är mjölkproduktionen av tradition stor, samt spannmål. På köttsidan kan 

                                         
32 Bla med kampanjen �Levande Landsbygd�, inom  Jordbruksverkets ansvarsområde 
33 Omvärldsbild av politik och marknad � LRF 2003 
34 Ibid 
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urskiljas samma trend för såväl nöt-, gris- och fågelkött - en ökande 
konsumtion under 1990-talet och tills idag, men en inte lika stor ökning av 
produktionen. Importen har tagit en större del av marknaden. 
 
Storleksmässigt ligger den svenska jordbruksarealen över genomsnittet 
inom EU-15. Dock har både areal och djuruppsättning minskat och Sverige 
har halkat efter under 1990-talet. Gemensamt för EU-länderna är att man 
jämfört med konkurrenterna utanför EU alla har relativt småskaliga 
jordbruk.35 
 
Några indikatorer som pekar på att svensk jordbruksproduktion riskerar att 
tappa marknadsandelar till konkurrentländer inom EU är bl.a. att 
bytesförhållandet mellan priset på producerade varor och priser på 
insatsvaror och tjänster, de så kallade terms-of-trade, har utvecklats till 
Sveriges nackdel. Dessutom har andelen frivillig träda ökat i Sverige, något 
som skulle kunna vara ett tecken på att intresset minskat för att odla.36 
 

2.3.4 Institutionell påverkan  
 
Trots en inom EU fyrtioårig gemensam jordbrukspolitik, som påverkat 
Sverige både innan och framförallt i och med EU �inträdet 1995, är inte 
alla villkor för lantbrukarna runt om i Europa desamma. Lagstiftning som 
berör livsmedel har traditionellt sett varit nationell. De delar av 
lagstiftningen som främst påverkar svenska jordbrukares 
konkurrensförhållande till övriga europeiska är miljölagstiftning, 
skattesystemets utformning, samt lagstiftningen kring djuromsorg. Det kan 
handla om utsläppsmängder, gödselhantering, dieselskatter och 
burstorlekar.37 
 
En ökande urbanisering har även lett till att fler och fler konsumenter är 
mycket avlägsna från jordbruket, dess villkor och vetskap om hur livsmedel 
egentligen kommer till. Dock är intresset för mat, hälsa och livsmedel stort, 
vilket leder till både stort intresse för livsmedelssäkerhet och högre krav på 

                                         
35 Omvärldsbild av politik och marknad � LRF 2003 
36 Hur går det för svenskt jordbruk � en jämförelse med några konkurrentländer, 
Jordbruksverket Rapport 2003:7 
37 Omvärldsbild av politik och marknad � LRF 2003  
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produkterna. Detta kan ta sig uttryck i ett folkligt tryck på t.ex. större burar 
för höns.38 
När det gäller köttmarknaden i Europa och andra rika delar av världen kan 
denna betecknas som en nära mättad marknad. Efterfrågan tycks vara mer 
och mer inriktad på högförädlade och färdigproducerade produkter, tid är 
för många mer av en bristvara än pengar. Konsumenterna spås få än mer 
inflytande och makt och kommer därmed även ställa högra krav på 
livsmedelssäkerhet och kvalitet. 
 
Sverige är idag nettoimportör av alla köttslag, nöt-, gris-, lamm- och 
fågelkött. Sverige har även under en lång tid haft betydligt strängare miljö- 
och djurlagstiftning än övriga Europa. Detta har givit upphov till 
merkostnader för de svenska producenterna, vilka i sin tur fått kompensera 
detta med ökade intäkter från marknaden � alltså högre priser på varorna. 
Inom EU, och särskilt i och med reformeringen inför det nya fördraget 
2007, arbetar man med att stärka djurlagstiftningen inom hela EU. Detta är 
något som blivit högaktuellt alltsedan Europa skakades av BSE-skandalen, 
vilken tog sin början i Storbritannien 1996. Genom att lagstiftningen inom 
EU kommer att skärpas minskar även gapet mellan produktionskostnaderna 
i Sverige och övriga EU-länder.39  
 

2.3.5 Svensk fågelmarknad 
 
Produktion och konsumtion av fågelkött har under de senaste drygt tio åren 
ökat kraftigt i Sverige. Under 1990-talet skedde en fördubbling, och 
trenden håller i sig. Under 2001 uppgick produktionen av fågelkött till 
105,7 Mkg, vilket är en ökning med 6,6 % jämfört med år 2000. 
Konsumtionen ökade under samma period med 8,4 %.  
 
Samtidigt som konsumtionen stigit har även importen ökat. Under 1999 
mer än fördubblades den, medan exporten minskade med över 40 %. 
Ökningstrenden har fortsatt, och även exporten har sedan dess känt av en 
viss ökning. Det största importlandet är Danmark. Under 2001 uppgick 
importen till 18 700 ton varav ca 16 300 kom från Danmark. Den svenska 
totalproduktionen av fågelkött 2001 fördelade sig på 97,4 Mkg kyckling, 
4,0 Mkg höna, 3,3 Mkg kalkon samt 0,3 Mkg anka och gås. Utav dessa 

                                         
38 Omvärldsbild av politik och marknad � LRF 2003  
39 Ibid 
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producerades ca. 38 000 ekologiska slaktkycklingar per år, vilket motsvarar 
49 818 kg slaktkyckling. Detta är ca. 0,005 % av den totala 
kycklingmarknaden.40  

 

                                         
40 Marknadsöversikt � animalier, Jordbruksverket Rapport 2002:13, Kap 7  
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3 Svensk kycklingmarknad 
 
�Lantbruksdebatt i Linköping mellan Ann-Christin Nykvist och 
representanter för LRF, Swedish Meats, Föreningssparbanken, 
olika konsumentföreträdare � med 800 lantbrukare som 
åhörare. 
� Hur många av er, vände sig debattledaren Christer 
Pettersson till publiken i Linköpings Konsert & Kongress, hur 
många av er tror att svenska livsmedel ökar sin andel på den 
svenska marknaden de kommande tre åren? 
Händer i luften: 
Två-tre bönder sträckte sina händer högt i luften. 
� Hur många tror att andelen minskar? undrade Christer 
Pettersson då. 
797-798 bönder och lantbruksintresserade räckte upp 
händerna.�41 

 
För att få en närmare inblick i Svensk jordbruksproduktion och för att 
belysa problematiken med kvalitet kontra lågt pris har vi valt att titta på 
produktion av svenskt kycklingkött. Vi har, enligt några av delarna inom 
SCP-paradigmets marknadsstruktur, undersökt vad den följer för lagar, 
regleringar och hur konkurrensen ser ut. Dessutom tar vi upp varför svenskt 
kycklingkött skiljer sig kvalitetsmässigt från annat kycklingkött. 
 

3.1 Marknadsaktörer 
 
Svensk Fågel Service AB representerar 98 procent av 
matfågelproduktionen av kyckling, kalkon, gås och anka i Sverige. 
Medlemsföretagen är Spira AB, Guldfågeln AB, Sörmlandskyckling AB, 
Torsåsens Fågelprodukter AB, Lagerbergs Kyckling AB, Knäreds 
Kyckling AB, Lantfågeln AB samt Ingelsta Kalkon AB och Bangs 
Fjäderfäslakteri AB. Medlemmar är också avelsidkare, kläckerier, 
uppfödare och fodertillverkare, vilket innebär att hela produktionskedjan 
för matfågelkött är medlemmar i Svensk Fågel. Organisationen agerar länk 
mellan branschen och svenska myndigheter samt EU. Den sköter även 
branschens samhällskontakter till exempel genom information om svensk 

                                         
41 Hasselqvist, Susanne, Jordbruksbeslut dröjer, Östgötacorrespondenten, 040113 
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matfågel till konsumenter och leverantörer. 42 Svensk fågel motsätter sig 
inte till att dess medlemmar importerar fågelkött, vilket innebär att inte alla 
produkter inom de olika varumärkena är svenska.43 
 
Inom matbolaget Spira AB ingår ett flertal varumärken, bl.a. Kronfågel, 
Ivars, Chicky World och Stinas. Under Kronfågelvarumärket säljs endast 
helsvenska råvaror, medan produkterna under de andra varumärkena inom 
Spirakoncernen, såsom Ivars och Chicky World, kommer ifrån det danska 
systerbolaget Danpo AB.44 Vi har valt att fokusera på Kronfågel då 
företaget är marknadsledande i Sverige, och för att dess produkter är 
helsvenska. Varje avsnitt i detta kapitel avslutas med en kommentar från 
marknadschefen på Kronfågel, Mats Markgren. 

 

3.2 Marknadsefterfrågan 
 
På den svenska kycklingmarknaden har en stadigt ökande 
konsumtionstrend kunnat observeras de senaste åren. Kyckling har blivit 
närmast en nationalrätt ivrigt påhejad av bla hälso- och fitnessrörelser som 
hyllar den för dess låga fettinnehåll och höga halt av protein (se t.ex. 
www.ica.se, 5 av 5 recept på fem-i-topp listan över de populäraste fettsnåla 
recepten var kycklingbaserade45). Svenska konsumenter köper och äter 
alltmer kyckling. År 2002 låg konsumtionen på 13 kg per person, vilket är 
en ökning med 6,6 procent eller 1 kilo sedan 2001. På 10 år har 
konsumtionen av kyckling fördubblats.  

Inte bara konsumtionen utan även importen av kyckling fortsätter att öka � 
år 2002 importerades cirka 25 000 ton kyckling till Sverige. Det är en 
ökning med 38 procent jämfört med året innan. Idag står den importerade 
kycklingen för 28 procent av den totala svenska konsumtionen.46 

 

 

 
                                         

42 http://www.svenskfagel.se/, 040103 
43 Att veta vad man äter , informationsbroschyr från  Svensk Fågel  2003 
44 Efter intervju via e-post med Mats Markgren, 031227 
45 http://www.ica.se, 040112 
46 http://www.svenskfagel.se/, 040103 
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Tabell 3.1 Svensk kycklingmarknad 1999-200247   
(index basår 1999) 
 

År 1999 2000 2001 
 

2002 
 

Produktion  100 106 109,6 116,8 

Konsumtion 
svensk- 
producerat  

100 105 111,2 112,9 

Import  100 125 173 240 

Total 
konsumtion  100 107,3 118,3 127,6 

Konsumtion/ 
cap/kg 10,3 kg 11 kg 12 kg 13 kg 

  

Den största delen av det importerade köttet är fryst och kommer från andra 
EU-länder. Men mängden importerat kycklingkött som har sitt ursprung i 
t.ex. Thailand och Brasilien fortsätter att öka. Detta kött bereds och packas 
sedan om i ett EU-land och kan sedan säljas med länder som Danmark eller 
Tyskland som ursprungsland. Ofta används varumärken med 
svenskklingande namn för att associera till svenskuppfödda kycklingar.48 
 

3.2.1 Marknadsefterfrågan för Kronfågel 
 
Marknadsandelen i Sverige för Kronfågel är för kylt kycklingkött 75 % och 
för fryst 33 %. När det gäller konkurrens från utlandet för fryst fågel 
kommer den största konkurrensen från importerad kyckling från framförallt 
Danmark, men även Thailand och Brasilien. Då den så kallade 
Newcastlesjukan utbröt i Danmark stängdes ca. 30 exportmarknader för 
kyckling därifrån vilket innebar att volymer kanaliserades mot den svenska 
och brittiska marknaden. Då det i stor utsträckning rör sig om generiska 

                                         
47 http://www.svenskfagel.se/, 040103 
48 Att veta vad man äter, informationsbroschyr från  Svensk Fågel  2003 
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produkter (jfr generiska viner,  viner som benämns efter sin typ, 
vanligen efter sitt geografiska ursprung, förf. anm.) är prisutspel det 
förhärskande verktyget för att skapa köp och kundinströmning till butik.49 

Något som även kommer att påverka efterfrågan för en producent som 
Kronfågel är den nya tillströmningen av lågprisaffärer, dessa är ett faktum 
som måste tas i beaktande. Företaget avser att etablera sin närvaro i dessa. 
Denna affärsverksamhet drivs av både svenska och internationella företag. 
Inom Kronfågel strävar man efter att driva utvecklingen uppåt i 
förädlingskedjan. Vad gäller differentieringsstrategier ser företaget detta 
som en fråga om överlevnad. Vad som har förekommit i form av 
strategiska drag är uppköp av konkurrenter, detta är beslut som tas från fall 
till fall. 50 

 

3.3 Vad innebär svensk kvalitet? 
 
Under detta avsnitt vill vi ta upp vad det egentligen är som skiljer en 
kyckling uppfödd i Sverige från en kyckling uppfödd någon annan stans i 
världen. Kort sagt vad som gör att svensk kyckling är differentierad från 
andra kycklingprodukter. Det som styr kvaliteten är främst institutionella 
krav. 

 
3.3.1 Djurhållning 

 
Spira/Kronfågel har, tillsammans med Svensk Fågel, utformat ett 
djuromsorgsprogram för kycklingar. Programmet omfattar samtliga som 
sköter om eller på annat sätt hanterar de levande djuren och garanterar att 
djuren alltid tas om hand på ett skonsamt och etiskt sätt. Detta 
djuromsorgsprogram omfattar i korthet: 51 
 

• Att kycklingarna går fritt i stallet på kutterspån eller halm 
• Max 36 kilo levande kycklingar per kvadratmeter 
• Miljön i stallarna kontrolleras regelbundet av Spiras och Kronfågels 

uppfödare och det förutsätts att kycklingarna har tillgång till frisk 
luft med rätt luftfuktighet. 

                                         
49 Efter intervju via e-post med Mats Markgren, 031227 
50 Ibid 
51 http://www.kronfagel.se/Spira/dockf.nsf/0/1206741F15D806D8C1256D6E00408720, 
031215 
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• Kycklingarna går inomhus för en jämn och bra miljö 
• Man lägger stor vikt vid att transporter sker på ett bra sätt 
• Utfodring sker vid fasta tidpunkter varje dag, och kycklingarna har 

alltid tillgång till rent dricksvatten. 
• Fodret baseras på inhemsk spannmål, sojamjöl samt vitaminer och 

mineraler. En liten mängd coccidiostatika (90g/ton foder) tillsätts för 
att förebygga magsjukdomen coccidios som förekommer hos alla 
fjäderfä. Coccidiostatika används aldrig för behandling av sjukdomar 
hos människor. 

 
3.3.2 Salmonellakontroller 

 
Under de senaste fem åren har salmonella inte påvisats vid något tillfälle i 
Spiras/Kronfågels produkter. Detta beror på att man har kontinuerliga 
kontroller i alla led från foder och uppfödning till färdiga livsmedel. 
Dessutom vidtar man en noggrann hygien.  På detta vis kan salmonella 
upptäckas direkt, oavsett var i kedjan den har uppstått, och eventuell smitta 
kan då stoppas innan den når konsumenterna. Salmonellaprover tas t.ex. på 
alla importerade foderkomponenter såsom sojamjöl och mineraler, 
foderfabriken, både i råvarudelen samt i avdelningen för färdigt foder, och 
på hela uppfödningskedjan i Sverige. Tillsammans blir det ca. 60 
salmonellaprover före slakt. Vid foderframställningen hettas dessutom 
fodret upp, så att eventuella salmonellabakterier dör.52  
 
I många länder anses det fortfarande omöjligt att producera salmonellafria 
kycklingar. Detta att jämföra med Sveriges unika salmonellakontroll, 
vilken vi tog upp ovan. Importerat kycklingkött ska genomgå en 
produktkontroll som ska försäkra konsumenten om att köttet är 
salmonellafritt. Dessa salmonellagarantier gäller dock endast kylt eller fryst 
obehandlat kött, inte så kallade köttberedningar. Salmonellakontrollen kan 
undvikas genom att t.ex. spruta in saltlake i den kylda eller frysta 
kycklingfilén.  I en undersökning som Livsmedelsverket presenterade 2003 
så hittades salmonella i en femtedel av de importerade köttberedningarna. 
Salmonella är en sjukdom som kan ge magproblem samt svåra 
biverkningar såsom ledbesvär.53 

 
                                         

52http://www.kronfagel.se/Spira/dockf.nsf/0/E3DF488C02CD08 
E5C1256D6D004F9515, 031215 
53 Att veta vad man äter , informationsbroschyr från  Svensk Fågel  2003 
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3.3.3 Övriga lagar och regleringar 
 
Svensk lagstiftning har krav på max 25 djur per kvadratmeter. Inom EU 
finns inga gemensamma regler för hur stor beläggning man får ha. Exempel 
finns på länder som har upp till 50 kycklingar per kvadratmeter och inga 
kvalitetskrav på kycklingstallen eller skötseln. Dock håller man nu på att 
utarbeta ett regelverk kring kycklinguppfödning inom EU, och här 
använder man Svensk Fågels program som modell.  
 
Rörelsestörningar och benfel hos kycklingar är mindre förekommande hos 
svenska kycklingar jämfört med kycklingar i många andra länder.54 
 
Svenska kycklingar äter till största delen svenskt spannmål. Allt foder i 
Sverige är GMO-fritt och antibiotika i kycklingens foder är förbjudet enligt 
svensk lag sedan 1986. Det är endast tillåtet att ge antibiotika efter recept 
från veterinär för att behandla sjukdom. Om detta sker ges det via 
dricksvattnet.55 I många andra länder, främst utanför EU får kycklingar 
antibiotika för att växa snabbare. 
 
I Sverige testas samtliga kycklingflockar för campylobakter. 
Campylobakter är en bakterie som finns naturligt hos de flesta fåglar, 
vilken ger upphov till magsjuka hos människor. Sedan slutet av 1980-talet 
har nivån av campylobakter minskat kraftigt hos kycklingar i Sverige. De 
flesta andra länder provtar inte för campylobakter alls. 56 

 
3.3.4 Kronfågel och regleringar 

 
Kronfågel är ett svensk företag som producerar i enlighet med svensk 
lagstiftning. Kronfågel jobbar med gårdscertifiering och detta är en led i att 
tillfredsställa svenska konsumenter och svensk lagstiftning. Vidare har 
företaget som svensk producent högre foderpriser i Sverige än i andra EU-
länder. Det krävs också i enlighet med svensk djurskyddslag större 
utrymmen för svenska frigående fåglar och högre priser på dagsgamla 
kycklingar. Vad företaget noterat från konsumenternas sida är att dessa 
efterfrågar säkra produkter med jämn hög kvalitet. När det gäller 

                                         
54 Att veta vad man äter , informationsbroschyr från  Svensk Fågel  2003 
55http://www.kronfagel.se/Spira/dockf.nsf/0/E3DF488C02CD08 
E5C1256D6D004F9515, 031215 
56 Att veta vad man äter, informationsbroschyr från  Svensk Fågel  2003 
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fokusering på problemet med kvalitet kontra lågt pris ser företaget 
egentligen ingen motsättning mellan dessa. För dem handlar det om att 
tillhandahålla rätt produkt till rätt pris. I slutänden handlar det om att 
tillföra mervärden för att ett merpris skall vara motiverat.57 
 
Inom EU sneglar man på den svenska uppfödningsmodellen, vilket är något 
som även Kronfågel tar i beaktande. Från ett intresse till faktisk lagstiftning 
är dock steget långt. Detta betyder att den process som gör 
produktionsförhållanden inom Europa mer lika de svenska är en långsam 
process. Svenskhet har ett mervärde i synnerhet för lågförädlade produkter 
(så som rått kött).58 
 

3.3.5 Kan man lita på svensk kyckling? 
 
Enligt en artikel i Svenska Dagbladet tidigare i år så finns det, trots 
salmonellakontroller och djurskyddslagar, ändå skäl att tvivla på den 
svenska kycklingens förträfflighet. Här ges istället en bild av en hårt 
framavlad kyckling som föds upp för trångt och för snabbt. I artikeln 
nämner man istället fransk kyckling av varumärket Label Rouge som en 
föregångare vad gäller kycklinguppfödning.  
 
Uppfödningen av denna typ av kyckling sker i enlighet med det franska 
jordbruksministeriets lagar, och kontrolleras av certifierade inspektörer. 
Label Rouge- kycklingar har en långsam uppväxttakt jämfört med kyckling 
uppfödd på vanligt vis. Kycklingen får vistas utomhus och gå fritt under sin 
uppväxt, och får foder som är 100 % vegetabiliskt, varav minst 75 % består 
av spannmål. Dessutom utför man regelbundet tester av kycklingens 
rörelseförmåga, och stor vikt läggs vid hygien. Trots att denna kyckling 
kostar dubbelt så mycket som annan kyckling i Frankrike, så har Label 
Rouge erövrat 30 % av den franska försäljningen av kyckling.59  
 
Problemet är att denna kvalitetskyckling i svensk handel kostar cirka tre 
gånger mer än den svenska kycklingen, och att man hittills inte kunnat 
finna tillräckligt många kunder som är beredda att betala detta. Samtidigt 
som det finns en efterfrågan på en liknande svensk kvalitetskyckling, så 

                                         
57 Efter intervju via e-post med Mats Markgren, 031227 
58 Ibid 
59 http://www.label-rouge.org, 040112 (egen översättning från franska) 
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vågar varken uppfödare eller slakterier gå i täten för att få ut denna på 
marknaden. Den ekonomiska risken tycks vara för hög.60 

 
3.4 Svenska konsumenters val 

 
I undersökningar gjorda av SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, och Temo, 
har ett par tusen människor tillfrågats vilka faktorer som är viktigast när de 
väljer att köpa livsmedel. Vidare har respondenterna fått ange ett värde i 
kronor och ören för att få dessa villkor uppfyllda.  
 
Vi har valt att presentera dessa undersökningar för att ge ett exempel på 
svårigheten att veta hur konsumenten värderar en vara, jämfört med varan 
denna sedan köper. Enligt denna undersökning skulle svenska konsumenter 
ha en mycket hög betalningsvilja för svenskt nötkött. Kanske skulle man få 
ett liknande resultat om man frågade om betalningsviljan för svenskt 
fågelkött. Som kommentar till undersökningarna anser vi att det tycks 
finnas ett intresse för ett säkert kött av svensk kvalitet, samtidigt som det är 
mycket svårt att värdera detta intresse i termer av pris. 
 
Det visade sig i SLU:s undersökning att många var beredda att betala 14 
kronor mer per kilo för nötkött som slaktats på gården, så att djuren slipper 
plågsamma transporter, för griskött var siffran 9 kronor. Vidare visade sig 
att konsumenterna var beredda att betala i genomsnitt 22 kronor mer för 
kött som garanterat kommer från djur som ätit icke-genmanipulerat foder. 
 
I undersökningen frågade man även efter mervärdet på svenskt kött, svensk 
nötfärs visade sig ha ett genomsnittligt mervärde av 44 kronor och fläskfärs 
35 kronor. 
 
Dock visar siffrorna i den faktiska handeln motstridiga resultat. Just 
importen av nötkött väntas i år stiga till 40 % av den totala konsumtionen 
och det importerade grisköttet till 20 %.61  
 
Även i en undersökning gjord av Temo för LRFs räkning uppvisar de 
svenska konsumenterna samma motsägelsefulla beteende. I 

                                         
60 Ennart, Henrik, Svårt hitta frisk kyckling, Svenska Dagbladet 030516 
61http://www.lantbruk.com/pub/hpsart.hbs?avd=marknad&artid=1391864&FROM=mar
knad, 031120 
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undersökningen anger 87 % av det tillfrågade att de har stort förtroende för 
de produkter svenska bönder producerar. För griskött var siffran 82 %, att 
jämföra med att bara 22 % angav förtroende för danskt griskött. LRFs 
förbundsordförande Caroline Trapp säger i ett pressmeddelande att hon 
gläder sig åt att konsumenterna uppskattar böndernas och myndigheternas 
arbete med att säkra livsmedlens kvalitet. Men att man samtidigt kan 
konstatera att importkött och import av beredda köttprodukter som inte 
salmonellatestats ökat kraftigt. Det tycks som om konsumenterna säger en 
sak men sedan gör en annan vid kyldisken.62 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
62 http://www.lantbruk.com/pub/hpsart.hbs?artid=9378279, 031120 
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4 Referensram 
 
Med utgångspunkt från de tre centrala marknadsstrukturvillkoren, vilka vi 
tog upp tidigare: koncentration på marknaden, förekomst och omfattning av 
produktdifferentiering, samt etablerings- och utträdeshinder, definierar den 
neoklassiska teorin olika marknadsformer: fullkomlig konkurrens, 
monopol, monopolistisk konkurrens och oligopol.63 I följande avsnitt 
behandlar vi främst monopolistisk konkurrens, då vi anser att denna är 
relevant som beskrivning för svensk jordbruksproduktion, som t.ex. 
fågelkött.  
 
I referensramens olika delar använder vi en struktur som innebär att vi tar 
upp teorier både ur producentens och konsumentens synvinkel, detta för att 
ge en tydligare bild av den marknad vi studerar. 
 

4.1 Monopolistisk konkurrens och prissättning 
 
Monopolistisk konkurrens innebär att företagen har makt över marknaden, 
d.v.s. de kan sätta ett pris som är högre än marginalkostnaden, men 
samtidigt gör de nollvinst eftersom det är fritt inträde för nya företag att ta 
sig in på marknaden. På denna typ av marknad sker tillträde så länge det är 
lönsamt för företagen, d.v.s. tills det att vinsten = 0. Varje företag möter en 
nedåtlutande efterfrågekurva, vilket tyder på att konsumenter ser produkten 
som tillverkas av företaget som olik andra produkter i branschen. Det 
faktum att varorna som säljs är differentierade gör att  om ett av företagen i 
branschen höjer priset så att det är högre än konkurrenternas, har de 
fortfarande möjlighet att behålla sina kunder.64 
 
Låt säga att vi antar att en monopolist producerar två produkter, och 
därmed kvantiteterna q1 och q2. Produktionen skulle då uppvisa en 
kostnadsfunktion som följande: 
 
C(q1,q2) = C0 + C1q1 + C2q2 

 

Här representerar C0 en gemensam fast kostnad för produktionen av de två 
varorna. Efterfrågan på de två varorna antas vidare vara oberoende av 

                                         
63 Andersson, A., Bjuggren, P-O., Ohlsson, O., 2003, Industriell ekonomi 
64 Carlton, Dennis W., Perloff, Jeffrey M., 2000, Modern Industrial Organization 
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varandra så att q1 = D(p1 ) och q2 = D (p2). De två produkterna säljs till vad 
man skulle kunna kalla två helt olika grupper av konsumenter. Priset på 
vara 1 påverkar alltså inte efterfrågan på vara 2 och priset på vara 2 
påverkar inte efterfrågan på vara 1. 65 
 
Det välfärdsmaximerande priset skulle teoretiskt sett vara att sälja varorna 
till ett pris motsvarande marginalkostnaden, p = MC, vilket för de två 
varorna skulle betyda p1= C1 och p2= C2, vid konstant marginalkostnad. 

Problem uppstår dock med de fasta kostnaderna, vilka inte kommer att 
täckas med en dylik prissättning och en förlust uppstår för företaget. 66 
Priset bör enligt detta resonemang då vara skilt ifrån MC. Men hur kan 
detta då se ut? 
 

4.1.1 Ramsey-prissättning 
 
Ett sätt att nå optimal prissättning för sagda situation är att sätta priserna 
efter den så kallad Ramsey-regeln. Låt oss anta precis som tidigare, två 
varor 1 och 2 med priserna p1 och p2.  Vi antar en efterfrågan vid MC som 
pris, av D1 (c1) och D2 (c2). Ramsey-regeln säger då: 
 
D1 (p1)/ D1 (c1) = D2(p2)/ D2 (c2) 
 
Detta innebär att ju högre elasticitet en vara har desto mer kommer priset 
att skilja sig från MC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
65 Schotter, Andrew R., 2001, Microeconomics - a Modern Approach 
66 Ibid 



Made in Sweden                                                                           Tina Berg 
En studie av svensk jordbruksproduktions villkor                 Klara Tjernberg 
på en konkurrensutsatt marknad    
   

31 

Figur 4.1: Ramsey-prissättning 67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Om man tänker sig en ökning med 1 enhet över MC1 medför detta att priset 
ökar från c1 till c1+1. Detta skulle i sin tur ge en minskning av 
konsumentöverskottet med ead. Om samma sak utförs för vara 2 skulle 
konsumentöverskottet också bli ead. Vad man dock kan konstatera är att 
ead1 är större än ead2. En sådan prishöjning skulle vara nog för att täcka de 
gemensamma kostnaderna, men den är ej optimal ur förlustsynpunkt. 
Genom att nu sänka p1 och höja p2 kan välfärdsförlusten, här 
konsumentöverskottet, minska samtidigt som de fasta kostnaderna täcks. 
För så liten välfärdsförlust som möjligt bör alltså priset stiga mer på den 
icke fullt så elastiska marknaden än på den mer elastiska.68 Denna typ av 
lösning, vilken karakteriseras av att priset ej är lika med 
marginalkostnaden, är en så kallad second best-lösning.69 
 

    
 

                                         
67 Schotter, Andrew R., 2001, Microeconomics - a Modern Approach, s.396 
68 Schotter, Andrew R., 2001, Microeconomics - a Modern Approach 
69 Andersson, A., Bjuggren, P-O., Ohlsson, O., 2003, Industriell ekonomi 
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4.2 Monopolistisk konkurrens och 
produktdifferentiering 

 
Om konsumenterna ser produkterna på marknaden, t.ex. en köttbit från 
Brasilien och en köttbit från Sverige, som perfekta substitut, så är de 
ovilliga att betala mer för en företags produkt än för ett annat företags. 
Detta innebär att alla företag måste sätta samma pris för att överleva på 
marknaden. Om däremot konsumenterna ser produkterna som 
differentierade, så beror ett företags efterfråga på utbudet, och därmed 
priset, hos deras konkurrenter separat: 
 
qi = D(p1, p2, �pn)  
 
Alltså efterfrågan på företag i�s produkter är en funktion av varje 
rivaliserande produkts pris.70 
 
Rent konkret kan en vara differentieras genom att företaget kan förändra 
produkternas fysiska egenskaper, t.ex. genom att förpacka den på ett mer 
tilltalande sätt, eller att leverera produkten snabbare än andra företag.71 
Differentiering innebär främst att varje företag i branschen möter en mer 
brant nedåtlutande efterfrågekurva än annars, eftersom andra produkter inte 
är lika goda substitut. Detta gör att varje företag kan få mer marknadskraft, 
och höja priset över marginalkostnaden.72 
 
I verkligheten ser ofta den typiska konsumenten produkterna som perfekta 
substitut, d.v.s. olika märken behandlas symmetriskt, även om produkterna 
är differentierade73. (Detta starka antagande kan bero på asymmetrisk 
information, vilket tas upp i avsnitt 4.4.1)  
 
Det finns två stora problem med att få jämvikt på en marknad med 
monopolistisk konkurrens med differentierade produkter: varken priset 
eller antalet produkter (märken) är optimalt. Det kan finnas antingen för 
mycket eller för lite variation mellan olika typer av produkter. För lite 
variation kan orsakas av att högt eftertraktade varor inte blir producerade 

                                         
70 Carlton, Dennis W., Perloff, Jeffrey M., 2000, Modern Industrial Organization 
71 Andersson, A., Bjuggren, P-O., Ohlsson, O., 2003, Industriell ekonomi 
72 Carlton, Dennis W., Perloff, Jeffrey M., 2000, Modern Industrial Organization 
73 Ibid 



Made in Sweden                                                                           Tina Berg 
En studie av svensk jordbruksproduktions villkor                 Klara Tjernberg 
på en konkurrensutsatt marknad    
   

33 

även om priset är högre än företagets rörliga kostnader, om de fasta 
kostnaderna för företaget är så stora att de ändå förlorar pengar. 
Konsumentöverskottet skulle vara högre om man producerade mer av 
denna vara, men de höga fasta kostnaderna håller antalet produkter under 
den optimala nivån.74 
 
För många produktmärken på marknaden orsakas av att nya företag på 
marknaden ignorerar effekten på andra, redan existerande företag, när de 
introducerar sin liknande produkt. Detta kan leda till att man producerar 
fler märken av en viss typ av vara än vad som är socialt optimalt.75 
 

4.3 Salops cirkelmodell 
 
Produktdifferentiering kan även innebära säljarens lokalisering i 
förhållande till köparna.76 Om man antar att konsumenterna ser vissa 
märken som närmare substitut än andra så kan man titta på �spatial 
models�, vilka förutsätter att varje företags produkt befinner sig på en viss 
plats, antingen rent geografiskt, eller egenskapsmässigt. När man ser det 
utifrån egenskaper eller karakteristika så kan man säga att ju mer lika två 
produkters egenskaper är, desto närmare substitut är de. Konsumenten har 
också en plats i dessa modeller, då de får ut mindre nytta från produkter 
som ligger långt från deras ideal. 77 
 
I Salops cirkelmodell antas att företag i en viss bransch, eller produkterna 
med sina olika egenskaper, befinner sig i punkterna runt en cirkel. Om man 
antar att produkten i detta fall är fläskfilé, så kan en punkt vara färsk, 
svensk fläskfilé, och en annan dansk färsk fläskfilé, en tredje fryst fläskfilé 
etc. Alltså en produkt som är differentierad.  Förutom dessa produkter kan 
man anta att det finns en utomstående vara, t.ex. fisk som är en 
odifferentierad produkt vars utbud konkurrerar med köttproduktionen, men 
vilken erbjuds av en annan bransch. Samtidigt som företagen i branschen 
befinner sig på olika ställen i cirkeln, så har konsumenterna preferenser för 
var i cirkeln de vill handla sina produkter. 78 

                                         
74 Carlton, Dennis W., Perloff, Jeffrey M., 2000, Modern Industrial Organization 
75 Ibid 
76 Andersson, A., Bjuggren, P-O., Ohlsson, O., 2003, Industriell ekonomi 
77 Carlton, Dennis W., Perloff, Jeffrey M., 2000, Modern Industrial Organization 
78 Ibid 
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Figur 4.2: Salops cirkelmodell79 

 
 

 
4.3.1 Konsumentens perspektiv 

 
Om vi antar att konsumenten föredrar t.ex. svensk, färsk fläskfilé, jämfört 
med andra erbjudna typer av fläskfilé, så borde denna svenska filé också 
vara det man köper. Men för att konsumenten ska maximera sin nytta (U), 
så är detta också avhängigt av priset: 
 
 U(t, t*) � p 
 
Där t* är den ideala lokaliseringspunkten i cirkeln för en viss produkt. Om 
nyttan av att handla billigt överstiger nyttan av att få sin favoritprodukt så 
köper konsumenten det billigare alternativet. Konsumenten väljer det denna 
anser vara �det bästa köpet�.  
 
Sedan finns också möjligheten att man ersätter varan med någon annan 
vara, som i detta exempel illustreras av fisk. Säg att nyttan av att äta fisk 
representeras av u2. Konsumenten köper endast �det bästa köpet� av 

                                         
79 Carlton, Dennis W., Perloff, Jeffrey M., 2000, Modern Industrial Organization, s.220 
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fläskfilé om nyttan av detta är minst lika stor som nyttan av att istället köpa 
fisk. Det största konsumentöverskott som kan uppnås genom att köpa �det 
bästa köpet� av fläskfilé är u-p*, där p* är priset för en produkt som 
befinner sig i punkten t* i cirkeln. Det nödvändiga köpvillkoret för filén är: 
 
u-p* ≥ u2 
  
Detta medför att konsumenten har ett reservationspris (v), vilket är det 
högsta priset denna är beredd att betala för �det bästa köpet� av fläskfilé: 
 
v = u � u2. 80 
 

4.3.2 Företagets beteende 
 
Jämvikten i denna modell ligger i var i cirkeln företaget befinner sig, och 
hur de sätter sitt pris. Det vettigaste är att befinna sig så långt från sina 
konkurrenter som möjligt, d.v.s. att differentiera sin produkt från 
konkurrenternas så långt detta är möjligt. Detta ger en större marknadskraft 
för att få de konsumenterna som har störst preferenser för just den 
produkten att köpa denna. 81 
 
I modellen antas att det är lika stor distans mellan de olika företagens 
märken, 1/n, där n är antalet företag. Om ett företags märke har priset p och 
de närmsta konkurrenterna sätter priset p2, så kan man fråga sig hur 
prissättningen ska ske. Detta beror på vilken sorts marknad man befinner 
sig.  
 
Finns det relativt få produkter, så är dessa inte konkurrenter om samma 
konsumenter. Varje produkt kan betraktas som att ha en lokal 
monopolställning för just de konsumenter som uppskattar den produkten, 
d.v.s. att de har mer nytta av produkten än en annan produkt såsom fisk. Ju 
längre bort en produkt befinner sig från konsumentens preferenser, desto 
lägre är konsumentens överskott. Konsumenten köper bara varan om den 
ligger relativt nära dennas preferenser. Det maximala avståndet mellan 
produkt och preferenser för att konsumenten fortfarande ska ha ett 
incitament att köpa just denna produkt betecknas av:  

                                         
80 Carlton, Dennis W., Perloff, Jeffrey M. 2000, Modern Industrial Organization 
81 Andersson, A., Bjuggren, P-O., Ohlsson, O., 2003, Industriell ekonomi 



Made in Sweden                                                                           Tina Berg 
En studie av svensk jordbruksproduktions villkor                 Klara Tjernberg 
på en konkurrensutsatt marknad    
   

36 

 
xm = (v-p) / c 
 
där xm är maximalt avstånd, v är reservationspriset, vilket vi tidigare nämnt, 
och c representerar den takt i vilken avvikelsen från konsumentens 
optimala produktval minskar konsumentens nytta. 
 
En viss produkt i cirkeln fångar de konsumenter vars preferenser är på max 
xm avstånd från där den befinner sig. Om företaget sätter p = v för de 
konsumenter som föredrar denna produkt, så faller dess försäljning till 
noll.82 Detta beskrivs av figur 4.3 A nedan. 
 
Om det finns många företag som säljer liknande produkter, så är det troligt 
att de konkurrerar om samma konsumenter. Om detta är fallet så måste 
företagen ta hänsyn till det pris de andra företagen tar för en liknande 
produkt, när de sätter priset för sin egen produkt. Lutningen på 
efterfrågekurvan är i detta fall hälften så brant som för monopolisten. Detta 
ser vi på figur 4.3 B nedan. Ett sätt för företaget att handla i detta fall kan 
vara att göra sig själv till sin närmsta konkurrent, d.v.s. sälja flera, liknande 
typer av t.ex. frukostflingor. Ett annat sätt kan vara att flera företag inom 
samma produktutrymme samarbetar för att utveckla ett stort antal märken. 
På så sätt skapar man ett skydd mot att andra företag kommer in och 
etablerar sig i samma produktsfär.83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
82 Carlton, Dennis W., Perloff, Jeffrey M. 2000, Modern Industrial Organization 
83 Ibid 
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Figur 4.3: Prissättning på två olika marknader84 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4.4 Vad påverkar konsumentens val?  
 
Vi har tidigare talat om pris och tillgång till substitut som de faktorer 
konsumenten baserar sitt val av vara på. En konsuments val av vara kan 
dock vara resultatet av en kortare eller längre beslutsprocess påverkad av 
en mängd olika faktorer beroende t.ex. på individen, dess omgivning, 
budget och tidsresurser. Vi vill här peka på en del av de faktorer, utöver 
priset på varan, vilka vi anser spela en mycket viktig roll. 
 

4.4.1 Informationsasymmetri 
 
När olika parter på marknaden har tillgång till olika information föreligger 
så kallade informationsasymmetrier. Detta glapp i information mellan kund 
och säljare gör att marknaden fallerar och ett så kallat moturval till förmån 
för dåliga produkter görs, ett utslag av felallokering av resurser. 
Föregångaren på detta område, Nobelpristagaren George A. Akerlof 

                                         
84 Carlton, Dennis W., Perloff, Jeffrey M., 2000, Modern Industrial Organization, s.221 
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exemplifierar i sin �markets for Lemons� med markanden för begagnade 
bilar. Här har kund och försäljare ofta mycket olika kunskap om 
produkterna som säljs. Akerlof betonar vikten av förtroende i sälj-
köpsituationen för att förmå köparen att, trots sin oro, köpa till det 
rättmätiga, men kanske till synes för höga priset. Han föreslår en rad 
lösningar, till exempel garantier, varumärken och licenser.85 Problemet har 
vidare bearbetats och fler lösningar har föreslagits, bland annat av Spence 
och Stiglitz som delade nobelpriset med Akerlof 2001. Vad gäller 
prissättning är det viktigt att se till varje branschs förutsättningar både på 
kostnadssidan och sett ur konsumentens synvinkel, hur den avgör sitt val av 
vara. 
 

4.4.2 Reklam 
 
En viktig faktor i valet av vara är som sagt information. På grund av t.ex. 
tidsbrist är det svårt att som enskild konsument skaffa sig information om 
varje vara. Ofta får man förlita sig på reklam. Reklam använt som 
information kortar söktiden för att hitta en viss vara eller tjänst. 
 
Vilken slags reklam ett företag använder sig av beror på varans egenskaper. 
I reklamen gällande varor av det mer alldagliga slaget används ofta direkt 
information med t.ex. fotografier på produkten. En del varor däremot 
kräver mer komplex reklam och även kvantitativt mer reklam. Det faktum 
att ett företag använder stora resurser på reklam kan ge konsumenten 
signaler att det är bra produkter som säljs och att det handlar om ett pålitligt 
företag. Huruvida reklamen ger en rättvisande bild av produkten eller ej är 
osäkert. Reklam som information kan ses som en typ av kvasiinformation.86 
 

4.4.3 Attityder 
 
Inom socialpsykologisk forskning ses attityder som grundläggande begrepp 
och orsak till hur vi agerar. Attityder definieras som �en psykologisk 
tendens som uttrycks genom att man värderar något på ett positivt eller 
negativt sätt�. Attityden anses bestå av både känslo- och 
beteendekomponenter. Attityder skapar en positiv eller negativ värdering 
av till exempel en vara eller en händelse vilket i sin tur tar sig uttryck i ett 

                                         
85 Akerlof, George A., 1970, The Market for �Lemons� 
86 Burenstam Linder, Staffan, 1970, Den rastlösa välfärdsmänniskan 
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visst handlande.87 För att öka förståelsen av varför en konsument väljer en 
viss vara är det viktigt att ta hänsyn till det nät av attityder som styr många 
av konsumenterna i ens målgrupp. 
 

4.4.4 Varors egenskaper 
 
En vara kan för konsumenten representera mer än bara ett omedelbart sätt 
att nå nytta. En vara kan representera en eller flera egenskaper eller 
karakteristika som ger upphov till nytta. Ett sådant synsätt kan bidra till en 
mer komplex bild av konsumenters valsituation. Detta resonemang förs 
fram i Lancasters �New Consumer Theory�.  
 
Där utgår han från konsumtion som en aktivitet och varor som inputs vilket 
skapar en output i form av en samling egenskaper. Konsumentens nytta och 
preferensordning antas vara det som indirekt genom dessa inneboende 
egenskaper rangordnar valet av varugrupper som köps. Alla varor har vissa 
inneboende egenskaper som konsumenten söker när den väljer att köpa 
varan. Olika konsumenter kan därmed söka olika saker i samma vara.88 
 

4.5 Företagets möjliga strategier 
 
Vi har tidigare i referensramen främst försökt att beskriva marknaden via 
ett antal teorier. Utöver detta har vi även nämnt ett par möjliga strategier 
för företag att klara sig i en ökande konkurrens, som t.ex. 
produktdifferentiering och Ramsey-prissättning. I detta avslutande avsnitt 
vill vi ta upp ytterligare ett par strategier vilka vi anser kunna vara 
relevanta för företag på den typ av marknad vi har beskrivit. 
 

4.5.1 Kvalitetsdiskriminering 
 
Om ett företag med marknadskraft saknar detaljerad kunskap om vilken 
kvalitet och kvantitet varje enskild konsument efterfrågar, så är det svårt 
för detta företag att sätta olika pris för alla olika konsumenter för att öka sin 
vinst. Däremot kan företaget få en högre vinst genom att använda sig av 

                                         
87 Ekström, Karin M., Forsberg, Håkan (red.), 1999, Den flerdimensionella 
konsumenten � en antologi om svenska konsumenter 
88 Lancaster, Kevin J., 1966, A new Approach to Consumer theory 
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icke-linjära prissättningsstrategier. Dessa gör att konsumenter med olika 
preferenser också beter sig olika och betalar olika priser.  
 
En icke-linjär prissättningsstrategi är kvalitetsdiskriminering. Detta innebär 
att företaget erbjuder konsumenten produkter av olika kvalitet till samma 
pris eller till priser som inte fullt ut speglar skillnaden i kvalitet. På detta 
sätt kan man separera t.ex. två olika grupper av konsumenter. En typ av 
konsument, vilken är beredd att betala mer för högre kvalitet, erbjuds en 
sådan produkt, och en annan typ av konsument, vilken är mer priskänslig, 
får köpa en produkt av lite lägre kvalitet till ett lägre pris. Om företaget är 
en monopolist så kan denna utvinna mer av konsumentöverskottet genom 
att sälja en högkvalitativ och en lågkvalitativ produkt, utan att erbjuda 
några medelkvalitets- och medelprissubstitut. Man kan då räkna med att de 
konsumenter som vill ha minst medelstandard på produkten alltid väljer 
högkvalitetsprodukten, eftersom produkten med låg kvalitet inte är ett 
tillräckligt bra substitut.89  
 

4.5.2 Vertikal integration 
 
Många företag har problem med att de har för höga fasta kostnader. Ofta 
köper företag som inte är vertikalt integrerade tjänster för sina produktions- 
och distributionsprocesser utifrån, vilket kan ge upphov till höga 
transaktionskostnader.90 Ett alternativ är att integrera vertikalt, d.v.s. att 
företa alla produktions och distributionsaktiviteter själva. För en 
svinuppfödare skulle detta t.ex. kunna betyda att man istället för att köpa in 
foder till sina grisar, börjar tillverka ett eget foder. Incitamentet för att 
integrera vertikalt kommer enbart om man kan sköta dessa processer 
billigare inom företaget än om man köper tjänsterna från andra företag. 
Kostnaderna med vertikal integration kan vara stora, t.ex. för att det blir 
svårare och svårare att leda företaget alltmedan det växer. Dessutom kan 
kostnaderna för produktions- och distributionsfaktorer bli större om man 
själv tillhandahåller dem än om man köper in dessa från en 
konkurrensmarknad. 
 
 
 

                                         
89 Carlton, Dennis W., Perloff, Jeffrey M., 2000, Modern Industrial Organization 
90 Andersson, A., Bjuggren, P-O., Ohlsson, O., 2003, Industriell ekonomi 
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Dock kan fördelarna vara stora, några viktiga av dessa är: 
• Transaktionskostnaderna för att köpa från andra firmor försvinner 
• Genom att själv kontrollera sitt utbud har man kontroll över att 

kvaliteten på varan man tillverkar upprätthålls. Detta gör att 
konsumenten kan förvissa sig om att en vara av detta märke alltid 
håller en viss kvalitet. För en köttproducent minskar detta risken att 
man påverkas av t.ex. externa salmonellavarningar. 

• Vertikal integration uppåt kan göra att man bättre kan utöva 
marknadskraft. Ett företag som är det enda som tillhandahåller en 
nödvändig input kan köpa upp de som sedan tillverkar slutprodukten 
för att monopolisera marknaden för denna produkt. Genom detta 
agerande kan företaget prisdiskriminera och försvåra inträde på 
marknaden, och därmed öka sina monopolvinster.91 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
91 Carlton, Dennis W., Perloff, Jeffrey M., 2000, Modern Industrial Organization 



Made in Sweden                                                                           Tina Berg 
En studie av svensk jordbruksproduktions villkor                 Klara Tjernberg 
på en konkurrensutsatt marknad    
   

42 

5 Analys 
 
�Svenska konsumenter vet inte om att svenska djur inte 
utfodras med genmodifierat foder, säger Louise Ungerth på 
Konsumentföreningen. Det är pinsamt att svenskt jordbruk inte 
marknadsför sig! Skärp er!� 92 
 

5.1 Monopolistisk konkurrens och prissättning 
 
För ett företag som Kronfågel, som idag verkar på och har en stor del av 
den svenska kycklingmarknaden, är det av största vikt att finna ett 
produktionskoncept som kan möta den framtida efterfrågan hos 
konsumenterna. Viktigast av allt är dock att se till att behålla den inhemska 
marknaden, att kunna stå emot den allt hårdare konkurrensen från utländska 
producenter. Svenska konsumenter säger sig i marknadsundersökningar ha 
stort förtroende för svensk köttproduktion � men vad som sedan tycks 
avgöra valet av vara är i hög grad priset.  
 
Dock påverkas som tidigare nämnt en konsuments val av fler faktorer än 
pris, vilket kan vara till Kronfågels fördel i det längre perspektivet. 
Utrymme finns att finna och tillfredsställa en målgrupp som efterfrågar 
dyrare kyckling, vilken är uppfödd på ett mer kvalitetsmedvetet sätt. Även 
EUs övriga länders produktionssätt reformeras mer och mer till att vara i 
linje med den svenska lagstiftningen. För Spira skulle ett sådant 
resonemang kunna motivera en ny produktionsinriktning, vilken kunde 
erbjuda kunderna ett parallellt alternativ till det nuvarande. Att konkurrera 
med pris innebär att målet är att erbjuda det lägsta priset. Till det krävs hög 
avkastning av produktionen, och detta är svårt att uppnå då man t.ex. har 
fördyrande lagstiftning att följa. Att finna ett annat segment - 
högkvalitetsprodukter - innebär att man parallellt med det nuvarande 
välkända alternativet skulle kunna erbjuda en särskild sorts kyckling av 
garanterat hög kvalitet både gällande smak, kvalitet på köttet och god 
livskvalitet för djuren.  
 
Kostnadsfunktionen för företaget skulle då kunna skrivas: 
 
C(qstandard,qkvalitet) = C0 + C1qstandard + C2qkvalitet 

                                         
92 Hasselqvist, Susanne, Jordbruksbeslut dröjer, Östgötacorrespondenten, 040113 
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Den totala produktionskostnaden C består av både de rörliga kostnaderna 
från standardproduktionen, samt kvalitetslinjen och de gemensamma fasta 
kostnaderna, C0.  Då varorna säljs till skilda grupper av konsumenter, vilka 
efterfrågar olika egenskaper hos varan, t.ex. mat till lågt pris eller mat som 
bidrar till fritt gående hönor, kan efterfrågan i de två varugrupperna sägas 
vara oberoende av varandra. Detta innebär att priset på den ena varusorten 
ej påverkar efterfrågan på den andra. Två kraftigt skilda priser skulle 
därmed snarare fungera som en signalering av att det är två skilda varor. 
Vad som sedan avgör konsumentens val är snarare dess individuella 
efterfrågeelasticitet för den aktuella varan. Baserar sig t.ex. valet på andra 
faktorer än just pris torde konsumenten ha en relativt hög betalningsvilja 
för produkten, för att få just den egenskap för priset som efterfrågas. 

 
5.1.1 Hur skall då varorna prissättas? 

 
Att prissätta två skilda varor som delar samma fasta kostnader, och vars 
pris ej då kan sättas till MC för att täcka de fasta kostnaderna skulle kunna 
ske enligt principen för Ramseyprissättning. Det är då möjligt att utnyttja 
det faktum att de två olika varorna attraherar två skilda grupper av 
konsumenter � med olika efterfrågeelasticiteter. Vidare kan ett högre pris 
tas ut för den kundgrupp som är mindre känslig för en prisändring. Detta 
skulle i Spiras fall kunna innebära ett sortiment som erbjuder två sorters 
kyckling, en standardprodukt vars pris hålls nere så lågt som möjligt samt 
en kvalitetsprodukt. Standardprodukten skulle kunna representeras av 
någon av Spiras importerade varumärken, och kvalitetsprodukten skulle 
kunna säljas under Kronfågelvarumärket. Dessa skulle dela en del fasta 
kostnader. Priset på kvalitetsprodukten som antas attrahera en kundgrupp 
vars efterfrågeelasticitet är mindre priskänslig skulle kunna vara relativt 
högre än det för standardprodukten. Detta skulle bidra till att täcka de fasta 
kostnaderna och möjliggöra ett lågt pris på standardprodukten. 
 
I konkreta termer skulle det kunna ta sig uttryck i ett utbud av 
standardprodukter, såsom många av Spiras varumärken idag. Dessutom 
skulle man erbjuda en högkvalitativ kyckling, liknande den franska 
satsningen Label Rouge, vilken säljs under Kronfågelvarumärket. Detta 
skulle vara ett tydligt produktmärke, med klara garantier av vad kunden får 
för det höga priset. En sådan satsning skulle också kunna vara ett sätt att 
komma tillrätta med problematiken kring asymmetrisk information. 
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En satsning på en högkvalitativ produkt skulle dock kunna innebära att det 
övriga sortimentet ställs i en dålig dager. Risken finns att det tappar status 
och trovärdighet gentemot den nya produkten som marknadsförs med högre 
kvalitet. Vad det handlar om är ju dock inte en försämring av 
standardutbudet utan en ökning av kvaliteten för en viss del. De 
konsumenter som idag baserar sitt val av vara på pris antar vi kommer att 
fortsätta ha detta som avgörande preferens. 
 

5.2 Produktdifferentiering 
 
Vi kan alltså konstatera att efterfrågan på kyckling till stor del beror på 
vilket pris produkten har. Konsumenterna ser ofta, trots olikheter hos en 
utländsk kycklingfilé och en svensk kycklingfilé, varorna som perfekta 
substitut. Detta skulle dock betyda att varje företag i branschen skulle vara 
tvungna att sätta samma pris för att inte bli utkonkurrerade. Alternativet är 
att differentiera sina produkter. Kronfågels produkter kan sägas vara 
differentierade genom egenskapen att de är svenska, och följer svensk 
livsmedelslagstiftning. Detta mervärde är, vilket vi tidigare påpekat, något 
som inte är lätt att föra fram, vilket gör att man också får se till andra 
differentieringsstrategier. 
 
I dagens samhälle, där tidsbrist har blivit ett problem, ser vi att allt mindre 
tid läggs på matlagning, och att produkterna man finner i affären blir 
alltmer förädlade. Det är just denna förädling av produkter som har blivit 
en nödvändighet för många företags överlevnad, däribland Kronfågel, 
vilket också marknadschefen påpekar. I Kronfågels sortiment finns många 
högförädlade produkter, såsom färsk färdigmarinerad och färdigstrimlad 
kycklingfilé och de fortsätter att bli fler. Denna kontinuerliga 
produktutveckling och förädling framåt gör att Kronfågel kan särskilja sig 
från sina konkurrenter och vinna marknadsandelar. En fryst utländsk 
kycklingfilé kan anses vara ett gott substitut för en fryst svensk 
kycklingfilé, men ligger desto längre från en färsk, färdigmarinerad svensk 
kycklingfilé. Detta är något som konsumenten lätt kan se och ta till sig, till 
skillnad från andra osynliga mervärden, t.ex. hur kycklingarna har levt sitt 
liv innan slakten. 
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5.3 Salops cirkelmodell tillämpad 
 
I Salops cirkelmodell antas att konsumenterna faktiskt ser vissa märken 
som närmare substitut än andra. Enligt detta synsätt har t.ex. Kronfågels 
färska svenska kycklingfilé en sorts monopolställning för just denna 
produkt. En konsument som föredrar denna typ av kycklingfilé framför de 
andra typerna av kycklingfilé på marknaden, vilka befinner sig i andra 
punkter runt cirkeln, kommer att välja just Kronfågels filé så länge som 
priset är på rätt nivå.  
 
De möjliga substituten till Kronfågels färska filé är många på den svenska 
marknaden. Åtskilliga utländska, frysta alternativ finns att köpa i påse till 
ett relativt billigt pris. Dessutom kan konsumenten välja en annan branschs 
produkter som alternativ, t.ex. quornfilé.  
 
I valet mellan produkter strävar konsumenten efter att maximera sin nytta. 
Som vi tidigare tagit upp beror denna nytta inte bara på vilken produkt i 
cirkeln man föredrar, utan också på priset, p*. Enligt Salops modell är det 
nödvändiga köpvillkoret för Kronfågels kycklingfilé: 
 
u-p* ≥ u2 
 
där u2 är nyttan av att istället köpa en annan produkt, i detta fallet 
quornfilé. 
  
Många konsumenter uppger att de är beredda att betala ett högre pris för 
kött från djur vilka har levt ett gott liv utan transporter. Dessutom är många 
beredda att betala mer för att köttet ska vara svenskt. Anledningen till att 
detta inte sker i verkligheten kan vara många. Vissa kanske inte har 
möjlighet att betala några extra kronor, trots att de är medvetna. Andra 
kanske helt enkelt inte är medvetna om eller bryr sig om djurens villkor, 
eller säkra livsmedel. Dessutom möts konsumenten av information i 
dagspressen om att svensk kyckling inte alls är så förträfflig. Vad som ger 
upphov till en enskild konsuments nyttomaximering är inte alltid självklart, 
och därmed är det svårt att sätta ett värde på u. 
 
Företaget i sin tur vill befinna sig så långt från sina konkurrenter som 
möjligt i cirkeln, via produktdifferentiering. Om vi antar att Kronfågel 
sätter priset p på sina kycklingfiléer och konkurrenterna sätter priset p2, 
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och vi befinner oss på en marknad där många företag säljer liknande 
produkter, så konkurrerar företagen om samma konsumenter. Man skulle 
också kunna betrakta Kronfågel som innehavare av en lokal 
monopolställning, i och med att deras produkter är svenska. Men faktum är 
att konsumenter verkar bete sig som att de olika kycklingprodukterna är 
likvärdiga, och Kronfågel måste därmed ta hänsyn till konkurrenternas 
prissättning när de sätter sitt eget pris.  
 
Med detta sagt kan man undra hur företaget ska handla. Som ett exempel 
skulle Kronfågel kunna göra sig själv till sin närmaste konkurrent, och sälja 
flera liknande typer av kycklingprodukter. Detta sker redan, ett stort urval 
av differentierade kycklingprodukter finns samlade under Kronfågels 
varumärke.  
 
För att tävla i lågpriskonkurrensen har företaget även använt sig av 
strategin att köpa upp konkurrenter. Flera företag i samma produktutrymme 
samarbetar och har utvecklat ett stort antal märken. På marknaden för fryst 
kyckling har dansk kyckling varit den största konkurrenten. Här har 
Kronfågel systerföretaget danska Danpo, vilka säljer ett antal produkter, 
dock ej under Kronfågelvarumärket, som är helt svenskt. Dessutom 
planerar företaget att vara närvarande i de nya lågprisetableringarna, men 
under vilka former det kommer att ske vet vi inte. Det verkar som att 
Kronfågel hela tiden agerar för att behålla sin plats i cirkeln. Det Kronfågel 
kan fortsätta satsa på, vilket är svårt, är att ta reda på hur konsumenternas 
preferenser ser ut, och att följa med allteftersom dessa förändras.  
 

5.4 Företaget möter konsumenten 
 
Svensk kycklingproduktion hos Kronfågel erbjuder konsumenterna en unik 
produkt såtillvida att den är svensk � och de är den största inhemska 
producenten. Att agera monopolist i prissättningen är dock inte möjligt med 
tanke på den omfattande konkurrensen från omgivande länders 
producenter. Dessa producerar varor som i konsumentens hänseende är 
perfekta substitut � en kycklingfilé är en kycklingfilé. Det eventuella 
mervärde den ena har i förhållande till den andra kan ligga i osynliga 
värden � som t.ex. en djurhållning som fördyras av att den garanterar frihet 
från salmonella.  
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Skillnaden i kunskap om varan kan i ekonomiska termer förklaras med 
asymmetrisk information. Jordbruksproduktion är en i hög grad reglerad 
verksamhet, samt en produktion i många led. Foder kan till exempel vara 
lika viktigt som burar och slaktsätt. Att som konsument vara insatt i 
produktionen och dess kvaliteter och brister är både svårt och tidsödande. 
För Kronfågels del möter deras målgrupp av konsumenter produkten 
färdigpackad i frysdisken, där den ser likadan ut som övriga konkurrenters. 
Att låta pris vara en indikator kan leda till att endast den vara med det 
lägsta priset blir konkurrenskraftig. Ett högre pris torde fungera som en 
signal om ett mervärde, men om konsumenterna inte har tillräcklig tilltro 
till detta mervärde är ett högre pris inte effektivt som signalering. 
 

 
5.4.1 Reklam som redskap 

 
Hur konsumenten skapar sig en uppfattning om varorna den kan välja 
mellan kan basera sig på aktiv eller ett passivt intag av information. Att 
själv söka sig information kan vara både tidsödande och svårt. Reklam 
däremot är en form av varuinformation som söker upp konsumenten och 
kortar därmed dess söktid. Vad reklamen levererar för budskap är olika för 
olika typer av produkter. I fallet med en konsumtionsvara så som kyckling 
kan denna antingen profileras med anspelning på pris eller dess kvalitet.  
 
En förbättrad information om produktkvalitet kan skapa positiva 
välfärdseffekter. Genom att konsumenter får mer information om 
produktens kvalitet blir de mer känsliga för kvalitetsförbättringar. Om ett 
företag då höjer respektive sänker kvaliteten kan den informerade 
konsumenten känna skillnad.  I Kronfågels fall torde en ökad information 
om produktens kvalitet ge upphov till mer medvetna konsumenter som i 
bästa fall kan uppskatta en högre kvalitet, dock ofta till kostnaden av ett 
något högre pris. 
 
En förbättring av prisinformationen, t.ex. att genomföra lågpriskampanjer, 
kan dels leda till en ökad konkurrens och därmed prissänkningar. Detta kan 
i sin tur driva företagen till att göra kvalitetssänkningar. Medan 
prissänkningar leder till välfärdsvinster, leder kvalitetssänkningar till 
välfärdsförluster. Vilken som blir störst är svårt att bedöma. Möjligheten att 
göra kvalitetssänkningar begränsas av institutionella förhållanden. 
Kronfågel borde med fördel snarare trycka på produktkvalitet än pris i sin 
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reklam, då kvaliteten i detta fall kan bibehållas eller ökas, och välfärden har 
möjlighet att förbättras. 
 
Kronfågels senaste reklamfilmer spelades in sommaren 2003. Som 
regissör anlitades Felix Herngren, även känd som humorfiguren Dan 
Bäckman, och bolaget Efti. De två reklamfilmerna utspelar sig på ett helt 
ordinärt kontor någonstans i Sverige.  
 
�Styrkan i filmerna är humor och filmerna växer för var gång de ses.�93 

 
Kronfågels reklam i dag levererar i stort sett endast budskapet �Ät kyckling 
� det är kul och festligt, så festligt att det helst skall vara helg�. Dess styrka 
och profilering är humor. Vi skulle vilja se en mer informativ och 
kvalitetsmedveten kampanj � dock gärna med samma underfundiga humor 
och välarbetade produktion. 
 

5.4.2 Söka varans mervärde 
 
Utöver de faktorer som begränsar en konsuments valmöjligheter så som 
budget och tidstillgång bör även konsumentens inneboende attityder och 
beteende tas i beaktande. Detta är orsaker till vårt handlande som ofta 
ligger på ett omedvetet plan, likt väl invanda vanor. Att som producent 
introducera något nytt eller tillhandhålla en produkt som inte är av det mer 
generella slaget innebär att kundernas attityd måste erövras och bli till en 
för produkten positiv sådan. Alternativt att produkten finner en tillräckligt 
stor kundkrets som söker det varan kan erbjuda. 
 
Att se en vara som innehavare av egenskaper och inte bara ett materiellt 
ting, i enlighet med Lancasters resonemang, ger en bred bild av vad som 
kan avgöra valet av en vara. Om ett företag som Kronfågel söker sina 
konsumenter med detta synsätt som utgångspunkt så skulle det kunna ge en 
bättre möjlighet att träffa just den del av konsumenterna som bär positiva 
attityder till produkten och/eller dess egenskaper � det den bidrar med 
utöver att vara kycklingkött. 
 
 

                                         
93http://www.kronfagel.se/Spira/dockf.nsf/0/58BB2F4D28BA114BC1256D8A0030839
E?OpenDocument, 040113 
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5.5 Kvalitetsdiskriminering och vertikal integration 
 
Vi nämnde tidigare att det är mycket svårt för ett företag att ha detaljerad 
kunskap om vilken kvantitet och kvalitet varje enskild konsument 
efterfrågar. Därmed blir en prissättning, vilken skiljer sig mellan olika 
typer av konsumenter svår att genomföra. Däremot skulle 
kvalitetsdiskriminering kunna vara ett alternativ för Spira.  
 
Genom att separera två olika grupper av konsumenter, de som är beredda 
att betala mer för en hög kvalitet, och de som föredrar att lägga ut mindre 
pengar och därmed få en något lägre kvalitet, kan företaget utvinna mer av 
konsumentöverskottet. Detta är också förenligt med Ramsey-prissättning.  
 
I nuläget kan Kronfågel betraktas som en medelprisprodukt, och de 
importerade produkterna under Spirakoncernen som lågprisprodukter. I 
stället kan man spela på det troliga scenariot att de konsumenter, vilka nu 
väljer medelprisalternativet Kronfågel, skulle fortsätta att välja Kronfågel 
även om priset ökar. Detta förutsätter dock att kvaliteten ökar. 
Konsumenter, vilka uppskattar produkter av åtminstone medelkvalitet 
kommer troligtvis inte byta till produkter av sämre kvalitet vid en pris- och 
kvalitetshöjning av medelkvalitetsprodukterna, utan snarare gå över till de 
nya, högkvalitativa produkterna. Detta för att de lågkvalitativa produkterna 
inte fungerar som tillräckligt bra substitut för dessa konsumenter.  
 
Att kunna göra detta förutsätter dock att det inte kommer in en ny 
kycklingproducent, vilken etablerar sig i medelpris-
/medelkvalitetssegmentet och därmed tar över konsumenterna vilka 
befinner sig där. I nuläget verkar det dock främst som att nya konkurrenter 
på den svenska marknaden lägger sig i lågprissegmentet. 
 
En anledning för Kronfågel att integrera vertikalt är att företaget 
producerar just en köttråvara. Genom att t.ex. tillverka ett eget 
kycklingfoder och ha strikt kontroll i hela produktionskedjan, kan företaget 
förvissa sig om en hög kvalitet. Om konsumenterna samtidigt är medvetna 
om detta, behöver oron inte bli så stor när en salmonellavarning går ut.  
 
Idag sker redan mycket noggranna kontroller i alla led från producent till 
konsument inom Kronfågel, och säkerheten kan betraktas som hög. 
Vertikal integration kan också innebära stora kostnader, när företaget ökar i 
storlek minskar också effektiviteten, det blir svårare att leda det växande 
företaget. I stället för att integrera vertikalt kan Kronfågel, liksom det 
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franska Label Rouge, satsa på noggranna kontroller, hygien, bra foder etc. 
och dessutom verkligen föra fram att man gör detta, så att konsumenten 
alltid är medveten om att det är en kvalitetsprodukt denna köper. 

 
5.6 Sammanfattning och rekommendationer 

 
Kronfågel representerar en del av svensk jordbruksproduktion. De 
svårigheter de möter på en allt mer konkurrensutsatt marknad är liknande 
för flera delar av den svenska jordbruksnäringen. Med utgångspunkt i de 
teorier vi tagit upp gällande prissättning och positioneringsstrategier vill vi 
nu sammanfatta analysen och sammanställa ett antal rekommendationer 
och idéer kring hur Kronfågel skulle kunna agera i framtiden. 
Jordbruksproduktion hör till en av de mest reglerade jordbruksnäringarna 
och ett företag på denna marknad kan ej enbart förlita sig till 
marknadsregler. Prissättning, produktionssätt och mängder påverkas från 
flera olika intressenter i samhället och det är därför viktigt att finna 
lösningar anpassade till just denna företagsform. 
 

5.6.1 Bibehållen kvalitet 
 
Vad svensk jordbruksproduktion, och Kronfågel i synnerhet har som en 
kvalitetstillgång är t.ex. en lång tradition av stränga kontroll- och 
hygienregler vilka förhindrar salmonella. Inom svensk jordbrukspolitik 
finns ett uttalat intresse av att svenska produkter skall hålla hög säkerhet. 
Även konsumenterna säger sig efterfråga detta. Vidare tycks EU:s 
regelverk förändras i riktning mot det svenska vilket kan bli till en fördel 
för ett företag som Kronfågel som redan konkurrerar på dessa villkor. Dock 
är detta en process som tar tid och innan detta sker, om det gör det, måste 
företaget finna ett sätt att säkra den inhemska efterfrågan i första hand, men 
även bli en attraktiv importör för omkringliggande marknader. 
 

5.6.2 Prissättning 
 
För Spira skulle det med utgångspunkt i teorin kring Ramseyprissättning 
vara motiverat med ett produktionsalternativ som erbjuder kunderna ett 
parallellt alternativ till de nuvarande. Detta skulle vara ett renodlat 
kvalitetsalternativ med både hög produktkvalitet, säkerhet och kvalitet för 
djuren. Detta skulle finnas parallellt med det nuvarande. 
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5.6.3 Positionering 
 
För att särskilja olika konsumentgruppers preferenser kan man använda sig 
av så kallad kvalitetsdiskriminering, t.ex. genom att låta det dyrare 
kvalitetsalternativet skilja sig markant från de billigare. 
 
Det skulle här kunna vara tänkbart att använda sig av den horisontella 
differentiering man redan startat, så som flera liknande, differentierade 
produkter, uppköp av konkurrenter samt att skapa större skillnader i pris. 
Att med utgångspunkt i olika kunders efterfrågeelasticiteter skapa två linjer 
i produktionen skulle kunna ge utrymme för att våga göra en satsning på 
riktigt högkvalitativ kyckling. Ett förslag skulle kunna vara att låta de 
danska produkter man idag äger inom koncernen Spira vara det 
lågprisalternativ man erbjuder kunderna samtidigt som ett dyrare och 
garanterat högkvalitativt alternativ tas fram i Sverige för de kunder som har 
dessa preferenser � en utvidgning av det koncept Kronfågel står för idag. 
Denna vara skulle kunna finna en efterfrågan hos en kundgrupp som idag 
på den svenska marknaden nästan helt saknar ett utbud. 
 

5.6.4 Information och påverkan 
 
Kronfågel borde trycka mer på produktkvalitet i sin reklam. Detta, i 
samband med en ökad information till kunderna, skulle kunna ge upphov 
till mer medvetna konsumenter som i bästa fall kan uppskatta en högre 
kvalitet, dock ofta till kostnaden av ett högre pris. Om ett företag som 
Kronfågel söker sina konsumenter med utgångspunkten att kyckling är en 
vara med många karakteristika, så skulle detta kunna ge en bättre möjlighet 
att nå just den del av konsumenterna som bär positiva attityder till en 
högkvalitativ kycklingprodukt. Detta vare sig man som konsument söker 
t.ex god djurhållning, garantier om ursprung eller garantier om 
salmonellafritt kött. Kronfågel kan redan idag i viss mån leverera detta, 
men utrymme finns som tidigare nämnt för en nisch av kyckling med ännu 
högre kvalitet. 
 
Att ta steget och skilja ut sig från konkurrenterna med en uttalat 
högkvalitativ produkt, till ett högt pris, kanske även kan vara ett sätt att få 
igång en diskussion om vad det är för skillnad på de olika 
kycklingprodukterna på marknaden idag, och vad det är konsumenten 
egentligen får för pengarna. 
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6 Slutdiskussion 
 
�Jordbruksnäringen är viktigare än folk tror, påpekar LRF-
ordföranden Caroline Trapp och får applåder från publiken. 
� Det handlar inte bara om att bönder ska hålla landskapen 
öppna och att maten ska vara svenskproducerad. Även 
ekonomiskt är lantbrukssektorn viktig. Vi står för nio procent 
av bruttonationalprodukten � och nu vill vi ha ett kraftfullt 
ställningstagande för svensk livsmedelsproduktion från 
regeringens sida.�94 
 
Samspelet mellan konsumenter, producenter, samhälle och miljö är likt en 
ekvation med en mängd faktorer. Jordbruksproduktion konkurrerar idag på 
en global marknad. Inom EU är alla producenter knutna till samma 
marknadsregler, ändå skiljer sig produktionens förutsättningar åt mellan 
olika länder. Nationell lagstiftning på miljö- och djurvårdsområdet speglar 
ett lands värderingar och invånarnas gemensamma intressen. Dock syftar 
dessa regler inte bara till att styra den inhemska produktionen, det 
medvärde detta förhoppningsvis skapar återfinns även det på ett lokalt plan. 
Det kan till exempel vara miljölagstiftning för att skydda landets 
vattendrag, ängar eller fauna. Detta kan göra att jordbruket fördyras och för 
att göra detta lönsamt måste konsumenterna visa en vilja att betala. 
 
Med en ökad konkurrens från omgivande länder blir import en allt viktigare 
del av del av den inhemska konsumtionen. Kan utländska konkurrenter 
dessutom producera motsvarande det svenska utbudet till lägre pris har de 
en konkurrensfördel. Svensk export, har den samma möjligheter? Då 
svensk jordbruksproduktion i många fall följer en mer omfattande 
lagstiftning som påverkar produktionsförutsättningarna har dessa produkter 
ofta ett högre pris. Vad denna lagstiftning syftar till är som tidigare nämnts 
i många fall konstruerade till att bevara svenska värden. Man kan fråga sig 
�vilken italiensk hushållare är beredd att betala för svenska miljövärden�? 
Att finna avkastning för svensk jordbruksproduktion kräver en stabil 
inhemsk marknad, där kunderna väljer svenska produkter. 
 

 
 

                                         
94 Hasselqvist, Susanne, Jordbruksbeslut dröjer, Östgötacorrespondenten, 040113 
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Var Kyckling ett bra val? 
 
Vad gäller denna rapport kan man ställa sig frågan om kycklingproduktion 
var ett bra val av exempelområde. Om syftet vore att t.ex. visa på vikten av 
att bevara det öppna landskapet kanske snarare får- och 
lammköttsproduktion hade varit mer lämpligt. Om fokus istället läggs på 
säkerhet, och den välfärdsvinst det ger med säker mat � ja då anser vi att 
kycklingproduktion är i hög grad relevant. Vad som är av intresse i detta 
sammanhang är just att situationen för företag som säljer svensk 
jordbruksproduktion alla möter samma typ av problematik. Hur skall man 
kunna bevara en näring med högre produktionskostnader än 
konkurrenterna, när ansvaret för dessa kostnader ej är fastställt. Vem är 
ansvarig för att vi har kvar ett säkert, etiskt godtagbart svenskt jordbruk 
eller bevarar en god miljö för framtida generationer?  
 

�Hela Sverige skall leva� 
 
Svenskt jordbruk är homogent i den bemärkelsen att alla delar av landet 
följer samma marknadsregler och lagar och förordningar. Dock är 
spridningen både i antal och i storlek på gårdarna av naturliga skäl mycket 
varierande. Av den år 2002 totala åkerarealen svarade de företag med mer 
än 50 hektar för 66 %. Storleken på respektive jordbruk varierar mellan 
olika regioner. I tabell 1.1 visas en bild av hur storleken på de 71 000 
jordbruksföretagen i Sverige kraftigt varierar i storlek, samt hur antalet 
hektar åkermark även varierar stort mellan olika län. Att bevara svensk 
landsbygd och möjliggöra glesbygdens överlevnad borde vara ett mål och 
ansvar för hela samhället. Då endast stora gårdar kan ha möjlighet att 
överleva marknadens villkor finns risk att regioner med småbruk helt 
utarmas.  
 
 

 
Västernorrlands 551 505 474 202 202 221 72 2227 22,7 

          
 
 
Västernorrlands län med 22,7 ha åkermark per företag, är ett län med en 
typisk glesbygdsstruktur, vars små jordbruk har svårt att klara 
konkurrensen. Samtidigt är Västernorrland skogsintensivt och bidrar stort 
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till den svenska exporten. I Västernorrland har länsstyrelsen satt samman 
en plan för tillväxt, där vikten av samarbete mellan flera delar av samhället 
så som kommun, näringsliv och stat belyses. Detta projekt kallas 
�Tillväxtavtalet�.95 Vi anser detta vara ett bra exempel på ett sätt att hantera 
de svårigheter som svenskt jordbruk har i glesbygden. Men också ett 
exempel på att svenskt jordbruk är ett gemensamt ansvar för landets alla 
invånare och aktörer. 
 
För att skapa förutsättningar för ett levande Sverige i både tätort och 
glesbygd, samt bevara jordbrukets betydelse för t.ex. landskapet, turism 
eller kultur kanske det vore på sin plats att omdefiniera begreppet jordbruk. 
Att istället tala om landskapsvård, eller kulturvård kan ge ett vidare 
perspektiv på dess nytta och användningsområde. Dessutom kanske detta 
skulle kunna öppna upp för en ny slags förvaltning och ansvarsfördelning 
av de värden jordbruket bidrar med till samhället. I och med detta kan t.ex. 
vissa former av odling eller djurhållning som ej visar tillräcklig ekonomisk 
lönsamhet finna ett sätt att överleva. Kanske är det dags för en ny 
organisation eller myndighet med syfte att värdera och samordna 
jordbrukets/kulturvårdens uppdrag och finansiering. Även för näringslivet 
är en levande landsbygd av vikt. Ett företag kan få ett positivt mervärde av 
att det område där man har sin produktion är attraktivt att bo i för de 
anställda. Dessutom kan man tänka sig att ett slags goodwill skapas genom 
att företag förknippas med en vacker, populär del av landet. En framtida 
sponsring av jordbruket från näringslivet skulle kunna vara ett sätt att 
finansiera en kvalitetssäkring. 
 
EU:s jordbruksbidrag i form av t.ex. exportbidrag kan väntas minska, inte 
minst p.g.a. av handelsavtal inom OECD och WTO och påtryckningar från 
främst USA, men också genom omstruktureringar inom unionen. Vad som 
dock troligtvis ökar istället är EU:s regions- och strukturbidrag. Som tabell 
2.1 visar utgör dessa idag endast 10 % av den totala jordbruksbudgeten, 
men kommer troligtvis få allt större betydelse i och med skärpta krav på 
minskningar av mer direkta jordbruksstöd. Redan idag är t.ex. Norrland 
ansett som Mål 1-område, dvs. en region i stort behov av stöd för att 
utvecklas. Syftet med de regionala stöden är att de ska kompensera för 
sämre produktionsförutsättningar, främja traditionell jordbruksproduktion i 

                                         
95 http://www.limepark.se/clients/lst/y/tillvaxt/, 040103 
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mindre gynnade områden och bidra till att en livskraftig landsbygd 
bibehålls.96  
 
Att betrakta jordbruk lika mycket som ett kulturarv och naturresurs som en 
konkurrenskraftig livsmedelsproducent, tror vi kan ge en mer nyanserad 
bild av jordbrukets betydelse. Det kanske även kan ge ett annorlunda 
förhållningssätt till vad och hur man är beredd att betala för det. Dessutom 
kan endast ett nationellt jordbruk ge lokala råvaror. Med närhet mellan 
producent och konsument sparas miljön i form av minskade transporter. 
Närhet ger också en kortad tid mellan produktion och konsumtion, vilket är 
viktigt vad gäller just livsmedel. Detta ökar möjligheten att erbjuda 
konsumenterna livsmedel med bibehållet näringsvärde. Vi ser mot 
bakgrund av detta vikten av att inte bara ha ett svenskt jordbruk, utan också 
ett jordbruk som är spritt över hela landet. 
 
De inledande orden av jordbruksministern kan vid första anblick verka vara 
ett dåligt betyg för svenskt jordbruk och visa på en dyster framtid för det 
samma. Vi tror dock att dessa ord snarare pekar på en brist i hur svensk 
jordbruksproduktion framhålls. Genom ett samarbete från berörda sektorer, 
producenter, försäljare och myndigheter har svensk jordbruksproduktion 
goda möjligheter att både behålla sina inhemska konsumenter samt öka sin 
exportandel.  
 
 Jordbruksminister Ann-Christstine Nykvist igen: 
 
�Säker och delikat är ett bra koncept. Vi ska sälja på våra 
mervärden: miljöanpassat, etiskt och ekologiskt riktigt 
producerat. Jag räknar med att vi utvecklar en jordbrukspolitik 
som gynnar just detta.�97 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
96http://www.sjv.se/net/SJV/Startsida/%c4mnesomr%e5den/St%f6d%2C+bidrag+&+mj
%f6lkkvoter/Milj%f6+&+landsbygdsprogram/Regionala+st%f6d, 040113 
97 Hasselqvist, Susanne, Jordbruksbeslut dröjer, Östgötacorrespondenten, 040113 
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