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Sammanfattning 
Titel: Sinar svensk mjölkproduktion? – En studie om en bransch i kris 
Författare: Victoria Carlsson, Cecilia Lövgren 
Handledare: Per Frankelius 
 
Bakgrund: År 1990 avreglerades den svenska livsmedelsmarknaden för att marknads-
anpassas mot den europeiska. Sedan dess har antalet mjölkföretag sjunkit från 25 000 
mjölkföretag till strax över 4 000 företag. Under slutet av 2014 och början av 2015 har 
avräkningspriset varit väldigt låg, vilket påverkat mjölkföretagares ekonomiska situat-
ion. Varje mjölkföretagare tillhör ett mejeri, till vilket mjölkföretagaren levererar sin 
mjölk. Mejeriet beslutar vad mjölkföretagaren får betalt för sin vara. Eftersom 
mjölkföretagaren endast har en vara, mjölk, vilken är svårt att differentiera, hamnar 
mjölkföretagare ofta i en olönsam situation.  
 
Syfte: Studien syftar till att förstå den svenska mjölkbranschens struktur och vilka 
problem mjölkföretagare uppfattar i den. Givet den uppfattade strukturproblematiken 
vill vi undersöka vilka möjligheter mjölkföretagare anser att de har för att påverka sin 
roll inom mjölkbranschen. 
 
Genomförande: Studien inleddes med att ta del av nyhetspress och facklitteratur angå-
ende mjölkbranschen. Insamlandet av sekundärdata följdes upp med insamlande av 
primärdata genom flertalet besök på mjölkföretag, enkätundersökningar, en fallstudie 
samt en telefonintervju. Studien har ett abduktivt angreppssätt och således har teori 
inhämtats parallellt med empirin. Vid insamlandet av empiri använde vi oss av både 
kvalitativ och kvantitativ metod. Den kvalitativa informationen samlades in med hjälp 
av semistrukturerade respektive strukturerade intervjuer och observationer, medan den 
kvantitativa empirin samlades in med hjälp av surveyundersökningar.  
 
Slutsats: Svenska mjölkföretagare befinner sig idag i en svår situation. De lider av låg 
lönsamhet och har svårt att i rådande branschstruktur påverka sin inkomst. Då 
mjölkföretagare ofta har svårt att påverka sin verksamhet och samtidigt har en hög 
arbetsbelastning är det möjligt att det kan påverka deras hälsa på ett negativt sätt. Vi 
tror, likt många mjölkföretagare själva, att mjölkföretagare kan påverka sin situation i 
branschstrukturen, men att det kräver mycket arbete. Vill mjölkföretagare påverka sin 
position i branschen är det bra för dem att utveckla en tydlig strategi för sitt företag, 
något vi inte uppfattar att många mjölkföretagare har idag. 
 
Nyckelord: Mjölk, mjölkföretagare, mejeri, strategi, differentiering, arbetsrelaterad 
hälsa 
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Abstract 
Title: Is Swedish dairy farming getting dry? – A study on an industry in crisis 
Authors: Victoria Carlsson, Cecilia Löfgren 
Supervisor: Per Frankelius 
 
Background: In 1990, the Swedish food market was deregulated to be enforced with the 
European food market. Since then, the number of dairy farms has dropped from roughly 25 
000 companies, to a little bit more than 4 000 companies. During the end of year 2014 and 
the beginning of 2015 the price paid to dairy farmers by dairies has been extremely low, 
which has had an impact on the dairy farmers profitability. Each dairy farmer has one dairy 
company affiliation, and it is the dairy companies who decide which price they will pay for 
the milk that is produced. Because of the monotone production of dairy farmers, it is 
usually hard for them to differentiate their product and they often end up in an unprofitable 
situation. 
 
Aim: This study aims to examine the dairy industry and the structural problems Swedish 
dairy farmers perceive within it. Given the perceived structural problems, we want to 
examine the approach Swedish dairy farmers holds to the possibilities they consider 
themselves to have, to influence their role within the dairy industry.   
 
Completion: The study begun by reading newspaper articles, specialist literature and other 
e-references regarding the dairy industry. The collecting of secondary data was followed up 
by collection of primary data through several visits by dairy farms, surveys, one case study 
and one telephone interview. The study has an abductive approach, and therefore theory and 
empirical data were collected parallelly. During the collection we used both a qualitative 
and a quantitative method. The quantitative information was collected by using semi-
structured and structured interviews but also by doing observations. The quantitative data 
were collected using surveys.  
 
Conclusion: Swedish dairy farmers are today in a severe situation. They suffer from low 
profitability, and it is hard for them to influence their income in the current dairy industry 
structure. Because dairy farmers experience low control in their daily work, and at the same 
time have a very high work strain, it is possible that it will affect their health in a negative 
way. However, we believe that dairy farmers, like many of them selves, can influence their 
position in the dairy industry, even though a lot of work will be needed. If dairy farmers 
would like to affect their position in the industry, it would be helpful for them to develop a 
clear strategy for their companies, something we do not percept that many Swedish dairy 
companies have today.  
 
Key words: Competitiveness, dairy company, dairy farmer, milk, milk price, strategy  
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Förord 
I början av januari 2015 hade vi precis påbörjat vår sista termin på Linköpings univer-
sitet. Vi satt tillsammans mitt i tentaplugget och funderade över vad som verkligen 
skulle bli temat för vårt examensarbete, tillika D-uppsats. Vi kommer båda från mindre 
städer, Cecilia från Sala och Victoria från Trollhättan, och funderade på hur vi kunde 
knyta an till våra småstads-jag. Vi ville ha ett originellt och aktuellt tema, och i sökan-
det snubblade vi rakt in i den mediastorm som uppstått kring mjölkbranschens låga 
lönsamhet. Bara under december 2014 och januari 2015 publicerades det i svensk 
nyhetspress enligt Retriever, ett artikelssökningsverktyg, 128 nyhetsartiklar inne-
hållande orden mjölk och kris. Vi förstod snabbt att detta var något som intresserade oss 
båda, och den 10 januari ringde vi Stefan Gård, ordförande för Sveriges Mjölkbönder, 
för att fråga om han kunde hjälpa oss genom den djungel av attribut mjölkbranschen 
idag innehåller.  
 
Stefan Gård svarade ja, och sedan dess har vi hållit blickarna skarpa på mjölkbranschen. 
Det har för oss varit en fantastiskt rolig period, och vi har lärt oss långt mer än vi trodde 
var möjligt under den här tiden. Därför, skulle vi vilja rikta ett stort tack till Stefan 
Gård, för att han hjälpt oss in på en intressant väg gällande mjölkbranschen, men också 
för det stöd han bidragit med under studiens gång. Vi vill även rikta ett stort tack till 
mjölkföretagare Anders Schultz på Grävstens Gård för hans ödmjuka hjälpsamhet i 
stunder då vi trodde oss veta mer än vad vi egentligen gjorde, och för tiden han tagit sig 
för att hjälpa oss. Vidare vill vi tacka alla mjölkföretagare som deltagit i vår förstudie 
för den värme och glädje de tog emot oss med på sina mjölkgårdar och i sina kostall. 
Fortsättningsvis vill vi tacka alla mjölkföretagare som vi har talat med i telefon, samt 
har deltagit i vår enkätundersökning, för att de delat med sig av sina erfarenheter kring 
hur det är att vara mjölkföretagare i dagens Sverige.  
 
Under studiens gång fick vi även möjlighet att bli en del av forskningsprojektet 
Grönovation vid Linköpings universitet. Detta är något vi är både stolta och tacksamma 
över och vi vill därför rikta ett stort tack till ansvariga för forskningsprojektet.  
 
Slutligen vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Per Frankelius, för hans stöd och 
vägledning under studiens gång, men också vår seminariegrupp som kommit med feed-
back, synpunkter och förslag till intressanta undersökningsvinklar. 
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Victoria Carlsson och Cecilia Löfgren på Grävstens Gård den 6 maj 2015. 

 
 
 
 
 
Victoria Carlsson    Cecilia Löfgren 
 
 
___________________________  ___________________________ 
 
Linköping, maj 2015  
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1 Inledning 
Under studiens första kapitel beskrivs bakgrund, problematisering, syfte och fråge-
ställningar, avgränsningar samt kunskapsbidrag. Kapitlet avser att ge läsaren kunskap 
kring den svenska mjölkbranschens historia, men även förståelse för de branschpro-
blem mjölkföretagare idag uppfattar.  

1.1 Bakgrund 

Redan på 1200-talet, då Snorre Sturlasson skrev sin Edda, en diktsamling av mytologisk 
art som ligger till grund för den nordiska mytologin, sågs mjölk som en ädel dryck i de 
nordiska länderna (NE, 2015a). Sturlasson beskriver i sitt verk hur den fornnordiska ur-
kon Audhumbla uppstod ur rimfrost från underjorden. Hennes mjölk gav senare liv åt 
såväl jätten Ymer, ur vars kroppsdelar jorden skapades, som till den förste mannen på 
jorden Bure, förfader till guden Oden. Trots att de nordiska människorna tids nog upp-
täckte att mjölk inte var en dryck med övernaturliga krafter har mjölkproduktionen haft 
en viktig roll i det svenska samhället. Animaliehållningen hjälpte svenska jordbrukare 
att överleva vintern, då annat jordbruk inte gick att ha i drift under det kalla halvåret 
(KSLA, 2015).   

Sverige var länge ett land som präglades av sitt jordbruk, och på 1700-talet sysselsatte 
det 80 % av befolkningen (KSLA, 2015). I dagens mått var jordbruket inte speciellt 
effektivt, en hektar åker avkastade en sjättedel av vad den gör idag, medan en mjölkko 
var än mindre effektiv och endast producerade en tiondel av vad dagens mjölkkor gör. 
Å andra sidan var Sverige under den här tiden ett land som var självförsörjande på 
jordbruksvaror.  

Idag ägnar sig endast 2 % av den svenska befolkningen åt jordbruk, men mjölk är en 
vara som svenska konsumenter fortfarande gärna konsumerar (KSLA, 2015). För de 
flesta svenskar är risgrynsgröt på julafton och gräddtårta på midsommar en självklarhet 
och i världsrankingen av dryckesmjölkskonsumtion placerar sig svenskarna på en sjätte-
plats med en konsumtion av 92 liter mjölk per person och år (LRF, 2014a). Inte heller är 
det så konstigt, när svenskar redan från barnsben lär sig att mjölk är ett nyttigt livsmedel 
att konsumera. Den svenska mjölkkulturen är till och med så stark att det tillämpas stat-
ligt stöd för att servera dryckesmjölk till maten på svenska skolor (Jordbruksverket, 
2012b). Livsmedelsverket rekommenderar barn mellan 2 till 18 år att inta minst en halv-
liter mjölk, fil eller yoghurt per dag medan vuxna rekommenderas ett dagsintag på 2 till 
5 dl av samma produkter (Livsmedelsverket, 2015).  
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Idag är det inte svårt att hitta utländska mejeriprodukter i livsmedelsbutiker, vilket 
bekräftas av Jordbruksverket (2012b) då de rapporterar att importen av mejerivaror har 
haft en konstant uppgång under de senaste åren. Internationaliseringen av den svenska 
mjölk- och mejeribranschen inleddes i början av 1990-talet, då den svenska livsmedels-
marknaden avreglerades (1990/91: Jo268). Avregleringen ledde till att avräkningspriset, 
det vill säga det pris mjölkföretagare får betalt per kilo mjölk av mejerier, gick ned, och 
antalet svenska mjölkföretag har sedan dess minskat från dryga 25 000 företag till strax 
över 4 000 företag (Jordbruksverket, 2012a, 2015a).  

Under slutet av år 2014 och våren 2015 har en mediestorm uppstått där såväl mjölk-
konsumenter, politiker, företag som nyhetspress har uppmärksammat mjölkföretagares 
situation. I maj 2015 blossade den häftiga mjölkdebatten åter upp, och bland andra 
skildrade SVTs Uppdrag Granskning mjölkföretagares situation (Uppdrag Granskning, 
2015). De berättade att sju av tio mjölkföretagare tillhörande Arla önskade byta mejeri-
tillhörighet om de gavs möjlighet. Sven-Erik Bucht, Sveriges landsbygdsminister, bjöd 
den 22 maj in till mjölkkrismöte (Husdjur, 2015). Mötet följde upp ett tidigare 
mjölkkrismöte från februari samma år, och han presenterade en handlingsplan för 
mjölkbranschen med över 80 handlingspunkter (SvD Näringsliv, 2015). Bucht erhöll 
dock stark kritik då handlingspunkterna inte ansågs vara tillräckligt konkreta, men han 
valde ändå att beskriva dem som en ”bridge over troubled water” (Sven-Erik Bucht i 
SvD Näringsliv, 2015-05-22). 

Vid tal med svenska mjölkföretagare förklarar de att deras ekonomiska situation under 
det senaste halvåret varit riktigt dålig och att många företag har så svåra likviditets-
problem att de har svårt att betala sina inkommande fakturor. Branschorganisationen 
Sveriges Mjölkbönder beräknade i november 2014 att det för det genomsnittliga 
svenska mjölkföretaget kostade 4,59 SEK att producera ett kilo mjölk, medan 
intjäningen per kilo endast var 3,17 SEK. För det genomsnittliga mjölkföretaget i 
Sverige, med 90 kor, uppgår den årliga förlusten enligt kalkylens beräkningar till cirka    
1 100 000 SEK. I verkligenheten upplever dock mjölkföretagarna inte en realiserad 
förlust på denna summa, då lönekostnader dras ned och arbetstimmarna per person 
överstiger det normala, men det förklarar ändå vilken utmaning en svensk mjölkföreta-
gare står inför.  

Avräkningspriset styrs idag till stor del av världsmarknadspriset, då de största globala 
mejeriföretagen köper och säljer sin mjölk på internationella mjölkauktioner som 
exempelvis Global Dairy Trade (GDT, 2015a). Då Sveriges enskilt största mejeri Arla 
Foods är verksam på denna auktion, samt att den svenska livsmedelsbranschen sedan 
länge är avreglerad, leder det till att svenska mjölkpriser följer världsmarknadspriset. 
Detta är något svenska mjölkföretagare ofta uttrycker missnöje kring, då svensk 
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djurhållningslagstiftning och svenska mjölkproduktionskrav skiljer sig mycket åt från 
övriga världens lagar och krav, vilket leder till högre produktionskostnader för 
mjölkföretagare i Sverige (Uppdrag Granskning, 2015). 

Utöver de strukturella branschproblemen har det under det senaste året funnits ytter-
ligare påverkande faktorer som fått mjölkpriset att sjunka. År 2013 inleddes 
Ukrainakrisen då Ukrainas president beslöt sig för att lägga frihandelsavtal med EU på 
is (Zuiderveld, 2015). Krisen resulterade i att Ukraina slets mellan öst och väst, och 
mjölkbranschen blev påverkad genom att Ryssland införde handelssanktioner mot EU. 
Handelssanktionen som verkställdes i augusti 2014, innebar att Ryssland motsatte sig 
att köpa europeiska livsmedel, däribland mjölk och mejerivaror. Varor som ursprung-
ligen skulle blivit sålda till Ryssland dumpades på den europeiska marknaden och ett 
utbudsöverskott uppstod, vilket i sin tur ledde till ett lägre avräkningspris till mjölk-
företagare (LRF, 2015c).  

Även den kinesiska mjölkmarknaden tros ha haft påverkan på mjölkpriset. Kina är 
världens största importör av helmjölkspulver, samt världens näst största importör av 
skummjölkspulver (FAO, 2014). År 2008 uppdagades det att tillsatser i den inhemska 
kinesiska mjölken förstört cirka 300 000 kinesiska barns njurar vilket ökade efterfrågan 
ytterligare på utländsk mjölk (Meyer, 2014). Den ökade kinesiska efterfrågan på mjölk 
ledde till att den kinesiska marknaden invaderades av mejeriföretag som i det närmsta 
slogs om att få sälja sin mjölk. Under år 2013 förändrade Kina sina lagar kring import 
av mjölkpulver, och det blev därefter svårare för globala mejeriföretag att sälja sina 
produkter till kinesiska köpare (Yanzhong, 2014). De nya kinesiska lagarna ledde, likt 
fallet med de ryska handelssanktionerna, till att ett utbudsöverskott uppstod på den 
övriga världsmarknaden och priset på mjölk föll. 
 
Ytterligare en faktor som kan tänkas påverka den svenska mjölkbranschen i framtiden 
är avvecklandet av de europeiska mjölkkvoterna. Den 1 april 2015 avvecklades de 
mjölkkvoter som tidigare bestämt hur mycket mjölk europeiska mjölkföretagare tillåts 
producera (Jordbruksverket, 2015b). De avvecklade mjölkkvoterna väntas öka såväl 
konkurrens som producerad mängd mjölk på den europeiska mjölkmarknaden i framti-
den (DN Ekonomi, 2015).  

1.2 Problematisering 

Grunden till den svenska mjölkbranschen utgörs av de svenska mjölkföretag som 
producerar svensk mjölk. Den drastiska minskningen av svenska mjölkföretag gör att 
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den svenska mjölkbranschen i framtiden är hotad, mjölkföretagare kan förlora sina jobb 
och svenska mjölk- och mejeriprodukter riskerar att bli en bristvara.  

Mjölkföretagare påverkas av flertalet faktorer och i Figur 1.1 visas de starkast påver-
kande faktorerna. En (1) mjölkföretagare påverkas av (2) teknologi, sin (3) ekonomiska 
situation, (4) hälsa, (5) väder, (6) lagar och (7) produktionsmängd. Mjölkföretagaren 
påverkas även av sitt (8) tillhörande mejeri, och mejeriet påverkas i sin tur av (9) 
teknologi, (10) sin ekonomiska situation, (11) andra mejerier, (6) lagar, (12) världs-
marknadspriset och (13) livsmedelsbutiker.  

 
Figur 1.1 Faktorer som påverkar mjölkföretagare och mejerier Källor: (8) Depositphotos. (2015). Factory 
– stock illustration., (13) ESLprintables.com. (2015). The Food printable worksheets, powerpoint and 
online exercises,. (7) Hdstockphoto. (2015). Diddl, bedårande, tecknad film, jul, färgade, serier, serietid-
ningar, (1) Korsholms kommun. (2015). Yrken., samt (12) Minibladet.se. (2015). Veckans frågesport 1.  

Faktorerna en mjölkföretagare påverkas av kan vara såväl externa som interna. 
Företagarna avgör själva hur de väljer att utforma sina interna faktorer, exempelvis sin 
operativa effektivitet och vilken strategi de väljer att använda sig av på marknaden. De 
externa faktorerna kan för mjölkföretagarna vara svåra att påverka själva. Mjölkföre-
tagarna har inget annat val än att följa lagar och produktionskrav, och det kan vara svårt 
att upptäcka när efterfrågan på mjölk kommer gå upp eller ned. Mjölkföretagare arbetar 
nästan alltid som leverantörer till mejeriföretag, vilka köper deras mjölk för att vidare 
förädla den. Speciellt för mjölkföretagare som leverantörer är att de inte sätter priset på 
sin egen vara, utan mejeriföretaget de levererar mjölken till tillåts bestämma priset. 
Mjölkföretagare har således liten möjlighet att påverka sina inkomster vilket kan leda 
till en känsla av bristande kontroll i företagandet. Mjölkföretagare sitter också i en svår 
position att förhandla då förhandlingar inte kan dra ut på tiden, i och med mjölkens 
begränsade hållbarhetstid. Enligt Karasek (1979) kan låg kontroll i företagande i kombi-
nation med ett arbete med hög arbetsbelastning leda till dålig psykisk hälsa hos 
företagaren. Porter (2008) bekräftar i sin femkraftsmodell att företag vars varor har en 
begränsad hållbarhetstid ofta har svårare att förhandla med sina köpare än andra företag.  
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Arla tar emot mjölk från alla mjölkföretagare som önskar att producera mjölk, och däri-
genom stängs ingen företagare ute från marknaden (Arla, 2015e). Alla mjölkföretagare 
får samma betalning per kilo mjölk, oavsett upphämtningsplats eller mjölkkvantitet. 
Prishomogeniteten leder till att konkurrensen mellan mjölkföretagare på marknaden till 
stor del försvinner, då mjölkföretagare inte påverkas av vad den mjölkföretagare som 
potentiellt kunnat vara en konkurrent gör. Porters (2008) femkraftsmodell reder i 
konkurrenskraft på marknaden och tar upp fem krafter som påverkar just konkurrensen 
mellan företag. Porter tar även upp förhandlingskraft hos kunder, vilken tidigare inte 
varit lika vanlig att ta i beaktande vid analyserandet av konkurrens. Förhandlingskraften 
hos kunder är dock väldigt applicerbar inom mjölkbranschen, då det där är mejerierna, 
det vill säga kunderna, som innehar den största makten. Vidare berättar Porter (2008) 
om andra omvärldsfaktorer vilka kan påverka konkurrensen över en längre tid. Då 
mjölkbranschen genomgått strukturella förändringar och därmed står inför stora utma-
ningar vill vi undersöka om Porters femkraftsmodell kring konkurrenskraft kan 
användas för att reda i mjölkbranschens svårförklarliga konkurrenssituation.  

Porter (1996) och Grant (1991) nämner att det är viktigt att ha konkurrensfördelar, samt 
att differentiera sig för att finna en lönsam position på marknaden. Grant (1991) menar 
att det är viktigt att ett företag innehar konkurrensfördelar som är svårkopierade för 
andra företag. Porter (1996) är inne på samma spår, men menar även att det är viktigt att 
företag inte enbart konkurrerar på pris. Enligt Porter ska ett företag hellre inneha strate-
gisk effektivitet än operationell effektivitet, således: hellre producera mjölk på ett annat 
sätt än andra mjölkföretagare på marknaden, än att producera mer än de andra 
mjölkföretagarna. Fokuserar företag på strategiskt effektivitet menar Porter (1996) att 
risken för konkurrens via pris blir mindre. I dagens läge erhåller alla mjölkföretagare i 
stort sett samma pris för sin mjölk, och det är som vi ovan nämnde svårt att avgöra om 
de ens konkurrerar med varandra. Osborne och Rubenstein (1994) återberättar Nash 
välkända teori Fångarnas dilemma från 1950-talet, vilken redogör för hur marknads-
aktörer kan samarbeta för att ta sig ur en ogynnsam position på marknaden för att 
gemensamt förflytta sig till en bättre marknadsposition. Osborne och Rubenstein redo-
gör vidare för den typ av extensiv spelteori vilken kan utgöra en förklaring av 
mjölkbranschens situation i dagsläget samt dess möjlighet till förändring om samtliga 
mjölkföretagare skulle samarbeta. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

I studiens problematik framgår det tydligt att mjölkföretagare måste förhålla sig till 
många faktorer som kan göra deras företagande svårt. För att reda i mjölkföretagares 
problematik har vi formulerat följande syfte: 
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Studien syftar till att förstå den svenska mjölkbranschens struktur och vilka problem 
mjölkföretagare uppfattar i den. Givet den uppfattade strukturproblematiken vill vi 
undersöka vilka möjligheter mjölkföretagare anser att de har för att påverka sin roll 
inom mjölkbranschen. 
 
Vi har för studiens ändamål valt att formulera forskningsfrågor, vilka vi inte avser 
kunna besvara till fullo, utan avsikten med frågorna är snarare att underlätta vårt arbete 
med informationsinsamling. I slutsatsen återkommer vi dock till studiens forskningsfrå-
gor vilka är följande: Hur uppfattar svenska mjölkföretagare branschstrukturen i mjölk-
branschen?, Hur ter sig verksamheten för mjölkföretagare?, Vilka omvärldsfaktorer 
upplever mjölkföretagare att de påverkas av? och Hur tänker mjölkföretagare i termer 
av strategisk förändring?.  
 
Utöver studiens forskningsfrågor kommer vi ha ett konstant analytiskt och reflekterade 
förhållningssätt till studien, där vi hoppas kunna identifiera möjligheter och problem 
mjölkföretagare tidigare inte reflekterat kring.   

1.4 Avgränsningar 

I undersökningen har vi valt att i avgränsa oss till den svenska mjölkmarknaden vad 
gäller mjölkföretagare, mejeriföretag och konsumenter. Även de svenska lagarna 
kommer att stå i centrum framför de europeiska, då det är den svenska lagstiftningen 
som påverkar svenska mjölkföretagare. Kort nämns även europeisk lagstiftning för att 
läsaren ska få förståelse för hur lagarna skiljer sig åt. Eftersom mjölkpriset till stor del 
påverkas av världsmarknadspriset kommer vi att ta detta i beaktande under studiens 
gång och kortfattat se utanför Sveriges gränser. Studiens tyngdpunkt ligger dock på 
mjölkföretagare verksamma inom Sverige. 

1.5 Kunskapsbidrag 

Vår avsikt är att studien ska förklara mjölkbranschen ur ett företagarperspektiv, och de 
problem som mjölkföretagare under slutet av år 2014 och början av år 2015 har upplevt. 
Branschens beskrivning är väl utvecklad för att sätta mjölkföretagarnas upplevda pro-
blem i en tydlig kontext, och avsikten är att studien såväl riktar sig till mjölkföretagare 
som människor som intresserar sig av mjölkbranschen och dess problematik. Studien 
avslutas med enklare strategiska rekommendationer anpassade till företagsriktningar 
mjölkföretagare redan använder sig av, men inte strategiskt definierat. Utöver de redan 
utvecklade företagsriktningarna har vi själva utvecklat ytterligare strategi vi anser vara 
tillämpbar för mjölkföretagare i dagens mjölkbransch.  
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2 Metod 
I detta kapitel kommer vi redogöra för studiens metodik. Främst har vi använt oss av en 
kvalitativ ansatsmetod och arbetat för att nå många primära källor. Avsikten med de 
valda metoddelarna är att möjliggöra insamling av material som hjälper oss att förstå 
mjölkföretagare samt förklara mjölkbranschen ur mjölkföretagares perspektiv.    

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Det vetenskapliga synsättet behandlar hur man förhåller sig till verklighet och 
information, såväl redan existerande som ny. (Patel & Davidson, 2011). Det finns 
många vetenskapliga vägar att välja mellan, men positivismen och hermeneutiken ses 
som de två huvudvägarna. Positivismen har uppkommit ur naturvetenskapen och ett 
positivistiskt synsätt innebär att vetenskap ska vara verklig och tillgänglig för våra 
sinnen, vidare ska den vara nyttig och ha förmågan att hjälpa samhället framåt. Viktigt 
inom positivismen är att iakttagelser av verkligheten ska vara logiskt prövbara, samt att 
dessa iakttagelser ska kunna delas i sina enkla beståndsdelar.  

Patel och Davidson (2011) menar att hermeneutiken kan anses vara positivismens mot-
sats. Med hermeneutik menas tolkningslära, och det är en vetenskaplig riktning som 
beskriver, studerar och tolkar händelser utifrån forskarens egen förförståelse. Istället för 
att observera den undersökta händelsen i delar är det vanligt att forskaren vill se händel-
sen i sin helhet för att kunna förstå och analysera den. Detta helhetssynsätt kallas 
holism, och syftar till att en händelse i sin helhet ofta betyder mer än bara händelsens 
delar. Då vi avser att analysera en bransch i sin helhet finner vi användandet av ett 
holistiskt hermeneutiskt vetenskapligt synsätt lämpligt.  

Anledningen till det huvudsakliga hermeneutiska förhållningssättet är att vi kommer 
använda oss av våra förkunskaper inom företagsekonomi samt inom jordbruks-
branschen.  

Rune Wigblad beskriver i sin bok Karta över vetenskapliga samband (1997), den holist-
iska logiken där förståelsen för helheten anses vara den centrala, och vi har använt oss 
av Figur 2.1 för att skapa oss ett kunskapsdjup kring hur det är att vara mjölkföretagare 
i dagens mjölkbransch. På den deskriptiva nivån, i vår empiri, har vi beskrivit 
mjölkföretagares företagssätt samt förhållningssätt till mjölkbranschen, på analysnivån, 
vår analys, har vi analyserat mjölkföretagarnas roll i mjölkbranschen, och studien 
avslutas på handlingsnivån, vår diskussion, där vi ger konkreta strategiförslag till 
svenska mjölkföretagare. 
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Figur 2.1 Kunskapsmål vid en holistisk logik. Källa: Rune Wigblad, Karta över vetenskapliga samband: 
Orientering i den samhällsvetenskapliga metoddjungeln, 2 Uppl. (Lund: Studentlitteratur, 1997), ss. 40 

2.2 Angreppssätt 

Vid val av angreppssätt finns det huvudsakligen två riktningar att gå (Wigblad, 1997). 
Den första riktningen är den deduktiva, i vilken det anses vara nödvändigt att slut-
satserna följer de utsatta förutsättningarna, det vill säga teorierna. Deduktionens motsats 
är den induktiva riktningen, som utgår ifrån empirin. Det är dock ovanligt att ren 
deduktion eller ren induktion går att leva upp till, då ren deduktion, det vill säga prövan-
det av hypoteser, blir problematisk på grund av själva tolkningsprocessen (Alvehus, 
2013). Att tolkningen av hypotesprövningen skulle göras utan forskarens egen 
åsiktsinverkan kan anses orimligt, och frågan blir då om det är hypotesens eller 
forskarens förmåga som resulterar i ett utvunnet resultat ur samlad teori och empiri. En 
ren induktiv ansats tenderar inte heller till att uppnå ett trovärdigt resultat, då det skulle 
innebära en tolkning helt utan teoretisk förförståelse. En vidare utveckling av de tidigare 
nämnda riktningarna är abduktionen, som innebär en växling mellan empirisk och 
teoretisk reflektion. 

Vid ett abduktivt angreppssätt arbetar forskaren parallellt med empirin och teorin, och 
forskar kring vad den ena kan betyda i ljuset av den andra (Alvehus, 2013). I använ-
dandet av ett abduktivt angreppsätt anses teori och empiri vara helt oskiljaktiga 
(Wigblad, 1997; Alvesson & Skiöldberg, 2008). De anses oskiljaktiga av anledningen 
att helheter är uppbyggda av mönster av samband (Wigblad, 1997). Sambanden blir så 
tydliga att de ej går att överse och metoden mynnar därav ut i ett abduktivt angreppssätt.  

Även Hansen (2008) beskriver abduktionen, och menar i likhet med Alvehus (2013) att 
det kan vara svårt att ha en helt deduktiv eller induktiv ansats då vi vet för lite om vad 
det vi vet kommer ifrån. Hansen (2008) menar också att eftersom deduktion utvecklar 
logiska lösningar från en hypotes och induktion använder data för att bekräfta argument, 
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och därmed enbart bekräftar eller förkastar någonting forskaren tror sig veta, är 
abduktion den enda vägen till att upptäcka ny kunskap. I abduktionen upptäcker man, 
genom en samverkan av teori och empiri, hur något kan vara.  

Till skillnad från Wigblad (1997) och Alvehus (2013) skiljer Hansen (2008) mellan 
weak abduction och creative abduction. Weak abduction syftar till att undersöka ett 
oväntat fenomen i vilket relationer av samband återfinns, och således möjliggöra att 
forskaren kan använda sin befintliga stock of knowledge för att förklara fenomenet 
(Hansen, 2008). Forskaren måste därför först upptäcka händelsen och undersöka denna 
för att sedan återvända till teorin för att förklara sambanden. Hansen förklarar att 
creative abduction används då forskaren inte kan undersöka sitt valda undersöknings-
område på grund av bristande stock of knowledge hos forskaren. För att förklara det 
upptäckta fenomenet måste forskaren komma på ett nytt koncept och skapa en hypotes 
för den nya upptäckten. Därefter kan det undersökta området med hjälp av det nya 
konceptet analyseras och därigenom kan ny kunskap utvinnas.   

Vi anser att abduktionen är ett lämpligt tillvägagångssätt i ljuset av vår frågeställning, 
då abduktionen ofta används i fallstudiebaserade undersökningar (Alvesson & 
Skijöldberg, 2008). I dessa fall är det vanligt att ett ofta överraskande enskilt fall 
granskas, i vårt övergripande fall, den kritiska situation mjölkbranschen idag befinner 
sig i. Under arbetets gång förstärks och utvecklas det empiriska området succesivt 
samtidigt som teorier läggs till eller tas bort. Denna önskade uppnådda synergi, som är 
speciell för abduktionen kräver alltså en förståelse för både empiri och teori för att passa 
de båda delarna till varandra (Alvesson & Skijöldberg, 2008). Ansatsen tydliggörs 
ytterligare med hjälp av Hansens (2008) förklaring kring flera typer av abduktion. Weak 
abduction, som valts som ansats i denna studie tillåter oss att med hjälp av tidigare 
kunskap nå en djupare förståelse i ämnet.  

Ovanstående motiveringar till val av ansats och vetenskapligt förhållningssätt har lett 
till att vi har utformat följande undersökningsmodell för studien: 

         
Figur 2.2 Studiens design 
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Arbetet inleddes med att samla bakgrundsinformation kring mjölkbranschen och 
mjölkföretagare, för att sedan fortsätta med en förstudie, där mjölkföretagare besöktes 
på sina gårdar. Därefter utformades en enkät som mjölkföretagare fick besvara över 
Internet. Parallellt med förstudien och enkätundersökningen samlades teori in då vi fann 
teorier vi ansåg lämpliga till vårt insamlade material. Under insamlingen funderade vi 
mycket över vår analys och möjliga utgångar för mjölkföretagare. Då insamlingen av 
empiri och teori var klar analyserades teorin och empirin tillsammans, och till sist 
sammanställde vi med hjälp av vår analys förslag på möjliga utgångar för mjölkföre-
tagare i diskussionen.  

2.3 Kvalitativ information 

Kvalitativ ansatsmetod fokuserar främst på betydelsen av uppkomster, dess mening och 
dess innebörd, och till en mindre del på statistiskt verifierbara samband och kvantifie-
ring (Alvehus, 2013; Bryman & Bell, 2013). Det är dock inte alltid lätt att skilja den 
kvalitativa och den kvantitativa forskningen åt, främst av den anledningen att det ibland 
kan vara svårt att definiera vad kvalitativ forskning är och inte är (Lekvall & Wahlbin, 
2001; Bryman & Bell, 2013). I och med att det inte verkar finnas någon fullständigt 
tydlig ram av vad kvalitativ forskning egentligen är, är det svårt att göra en tydlig 
definition. Vad som dock verkar återkommande för kvalitativ forskning i metodlitteratur 
är att det är en ansamling ord som inte behöver kunna kvantifieras. Åsikter går dock isär 
i den bemärkelsen att vissa anser att kvalitativ forskning inte ska kunna kvantifieras. 
Enklaste sättet att beskriva kvalitativ forskning kan anses vara att beskriva vad många 
menar att den inte är, det vill säga statistiskt verifierbar eller mätbar (Bryman & Bell, 
2013). 

I arbetet med vår studie samlade vi in kvalitativ information under våra inledande gårds-
besök, under fallstudien vid Sveriges Mjölkbönders årsmöte, genom ett fåtal frågor i 
enkäterna, samt i en telefonintervju.   

2.4 Kvantitativ information 

Den dominerande strategin inom företagsekonomi anses vara den kvantitativa (Bryman 
& Bell, 2013). Vikten av begrepp är stor inom kvantitativ informationsinsamling, och 
begreppen utgör utgångspunkten för företagsekonomiska studier. Viktigt är att välja 
begrepp som representerar den undersökta verkligenheten, och utgör kärnan av 
undersökningsområdet. Vid val av begrepp i kvantitativa metodansatser är det av stor 
vikt att de valda begreppen på något sätt är mätbara. Då vi i vår studie väljer begreppet 
lönsamhet har vi valt att skilja mellan frågeställningar i stil med Hur lönsam är 
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branschen? som kan anses vara en definitionsfråga, och absoluta frågeställningar i stil 
med Är branschsituationen idag lönsam?, där frågan enkelt kan besvaras med Ja eller 
Nej-svar.  

Anledningen till mätbarhet i kvantitativa metodansatser är att de ger möjlighet att 
åtskilja och jämföra olika aspekter i det undersökta området (Bryman & Bell, 2013). 
Genom att skilja människor, företeelser och företag i olika kategorier går det att jämföra 
utfall av olika händelser. En mätning bör också vara relevant över tiden, och en fråga 
som utformas Är mjölkproduktionen lönsam? besvaras hellre med svaret Ja/Nej, 
eftersom våra inkomster är x, och våra utgifter är y, istället för Ja/Nej, eftersom våra 
inkomster är höga. Det andra svaret kan svara för något i tidpunkten tydligt och 
relevant, dock ej kvantifierbart, medan det i längden blir intetsägande eftersom det inte 
talar om ifall våra utgifter är höga eller låga relativt inkomsterna. 

För att mäta ett begrepp, exempelvis lönsamhet, är det viktigt att ha en indikator, eller 
definition på vad som är lönsamhet (Bryman & Bell, 2013). Exempelvis Lönsamhet är 
när inkomsterna överstiger utgifterna. Definitionen eller indikatorn används för att 
argumentationer kring exempelvis lönsamhet, ska inneha reliabilitet och validitet. Med 
reliabilitet menas att indikatorerna måste vara pålitliga. För att testa huruvida en 
indikator innehar reliabilitet eller ej kan man testa den med ett så kallat test-retest. Har 
indikatorn en hög reliabilitet kommer det finnas ett högt samband mellan de två 
testtillfällena som ett test-retest innebär. Validiteten avgör huruvida en indikator mäter 
det den är avsedd att mäta. 

För att ha möjlighet att göra en större tvärsnittsundersökning valde vi att göra vår 
huvudsakliga enkätundersökning på ett kvantitativt vis. På så sätt kunde vi på ett 
effektivt vis sammanställa en stor mängd information i vilken vi hade förhoppningar att 
kunna utvinna statistiskt verifierbara samband. 

2.5 Två typer av data: primär och sekundär 

Primärdata är data som insamlats speciellt för den pågående studien (Alvehus, 2013; 
Bryman & Bell, 2013). Patel och Davidson (2011) beskriver primärdata som en 
ögonvittnesskildring eller en förstahandsrapport. Primärdata är oftast mer tidskrävande 
att samla in än sekundärdata, men är bra i avseendet att det är utformat för ett speciellt 
ändamål, forskarens studie (Bryman & Bell, 2013). Sekundärdata är data som ursprung-
ligen skapats för en annan undersökning eller ett annat ändamål men som ändå kan 
användas i den aktuella undersökningen. Sekundärdata är många gånger bättre än 
primärdata, speciellt i fall då den primära källan är svårkontaktad, eller då en person 
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med bättre expertis gällande intervjuer genomfört en intervju för studiens önskade 
ändamål (Frankelius i Lekvall & Wahlbin, 2001).  

Vid insamlandet av data i vår studie har vi främst valt att använda oss av primärdata för 
att möjliggöra förståelse för mjölkföretagares bild av mjölkbranschen. Vi har även 
använt oss av sekundärdata gällande övergripande branschfakta, där exempelvis 
Jordbruksverket kan bidra med trovärdigare fakta än vi själva har möjlighet att fram-
ställa.  

Nedan redogörs först för de etiska aspekter för datainsamling vi använt oss av under 
studien. Därefter redogör vi för de moment i studien då data samlats in. Under respek-
tive moment redogörs vilket tillvägagångssätt som har använts vid datainsamling.  

2.6 Etiska aspekter 
Vid genomförandet av denna studie använde vi oss av Vetenskapsrådets (2011) 
forskningsetiska principer för att genomföra trovärdig datainsamling under vilken våra 
respondenter kunde känna sig trygga. De forskningsetiska principerna delas upp i fyra 
huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjande-
kravet. Sammantaget innebär kraven att respondenterna blivit informerade om studiens 
syfte och att de därefter fick besluta sig för om de ville medverka i studien eller inte. 
Deltagande respondenter behövde bara svara på de frågor de kände sig bekväma att 
svara på, och respondenterna hade möjlighet att vara anonyma. I vår förstudie valde vi 
att göra samtliga respondenter anonyma då de respondenter som önskat vara anonyma 
inte skulle framträda genom utebliven anonymitet hos andra respondenter. Respon-
denterna informerades även om att samlad intervju- och enkätdata endast skulle 
användas för studiens ändamål och därefter raderas.  

2.7 Förstudie  

Förstudier är ofta förknippade med explorativa undersökningar och syftar ofta som ett 
första steg in i en större undersökning (Lekvall & Wahlbin, 2001). Datainsamling bör 
inte påbörjas innan frågeställningen och problemformuleringen är korrekt formulerad 
(Bryman & Bell, 2013). För att inte riskera att samla in stora mängder icke relevant 
information valde vi därför att genomföra en förstudie. Förstudien syftade också till att 
utveckla vår förståelse inom området mjölkproduktion då vi inte trodde oss kunna skapa 
en fullständig förståelse genom att enbart läsa om branschen.   
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2.7.1 Insamling av förstudiens sekundärdata  

Inledande samlade vi information genom att läsa svensk lantbrukspress, lantbruks-
litteratur, rapporter från svenska mjölkbranschorganisationer, jordbrukslagar samt 
genom att studera befintlig jordbruksstatistik.  

Vi använde oss främst av det online-baserade sökverktyget Retriever. Retriever 
marknadsför sig själva som ”Nordens ledande leverantör av mediebevakning, verktyg 
för redaktionell research, medieanalys och företagsinformation.” (Retriever, 2015-05-
20) och hjälper användaren att genom sina sökord hitta relevanta nyhetsartiklar. 
 
Tabell 2.1 Sökning i Retriever 

        

Vidare har vi också tagit del av Trollhättans Stadsbiblioteks utbud av böcker som 
behandlar nötkreatur, Jordbruksverkets statistik angående mjölkproduktion och mjölk-
pris, samt de lagar som berör svenska mjölkföretagare, såsom djurskyddslagen. 

Vi har valt att göra bakgrundsbeskrivningen informationsrik för att göra studien enkel 
att förstå. Geertz (1973) beskriver thick description som en helhetsbeskrivning som ska 
underlätta för läsare att förstå studier i sin helhet. Han menar att då studier inte beskrivs 
i sin helhet, utan delas upp i enskilda delar, tappar läsaren lätt förståelse för studiens 
fulla kontext.  

2.7.2 Insamling av förstudiens primärdata  

Intervjuerna i vår förstudie valde vi att genomföra på ett semistrukturerat kvalitativt vis. 
Att genomföra intervjuer på ett semistrukturerat vis innebär att undersökaren har ett 
antal punkter som ska beröras under intervjun, men att den intervjuade personen har stor 
frihet i hur han/hon vill besvara frågorna (Bryman & Bell, 2013). Intervjuerna spelades 
in på en av våra mobiltelefoner, för att vid ett senare tillfälle transkriberas.  

För att komma i kontakt med mjölkföretagare i Linköpingsområdet, som kan ses som ett 
bekvämlighetsurval (Alvehus, 2013), tog vi först kontakt med en mjölkföretagare 
genom Arlas hemsida. Därefter skedde urvalet lik ett snöbollsurval (Alvehus, 2013), då 
den första mjölkföretagaren vi träffade hjälpte oss med kontaktuppgifter till ytterligare 
mjölkföretagare. Vidare besökte vi under vår förstudie fem gårdar i Linköpingsområdet. 
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Frågorna vi ställde till företagarna under förundersökningen finns under bilagor som 
Bilaga 1.  

Vad som vi från början avsåg bli en kortfattad och enkel förstudie, blev snabbt en fyllig 
studie vilken gav oss en djupare förståelse i mjölkbranschen som helhet. Gårdsbesöken i 
vår förstudie ligger i linje med vårt holistiska synsätt, och den tydliga beskrivningen av 
gårdsbesöken i empirin hjälper läsaren att enklare få en förståelse för mjölkbranschens 
fulla kontext, även detta i linje med Geertzs (1973) thick description.    

2.8 Fallstudie: Sveriges Mjölkbönders årsmöte 2015 

 Under en fallstudie studeras ett enskilt fall, det vill säga en plats, lokal, eller organi-
sation för att på ett djupt sätt kunna förstås (Bryman & Bell, 2013; Alvehus, 2013). 
Alvehus (2013) menar att ett fall är ett avgränsat system med en egen identitet och ofta 
förknippas med forskning av en kvalitativ art. Svårigheter med fallstudier är att det för 
forskaren kan vara svårt att avgöra om ett specifikt fall innehar reliabilitet, repliker-
barhet samt validitet, och om fallet i så fall är värt att studera (Bryman & Bell, 2013). 
Fallets trovärdighet är upp till forskaren att bedöma, men viktigt att ha i åtanke är att det 
finns fler typer av fall. Vanligtvis studeras fall som är enkla att senare generalisera, men 
det finns undantag. Yin (1984) nämner det informationsrika eller avslöjande fallet, 
vilket innebär att forskaren studerar ett specifikt fall som andra forskare än inte haft 
möjlighet att undersöka.  
 
Vi liknar vår fallstudie vid Sveriges Mjölkbönders 
årsmöte 2015 vid det informationsrika eller avslöjande 
fallet då mötet behandlade pågående ämnen inom 
mjölkbranschen. Ämnena som behandlades på mötet har 
därav inte blivit undersökta på det sätt vi avser att 
undersöka dem tidigare, då de inte diskuterats på samma 
sätt på årsmöten tidigare.  

Vi förberedde oss inför årsmötet genom att införskaffa 
informationsmaterial om vår studie för att enklare kunna 
ta kontakt med mjölkföretagare. Till vårt förfogande 
hade vi en så kallad roll-up, visitkort samt informations-
blad som förklarade vår studie. Roll-upen ställdes i 
mötesrummet för att upplysa mjölkföretagarna på mötet 
om vår närvaro. Vidare delade vi ut informationsblad 
och visitkort för att mjölkföretagare skulle ha möjlighet Vår roll-up.  
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att höra av sig till oss vid frågor om studien eller för att bistå oss med information 
vilken de ansåg kunde vara intressant för vår studie. Fallstudien vid Sveriges 
Mjölkbönder gjordes i samarbete med forskningsprojektet Grönovation. 

2.9 Enkätundersökning 

En enkätundersökning, en surveyundersökning eller en tvärsnittsdesign, som Bryman 
och Bell (2013) helst benämner den, är en undersökning som ofta likställs med enkäter 
och strukturerade intervjuer. Lekvall och Wahlbin (2001) framhåller att syftet med en 
enkätundersökning är att undersökaren har en population som han/hon i något avseende 
vill kunna dra slutsatser om. Gruppen människor slutsatserna ska dras kring benämns 
som målpopulation och är i denna studies fall mjölkföretagare i Sverige. Lekvall och 
Wahlbin (2001) skriver också att det är vanligt att inte undersöka hela populationen, 
detta av olika anledningar såsom tidsbrist eller ekonomiska skäl. I studiens under-
sökning var inte avsikten att undersöka samtliga av Sveriges mjölkföretagare utan ett 
val gjordes att cirka 100 mjölkföretagare skulle svara på en enkätundersökning.  
 
För att genomföra enkätundersökningen skapades en enkät med hjälp av enkätverktyget 
SurveyMonkey på Internet (enkätfrågorna finns bifogade i Bilaga 2). Inledningsvis var 
tanken att enkäten skulle spridas på internet, och vi litade på att endast mjölkföretagare 
skulle svara på enkäten. Enkäten lades i vissa Facebook-grupper avsedda för mjölkföre-
tagare, men även på Sveriges Mjölkbönders hemsida. Vi insåg dock senare att detta 
skapade ett osäkert urval, och Facebook-länken stängdes. Vid detta tillfälle hade 22 
mjölkföretagare svarat via Facebook-länken och 12 mjölkföretagare via länken på 
Sveriges Mjölkbönders hemsida. Länken som blivit lagd på Sveriges Mjölkbönders 
hemsida fick dock kvarstå, då ordförande för organisationen bett medlemmarna svara 
via denna tidigare under organisationens årsmöte. Vi fick senare ta del av ett register av 
samtliga svenska mjölkföretagare genom Sveriges Mjölkbönder, och kunde därigenom 
via telefon ta kontakt med slumpmässigt valda mjölkföretagare. Således användes en 
registerpopulation (Lekvall & Wahlbin, 2001). Via telefon togs deras e-postadresser 
och vi mailade sedan ut enkäten till resterande respondenter, varav 70 svarade på denna. 
Vi uppskattade att ca 40 % av de uppringda mjölkföretagarna redan gått i konkurs, men 
därutöver svarade näst intill alla kontaktade mjölkföretagare på enkäten de fick sänd 
över mail. Vid telefonsamtalen fick mjölkföretagarna även möjlighet att svara på 
enkäten via telefonen. Enkäten var tillgänglig att besvara under perioden 10 mars till 10 
april.  
 
Under rubriken 4.1.5 Slutkonsumenter består den huvudsakliga informationen av data 
från en surveyundersökning vi genomförde för mjölkkonsumenter. Undersökningen 
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gjordes ursprungligen för att tillgodose de mjölkföretagare vi träffat med information 
kring mjölkkonsumenter. Undersökningsresultatet gav oss dock en tydlig bild av konsu-
menters preferenser angående mjölk- och mejeribranschen, och därför valde vi att lyfta 
fram enkätens resultat under den inledande delen av vår förstudie. För denna enkät-
undersökning användes också enkätverktyget SurveyMonkey. Enkäten besvarades av 
117 respondenter och fanns tillgänglig att svara på under perioden 10 februari till 18 
mars. 

2.9.1 Bortfall 

Bryman och Bell (2013) skriver i likhet med Lekvall och Wahlbin (2001) att det är 
vanligt att det dyker upp fel i enkätundersökningar, ofta i form av bortfall. Bortfall kan 
uppkomma av flera anledningar, men det kan exempelvis förekomma att respondenter 
inte vill svara på alla frågor i en enkät (Bryman & Bell, 2013). Under arbetet med 
enkätundersökningen för denna studie uppstod ett fåtal bortfall, där det tydligaste var en 
respondent som över huvud taget inte var mjölkföretagare. Utöver denna respondent var 
det 4 respondenter som föll bort under enkätens gång, vars anledning till bortfall vi inte 
vet om. Då enkäten avslutades fanns 107 svar, men då bortfall på 5 respondenter 
uppstod analyserades 102 svar.  

2.10 Telefonintervju 

Under studien har vårt fokus varit mjölkföretagare, men för att vidga vårt perspektiv av 
mjölkbranschen samt vår förståelse för hur mejeriföretag resonerar kring mjölk-
branschen genomförde vi den 22 och 23 april en telefonintervju med Arlas presschef. Vi 
genomförde telefonintervjun på ett enligt Bryman och Bell (2013) personligt struktu-
rerat vis, vilket innebär att vi hade ett personligt samtal med Arlas presschef, med 
tydliga frågor under intervjuns gång. Anledningen till att vi valde att göra en telefon-
intervju med Arla var för att intervjutypen gjorde det lättare att få access till företaget, 
samt att telefonintervjuer enligt Bryman och Bell (2013) också är tidsbesparande samt 
anses vara lika representativa som en direkt intervju där båda intervjuparterna träffas. 
Intervjun spelades in och transkriberades därefter. Frågorna från intervjun finns 
bifogade i Bilaga 4.  
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3 Teori 
I detta kapitel kommer vi redogöra för vilka teorier vi valt att använda oss av för att 
analysera vårt empiriska material. Inledande presenteras teorier kring strategi och 
konkurrensfördelar, därefter Porters (1980) femkraftsmodell och den välbekanta 
PESTLE-analysen. Slutligen redogör vi för spelteori samt en teori kring arbetsrelaterad 
hälsa.  

3.1 Strategi som konkurrensfördel  

Vid utformandet av en organisations strategi bör utformaren fokusera på vad som gör, 
eller kan göra, organisationen framgångsrik, samt vilka faktorer som påverkar denna 
framgång (Merchant & Van der Stede, 2011). En väl utformad strategi bör skilja sig 
från konkurrenters strategi och därför vara svår att kopiera (Grant, 1991). Strategin är 
vidare en sammansättning av fler olika delar som tillsammans utgör en handlingsram 
för hur ett företag ska verka (Merchant & Van der Stede, 2011; Porter, 1980, 1996). Att 
utforma en strategi handlar om att finna och upprätthålla konkurrensfördelar gentemot 
sina konkurrenter, då konkurrensfördelar i en föränderlig värld endast är tillfälliga och 
därför ständigt bör hållas aktuella (Porter, 1996). ”Competitive strategy is about being 
different. It means deliberately choosing a different set of activities to deliver a unique 
mix of value.” (Porter, 1996, ss. 64).  
 
Vid utformandet av en strategi är det viktigt att skilja på operationell effektivitet och 
strategisk effektivitet (Porter, 1996). Att en organisation har operativ effektivitet inne-
bär att den utför något operativt bättre än sina konkurrenter, medan strategisk effektivi-
tet innebär att organisationen utför något annat än sina konkurrenter, eller att den utför 
samma sak fast på ett bättre strategiskt, och därmed långsiktigt hållbart, sätt. För att vara 
strategiskt effektiv enligt Porter krävs alltså att det finns en möjlighet att utföra en 
uppgift på olika sätt eller att uppgiften är substituerbar med något annat. 

3.2 Strategisk marknadspositionering 

Det finns många sätt att behålla sin marknadsposition på genom strategisk position-
ering, men gemensamt för teorier som nämns i detta teoriavsnitt är att de behandlar hur 
ett företag anskaffar sig och upprätthåller en marknadsposition inom ett önskat område. 
 
Miles och Snow (1978) beskriver fyra typer av organisationer, där varje organisation 
kräver en viss strategi, struktur och kontrollsystem. De fyra organisationerna består av 
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defenders, prospectors, analyzers och reactors, där framförallt defenders och 
prospectors har blivit uppmärksammade som typiska organisationer. 
 
En defender utmärks av dess strategiskt aggressiva agerande på marknaden och har ofta 
en klassiskt centraliserad organisation med tajt kontroll. Organisationen säljer ofta en 
mogen produkt som redan är välkänd på marknaden, vilket gör att den är svår för andra 
företag att konkurrera med. En styrka som defender-organisationer innehar är dess 
redan välkända varumärke, vilket gör att organisationen kan spara in på marknads-
föringskostnader och istället fokusera på förbättrad produktkvalitet samt effektiviserad 
produktion. 
 
En prospector arbetar främst med att hålla marknaden uppvärmd för nya produkter. 
Organisationen tar ofta nya produkter till marknaden och det är för prospectorn viktigt 
att vara först med det senaste. Då prospectorn ständigt levererar nya produkter arbetar 
den för att slå sina konkurrenter ur balans och därmed vinna markansandelar. Strukturen 
i organisationen är ofta öppen och organisk medan kontrollen i organisationen uppmunt-
rar innovation, kreativitet och entreprenörskap, och personal känner sig ofta friare än i 
en defender-organisation. 
 
Ett hybrid mellan defendern och prospectorn kan anses vara vad Miles och Snow (1978) 
benämner som en analyzer. Analyzern använder sig av en tudelad organisationsstruktur, 
där den ena delen arbetar med en stadig organisationsgrund, likt en defender, och den 
andra arbetar med att anpassa sig till en dynamisk marknad. En analyzer verkar genom 
att analysera marknaden, och snabbt kopiera framgångsrika innovationer som andra 
organisationer redan framfört. En analyzer har oftast tajt kontroll för den organisa-
toriska företagsdelen, medan den innovativa utvecklande delen arbetar med en friare 
kontroll.  
 
Den sista organisationen Miles och Snow (1978) nämner är reactorn. En reactor har ofta 
en förlegad strategi, eller ingen strategi alls. Reactorn flyter med marknadsutvecklingen 
och arbetar sällan för att uppnå nya mål. Organisationsstrukturen och kontrollen i 
företaget är ofta otydligt då ingen strategi är utformad för organisationen. Få organisat-
ioner skulle erkänna sig vara en reactor, men Miles och Snow menar att då ingen ut-
arbetat strategi finns blir företag lätt en reactor.  
 
Porter (1980) har likt Miles och Snow (1978) också valt att skilja på företags strategi-
typer, och förklarar skillnaderna mellan dessa i sin teori om de tre generiska 
strategierna. Dessa tre strategier anses vara stereotypa strategier för organisationer och 
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används för att nå organisationens önskade marknadsposition. Porter benämner de tre 
strategierna som följande: overall cost leadership, differentiation och focus. 
 
I den generiska strategin overall cost leadership (benämns vidare som en lågkostnads-
strategi) som i det närmsta kan jämföras med Miles och Snows (1978) defender, 
beskriver Porter (1980) en organisation vilken har en aggressiv användning av 
stordriftsfördelar samt en utbredd fördel av kostnadsreduktioner. Organisationen har tajt 
kontroll och ägnar lite resurser åt forskning och utveckling, service, marknadsföring och 
säljstyrka. Tack vare de låga priserna håller sig företaget konkurrenskraftigt på 
marknaden och konkurrerar inte främst med excellens utan snarare med lågt pris mot 
sina konkurrenter.  
 
Med en lågkostnadsstrategi skyddar sig företaget både mot starka köpare och starka 
leverantörer (Porter 1980). I och med sin kostnadseffektivitet kan starka köpare ofta inte 
hitta en bättre säljare, eller en säljare med större leveranssäkerhet, och starka 
leverantörer kan ofta inte hitta en bekvämare eller säkrare köpare än organisationen med 
en lågkostnadsstrategi. En organisation som väljer att ha en lågkostnadsstrategi måste 
helst ha en stor marknadsandel och fördelar mot sina konkurrenter, exempelvis säker 
och enkelt tillgång på råmaterial. Vidare kräver uppstartandet av en organisation med 
lågkostnadsstrategi mycket kapital, då själva idén är att konkurrera med låga priser och 
massproduktion som i sin tur kräver investeringar i effektiva produktionsmedel. 
 
I Porters (1980) generiska strategi differentiation (benämns vidare som en 
differentieringsstrategi) syftar han på en organisation som kan liknas vid vad Miles och 
Snow (1978) beskriver som en prospector. 
 
I organisationer som använder sig av en differentieringsstrategi är just differentieringen 
det viktiga då dessa organisationer konkurrerar med att vara unika (Porter 1980). 
Approacher som kan användas för differentiering är exempelvis design eller 
varumärkesutformande, teknologi, speciella produktfunktioner, service, eller andra 
typer av fördelar som konkurrerande organisationer inte använder sig av. En 
differentieringsstrategi som är väl utformad ger organisationer möjlighet att tjäna mer 
än genomsnittet i sin bransch, då de lyckats låsa in sina komparativa fördelar i sina 
produkter (vilket behandlas längre fram i teoriavsnittet med hjälp av Grant (1991)). 
Resultatet av en lyckad differentieringsstrategi blir en stark kundlojalitet, vilken grundar 
sig i kundernas efterfrågan på vad det unika företaget eller organisationen har att 
erbjuda. Med en differentieringsstrategi ges en möjlighet att uppnå högre marginaler, 
vilket gör förhandlingar med leverantörer enkla då det finns ett vitt förhandlings-
utrymme. Angående köpare står företaget i en gynnsam position, då köpare oftast inte 
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har några jämförbara alternativ till företagets vara eller tjänst. Organisationer som har 
en tydligt differentierad strategi tvingas ofta göra en kompromiss angående marknads-
andelar, då en väldigt differentierad strategi ofta leder till en mindre marknadsandel än 
vad en lågkostnadsstrategi gör.  
 
Den sista av Porters (1980) tre generiska strategier är focus (benämns vidare fokus-
strategin). Fokusstrategin kan ta många olika former, men dess huvudsakliga syfte är att 
servera en viss köpgrupp eller ett visst marknadssegment med exakt vad de efterfrågar. 
Dessa marknadssegment eller köpgrupper, vars efterfråga organisationen önskar 
tillfredsställa, kan avgränsas geografiskt, via produkttyper, eller till grupper av 
människor med speciella preferenser. Fokusstrategin kommer inte att uppfylla varken 
differentieringsstrategin eller lågkostnadsstrategin på marknaden som helhet, men inom 
sitt valda segment måste organisationen ändå hitta sin speciella marknadsposition. 
Meningen med en fokusstrategi är att företaget eller organisationen kan tjäna över 
marknadens genomsnitt, antingen genom att använda sig av en differentieringsstrategi, 
lågkostnadsstrategi eller både och till sitt valda marknadssegment eller köpgrupp. 
 
Samtliga tre generiska strategier kan, när de är väl utformade, leda till en lönsamhet 
över genomsnittet i den av organisationen valda branschen. Vad Porter (1980) dock 
påpekar är att det ofta är svårt att genomföra strategierna på ett framgångsrikt sätt, och 
det är lätt att företag eller organisationer fastnar mellan strategier och blir så kallade 
stuck in the middle, vilket enligt Porter är den sämsta positionen en organisation kan 
inneha på marknaden. Organisationer som fastnat är näst intill garanterade att ha en låg 
lönsamhet då de antingen förlorar sina stora kundgrupper, som är viktigt inom 
lågkostnadsstrategin, eller tappar sina affärsmöjligheter till att sälja varor med höga 
marginaler, som är viktigt inom differentieringsstrategin. I den värsta av situationer blir 
organisationen fast med få kunder och låga marginaler. 

3.3 Behålla konkurrensfördelar 

För att företag ska kunna bevara sina konkurrensfördelar beskriver Grant (1991) att 
strategin för att bevara konkurrensfördelarna måste uppfylla fyra kriterier; durability 
(konkurrensfördelen gäller under en längre tid), transparency (konkurrensfördelen är 
svår att se igenom), transferability (konkurrensfördelen är svår at överföra) och 
replicability (konkurrensfördelen är svår att replikera). 
 
Med durability menar Grant (1991) att en konkurrensfördels konkurrenskraft beror på 
hur länge den är aktuell utan att behöva förändras. Resursers hållbarhet varierar mycket, 
och exempelvis råmaterial kan anses långsiktigt hållbart och svårt att förändra, medan 
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produkter som är teknologiskt intensiva har en kort hållbarhetstid. Grant säger dock inte 
att varken långsiktig eller kortsiktig hållbarhet är bättre än det andra, utan snarare att 
strategiutvecklaren måste vara uppmärksam på att hålla konkurrensfördelarna uppdate-
rade gentemot organisationens konkurrenter.  
 
Grants (1991) andra kriterium, transparency, syftar till att en konkurrensfördel ska vara 
svår att se igenom. Han menar att en konkurrensfördels hållbarhet beror på hur fort en 
konkurrent kan kopiera den. För att en konkurrent ska kunna härma företaget eller 
organisationen krävs först att konkurrenten kan identifiera företagets konkurrensfördel, 
och därefter konkurrensfördelens delar. För att göra det svårt för konkurrenter att 
kopiera det egna företagets konkurrensfördelar är det bra att göra dessa komplexa, och 
välva in dem i för det egna företaget specifika processer. 
 
Efter transparency nämner Grant (1991) transferability. Med transferability förklarar 
Grant att för att ytterligare skydda sina konkurrensfördelar är det bra att göra dess 
komponenter svåra att förflytta. På finansiella marknader är resurser nästan alltid lätta 
att förflytta, men i många andra avseenden kan resurser vara svåra att flytta. Den 
organisation som har möjlighet att kontrollera marknaden för de efterfrågade resurserna, 
vilka är svåra att förflytta, kommer att inneha en värdefull konkurrensfördel gentemot 
sina konkurrenter. Konkurrenterna kommer då uppleva svårigheter med att få tillgång 
till den icke förflyttningsbara resursen.  
 
Sist tar Grant (1991) upp replicability. Han förklarar att även om konkurrensfördelar är 
svåra att se igenom samt svåra att förflytta finns det en tydlig fördel med att bädda in 
dem i företagets eller organisationens organisatoriska rutiner. Då inbäddningen genom-
förts blir konkurrensfördelen näst intill ett med organisationen och de är svåra att 
separera. Fördelarna slår tids nog rot i företagets kultur och blir för andra företag väldigt 
svåra att kopiera eller ens definiera. 

3.4 Identifiering av konkurrenter 

Enligt Porter (1980) är det vanligt att organisationer inte gör en tillräckligt omfattande 
konkurrensanalys, och ofta stannar vid vad som vid en första anblick verkar vara 
organisationens enda konkurrenter. Gör organisationen inte en djupare konkurrens-
analys riskerar de att missa andra marknadsaktörer som i själva verket förhindrar 
organisationens förmåga att verka på bästa möjliga sätt på marknaden. Enligt Porter 
(1980; 2008) bör fem krafter tas i beaktande för att sammanställa konkurrensen som 
finns på den undersökta marknaden. De fem krafterna utgörs av: (1) hot från inträde av 
nya marknadsaktörer, (2) förhandlingsförmåga från leverantörer, (3) förhandlings-
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förmåga från kunder, (4) hot från substitut till existerande varor samt (5) befintlig 
rivalitet på marknaden. Porter beskriver dessa krafter enligt följande: 
 

          
Figur 3.1 Porters femkraftsmodell. Källa: Michael Porter, The Five Competitive Forces That Shape 
Strategy, (Boston: Harvard Business Review, 2008), ss. 4 
 
Kraft 1: Hot från inträde av nya marknadsaktörer 
Då nya marknadsaktörer gör inträde på marknaden sätts press på redan verksamma 
marknadsaktörer (Porter, 2008). De nya aktörerna kommer i jakt på marknadsandelar att 
konkurrera med befintliga aktörer genom prissänkningar och utveckling av marknaden. 
En risk som befintliga organisationer utsätts för är att den nya aktören kommer att skaka 
upp marknaden och därmed få de befintliga aktörerna ur balans vid en kraftig 
marknadsutveckling eller vid teknologiska framsteg. Marknader med hög lönsamhet 
lider extra stor risk att utsättas för nya aktörer och bör därför hålla sina priser låga eller 
återinvestera mycket kapital. 
 
En fördel som existerande aktörer har gentemot nya aktörer är att de redan har passerat 
den så kallade inträdesbarriären som organisationer är tvungna att passera innan de kan 
vara verksamma på en marknad (Porter, 2008). Porter nämner sju barriärer som nya 
aktörer måste handskas med för att träda in på den nya marknaden: (1) tillgångssidans 
stordriftsfördelar, (2) efterfrågesidans stordriftsfördelar, (3) kostnader som kunder 
upplever vid varubyte, (4) kapitalbehov, (5) fördel av att redan vara närvarande på 
marknaden, (6) orättvis tillgång till distributionskanaler, samt (7) förhållningssätt till 
lagar. 
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Kraft 2: Förhandlingsförmåga från leverantörer 
Leverantörer med hög förhandlingsförmåga kommer att tjäna en högre marginal och 
därmed ta ut högre priser, begränsa kvalitet eller förflytta kostnader mellan industrier 
(Porter, 2008). Även arbetskraft kan ses som leverantörer. Vid stark förhandlingskraft 
kan de påverka lönsamheten för den köpande organisationen på ett negativt sätt om den 
köpande organisationen inte har möjlighet att höja sina egna priser.  
 
Porter (2008) ger exempel på följande leverantörsattribut med stark förhandlingskraft: 
(1) låg leverantörskoncentration, (2) hög riskspridning hos leverantörer, (3) leverantörer 
vars produkter har en inlåsningseffekt, (4) leverantörer vars produkter är differentierade, 
eller (5) leverantörer vars varor ej är substituerbara.  
 
Kraft 3: Förhandlingsförmåga från kunder 
Kunder med hög förhandlingsförmåga är enligt Porter (2008) den andra sidan av myntet 
till leverantörer med hög förhandlingsförmåga. Kunderna har av olika anledningar lätt 
att förhandla priset med den säljande organisationen och Porter ger följande exempel på 
situationer då kunder har hög förhandlingsförmåga: (1) då det finns få eller enstaka 
kunder, (2) då produkterna som säljs är standardiserade, (3) då kunden inte är fast i en 
inlåsningseffekt, eller (4) då kunden kan hota med att producera varan själv.  
 
Porter (2008) säger också att vid följande tillfällen är kunder extra priskänsliga: (1) då 
produkten kunden köper utgör en stor del av kundens budget, (2) då köparen själv tjänar 
låga marginaler på den inköpta produkten, (3) då köparen inte påverkas avsevärt av 
kvaliteten på den köpta produkten, eller (4) då produkten har liten effekt på köparens 
andra kostnader och köparen därmed bara behöver fokusera på priset.  
 
Kraft 4: Hot från substitut till existerande varor 
Substitut utgörs av varor som kan ersätta de befintliga produkterna marknadsaktörer 
säljer, och det är enligt Porter (2008) ofta svårt att exakt peka ut vad ett substitut är då 
det kan ta många former. En blombukett kan exempelvis ersätta ett halsband som 
födelsedagspresent, medan en vara med tydligare efterfråga, som råvaran mjölk ersätts 
med mjölk av annat produktionsslag eller eventuellt en havredryck. Substitut utgörs 
således oftast av liknande varor till den ursprungliga produkten en marknadsaktör säljer. 
 
Porter (2008) menar även här att det finns vissa tillfällen då risken för att en produkt blir 
ersatt av ett substitut kan vara extra stor under vissa omständigheter och nämner föl-
jande: (1) i det fall att prisskillnaden till substitutet är liten och kunden kan vinna på att 
byta produkt, eller (2) i det fall att köparens kostnad för att byta till ett substitut är låg.  

 



	   24	  

Kraft 5: Rivalitet mellan redan befintliga marknadsaktörer 
Den sista av Porters (2008) fem krafter är rivalitet mellan redan existerande aktörer på 
marknaden. Porter menar att denna rivalitet kan ta många former, och exempelvis kan 
prisrivalitet eller produktutveckling leda konkurrensen. Till vilken grad rivaliteten 
påverkar organisationerna anser Porter bero på två saker, konkurrensens intensitet och 
på vilken bas konkurrensen utförs. 
 
Faktorer som kan påverka att intensiteten på marknaden blir hög är följande enligt 
Porter (2008): (1) det finns många konkurrerande marknadsaktörer, (2) utträdesbarriärer 
är höga, det vill säga företag har höga kostnader för att lämna marknaden, eller (3) 
marknadsrivalerna är högst engagerade i sin verksamhet och sätter prestige i att vara 
marknadsledande. 
 
På vilken bas konkurrensen förs är väldigt avgörande enligt Porter (2008) och han 
menar i sin femkraftsmodell, i likhet med resonemang i hans artikel What is Strategy 
(1996), att konkurrens enbart via pris är det mest skadliga för ett företag. 
 

Rivalry is especially destructive to profitability if it gravitates solely to price 
because price competition transfers profits directly from an industry to its 
customers. (Porter, 1996, ss. 85) 

 
Olika saker kan leda till konkurrens via pris och Porter (2008) beskriver följande som 
vanliga orsaker: (1) konkurrenternas produkter är väldigt snarlika, (2) produkternas 
fasta produktionskostnader är höga och de rörliga kostnaderna är låga, (3) det är svårt 
att nyttja stordriftsfördelar vid produktion av produkten, eller (4) produkten har en 
begränsad hållbarhetstid. 
 
Då produkten har en begränsad hållbarhetstid menar Porter (2008) att det är viktigt för 
det konkurrerande företaget att sälja produkten medan den fortfarande har ett värde. 
 

Just as tomatoes are perishable because they rot, models of computers are 
perishable because they soon become obsolete, and information becomes 
outdated, thereby losing its value. (Porter, 2008, ss. 86)  

 
Övriga påverkande faktorer 
Ovan diskuteras Porters (2008) fem krafter i en enskild tidpunkt, och att marknaden är 
föränderlig har ej tagits i beaktning. I sin artikel från 2008 beskriver han att de fem kraf-
terna är vad som spelar roll i en enskild tidpunkt, men att det finns faktorer som på-
verkar marknaden i längden. Dessa faktorer utgörs exempelvis av förändringar i 
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industrins struktur, där teknologi har en stor betydelse. Teknologin kan i sin tur förändra 
utbudet på substitut, förändra förutsättningar för både köpare och säljare och göra vad 
som hände i ett tidigare ögonblick helt oaktuellt i nästa.  
 
För att en organisation med framgång ska kunna använda sig att Porters fem krafter 
förklarar han att det är viktigt att ha en strategi som är hållbar i längden samt värna 
marknaden. Att värna marknaden innebär att det inte alltid är en bra lösning att elimi-
nera alla konkurrenter, vilket kan ge bakslag från såväl kunder som framtida marknads-
aktörer.  
 

3.5 Spelteori  

Spelteori är, enligt Osborne och Rubenstein (1994), ett verktyg designat för att bringa 
förståelse för hur beslutsfattande fungerar. Grundläggande antaganden vid spelteori är 
att beslutsfattare är rationella, det vill säga att de fattar beslut som har en direkt påver-
kan på beslutsfattaren själv eller beslutsfattarens organisation, samt att denne tar i 
beaktande vad andra beslutstagare kommer ta för beslut (Osborne & Rubenstein, 1994; 
Maschler, Solan & Zamir, 2013).   
 
Det finns olika typer av spelteori, och en av de vanligare är Nashjämnvikten, skapad av 
John Nash 1950, som också kan ses som en av upphovsmännen till spelteori som den 
fungerar idag (NE, 2015b). Nashjämvikten används ofta för att förklara politiska och 
oligopolistiska företeelser och förklarar det bästa utfallet för en beslutssituation givet 
information och förutsättningar för situationen (Osborne & Rubenstein, 1994; Maschler, 
Solan & Zamir, 2013).    
 
Ett exempel på en Nashjämvikt är Fångarnas dilemma (Osborne & Rubenstein, 1994). 
Fångarnas dilemma beskrivs ofta genom att två misstänka personer blir förhörda i 
varsitt förhörsrum, utan möjlighet att veta hur den andra misstänkta personen i fråga 
kommer agera. De båda misstänkta kan välja mellan två val: att erkänna, eller att inte 
erkänna. I det fallet att båda parterna erkänner, kommer de båda få spendera tre år var i 
fängelse. Erkänner bara en av parterna kommer den som inte erkänner brottet att få 
spendera fyra år i fängelse, medan den erkännande parten går fri eftersom denne valde 
att vittna. Erkänner ingen av parterna kommer båda att få sitta ett år var i fängelse.  
 
Hade parterna fri information, och möjlighet till samarbete vore den optimala lösningen 
för de misstänkta att ingen av dem erkänner brottet (Osborne & Rubenstein, 1994). 
Eftersom de inte har kontakt med varandra, riskerar den person som inte erkänner 
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brottet att få spendera fyra år i fängelset. Detta resulterar i en Nashjämvikt där båda 
parterna väljer att erkänna, och de båda får spendera tre år i fängelse vardera.  
 
Ovan beskrivna Nashjämvikt är ett exempel på strategisk spelteori med imperfekt 
information, vilket innebär att varje person gör ett val, utan vetskap om vilket val den 
andra parten gör, och valet kan därefter inte göras ogjort (Osborne & Rubenstein, 1994). 
Hade informationen i exemplet med Fångarnas dilemma varit perfekt hade båda miss-
tänkta kunnat välja att samarbeta och därmed inte erkänna brottet. Exemplet visas i 
Figur 3.2. 

                           
Figur 3.2 Fångarnas dilemma Källa: Martin J. Osborne & Ariel Rubinstein, A Course in Game Theory, 
(Cambridge: MIT Press, 1994), ss. 17 
 
En annan typ av spelteori är den extensiva typen. I extensiv spelteori kan spelare ta 
hänsyn till i vilken ordning händelser sker, och därefter göra sina val. Även extensiva 
spel kan ha imperfekt information, likväl som både extensiva och strategiska spel kan 
ha full information, det vill säga när båda parterna inte hemlighåller för den andra 
parten vad nästa val kommer vara (Osborne & Rubenstein, 1994; Maschler, Solan & 
Zamir, 2013). 
 

3.6 Arbetsrelaterad hälsa 

Vid svårigheter att utforma en bra strategi, eller då en organisation i Porters (1980) 
mening blivit stuck in the middle, kan företagare uppleva försämrat psykiskt välmående. 
Robert Karasek skrev tillsammans med Töres Theorell boken Healty Work (1990), som 
beskriver just detta fenomen, att ekonomiska problem kan leda till psykiska besvär hos 
företagare eller anställda. På samma sätt leder ofta ekonomiskt välstånd till psykiskt 
välmående.  
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Trots att detta fenomen är känt beskriver de hur stressnivåer ändå ökar i flera väster-
ländska länder på grund av att flertalet arbetsplatser inte arbetar med stress på rätt sätt 
(Karasek & Theorell, 1990). De menar att produktiviteten i ett företag eller en organi-
sation inte behöver sänkas för att förbättra det psykiska välmåendet, men att arbets-
platserna där stressen uppstår måste förändras. För att visa utefter vilka riktlinjer en 
arbetsplats bör förändras använder de sig av Karaseks (1979) modell för psykiskt 
välmående på arbetet för att beskriva hur arbetsplatser kan upplevas av företagare eller 
de anställda.  
 
Karasek (1979) förklarar att det finns fler saker som påverkar psykisk hälsa på en 
arbetsplats, och lyfter främst fram kontroll, det vill säga arbetande personers förmåga att 
ta beslut samt påverka sin arbetssituation, samt efterfrågade strukturella faktorer, vilka 
utgörs av basala grundfaktorer, såsom arbetsro och trygghet, arbetande personer efter-
frågar på sin arbetsplats.  
 
Utifrån detta har Karasek (1979) utformat en modell, där arbeten delas upp utefter 
möjlighet till kontroll, tillgång på efterfrågade strukturella faktorer på arbetsplatsen 
samt hur hög press eller belastning den arbetande upplever på arbetet. Utefter kontroll-
möjligheter och efterfrågade psykologiska faktorer har Karasek delat upp sin modell i 
fyra delar: passiva arbeten, arbeten med hög belastning, arbeten men låg belastning 
samt aktiva arbeten. Nedan följer beskrivningar på samtliga delar. Delarna visas även i 
Figur 3.3. 

           
Figur 3.3 Karaseks modell för psykiskt välmående. Källa: Robert A. Karasek, Job Demands, Job Decision 
Latitude, and Mental Strain: Implications for Job Redesign, (Ann Arbor: Administrative Science 
Quarterly, Vol 24, No2., juni 1979), ss 285-308.  
 
Passiva arbeten 
Arbeten med låg belastning samt låg kontrollmöjlighet benämner Karasek och Theorell 
(1990) som passiva arbeten. På dessa arbeten riskerar den arbetandes kompetenser att 
inte komma till användning eller i värsta fall förtvina. Den arbetande personen riskerar 



	   28	  

att känna sig omotiverad eller uttråkad, utan möjlighet att påverka situationen. Arbeten 
med låg belastning samt låg kontrollmöjlighet kan leda till psykiska besvär såsom 
aggressioner och/eller depressioner.  
 
Arbeten med hög belastning 
Arbeten med hög belastning präglas främst av att den arbetande blir påfrestad av svår 
psykisk belastning, såsom oro, depression eller psykiska sjukdomar (Karasek & 
Theorell, 1990). Dessa symptom uppkommer eftersom den arbetande personen upplever 
höga krav från arbetet samtidigt som personen har väldigt liten möjlighet att påverka 
vad som sker. Karasek beskriver ett sådant skeende som att stå på en högt trafikerad 
väg, med en fot som fastnat i en gatubrunn. Personen i fråga upplever en stressad 
situation samtidigt som att det är svårt att påverka situationen eller ta sig ur den.  
 
Arbeten med låg belastning 
Arbeten med låg belastning beskrivs bäst som arbeten där den psykologiska belast-
ningen är låg, och kontrollkänslan hos den arbetande är hög (Karasek & Theorell, 
1990). Detta låter ofta som det optimala arbetet men Karasek förklarar att fallet inte 
alltid är sådant. Arbeten med låg belastning är oftast hantverksarbeten som inte för den 
arbetande personen erbjuder speciellt stora utmaningar, men ger desto större möjlighet 
att utföras till perfektion. Arbeten inom denna grupp tenderar dock till att leda till bättre 
psykologisk hälsa hos de arbetande personerna än arbeten i de övriga grupperna.  
 
Aktiva arbeten 
Aktiva arbeten beskrivs som de mest utmanande arbetena, men utan en ansträngande 
psykologisk belastning (Karasek & Theorell, 1990). Dessa är ofta professionella arbeten 
där höga prestationer förväntas. Karasek ger kirurger och bergsklättrare som exempel. 
Gemensamt är att de kräver ett högt engagemang men att den arbetande personen i fråga 
fortfarande har hög kontroll gällande situationen och därav uppfattas den inte psykiskt 
ansträngande. Personer med aktiva arbeten anses vara de trevligaste och mest omtyckta 
människorna även utanför sitt arbete.  

3.7 Omvärldsanalys 
För att en organisation ska ha en god marknadsorientering krävs det att organisationen 
ser utanför den miljö där den själv verkar (Fahy & Jobber, 2012). Då organisationen ser 
utanför sin egen sfär kan den ta del av möjligheter och skydda sig mot hot, men även 
använda sig av ny kunskap för att kunna utveckla sina marknadsföringsmöjligheter i 
miljön där den verkar. För att analysera miljön där en organisation verkar kan den 
använda sig av en omvärldsanalys.  
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En hjälpsam omvärldsanalys som kan anses övergripande är den så kallade PESTLE-
analysen. Bokstäverna i ordet PESTLE har varsin betydelse och står för följande: 
politiska omvärldsfaktorer, ekonomiska omvärldsfaktorer, sociala omvärldsfaktorer, 
teknologiska omvärldsfaktorer, författade lagar, miljömässiga omvärldsfaktorer 
(environmental factors). 
 
Vid genomförandet av en PESTLE-analys bör vissa speciella faktorer tas i beaktande 
under respektive omvärldsfaktorgrupp, vilka redogörs för nedan. PESTLE-analysens 
omvärldsfaktorgrupper finns även presenterade i Figur 3.4.  
 

                              
Figur 3.4 Omvärldsanalys Källa: John Fahy & David Jobber. Foundations of marketing. Uppl. 4. 
(Berkshire: McGraw Hill Higher Eduction, 2012)  
 
Politiska omvärldsfaktorer 
Politiska och lagliga omvärldsfaktorer tenderar att överlappa varandra då politiska 
krafter har stor inverkan på lagstiftning. Politiska beslut har också stor effekt på organi-
sationers sätt att verka, och därför är det inte ovanligt att organisationer använder sig av 
lobbyverksamhet för att påverka politiska beslut (Fahy & Jobber, 2012). Politiska 
omvärldsfaktorer är ofta utbytliga, då de varierar med sittande regering.  
 
Ekonomiska omvärldsfaktorer 
Ekonomiska omvärldsfaktorer beror främst på rådande ekonomisk konjunktur och där 
tillhörande utbud och efterfråga (Fahy & Jobber, 2012). Andra ekonomiska 
omvärldsfaktorer som också kan ha stor påverkan på en organisation är ekonomisk 
tillväxt, arbetslöshet, och växelkurs.  
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Sociala omvärldsfaktorer 
Sociala omvärldsfaktorer utgörs av vad som påverkar konsumenter (Fahy & Jobber, 
2012). Påverkande faktorer är många, men socialt ansvar, etik och kultur är några. 
Speciellt kultur anses viktigt under de sociala omvärldsfaktorerna, och Fahy och Jobber 
beskriver kultur som ”en kombination av värden, tro och attityder” (Fahy & Jobber, 
2012, ss. 37), de menar vidare att just kultur kan vara avgörande för ifall en affär blir 
genomförd eller inte.  
 
Teknologiska omvärldsfaktorer 
Fahy och Jobber (2012) skriver att teknologi många gånger har ändrat reglerna för 
konkurrensfördelar, och att teknologi därför är en viktig omvärldsfaktor. Teknologi 
påverkar både enskilda människor och stora organisationer, och kan utvecklas i många 
olika former. Hastigheten för hur snabbt teknologin utvecklas har ofta stark påverkan 
för hur den kan användas i en organisation. Fahy och Jobber skriver vidare att nyckeln 
till lyckade teknologiska investeringar är att sträva efter marknadspotential snarare än 
bara teknologisk utveckling för sakens skull. 
 
Författade lagar 
Fahy och Jobber (2012) säger att politiska gärningar ofta kan översättas till formule-
randet av lagar. Lagar har ofta i sin tur en direkt påverkan på hur en organisation måste 
utformas. Lagar kan bestämma i vilken mån marknadsmonopol är godkända, eller andra 
aspekter organisationer måste ta hänsyn till för att föra sin verksamhet på ett rättsligt 
korrekt sätt. Konsumenter kan också påverkas av lagar, och konsumenternas konsumt-
ion påverkar i sin tur säljande organisationer.  
 
Miljömässiga omvärldsfaktorer 
Klimatförändring har de senaste åren varit ett hett diskuterat ämne, och är därför viktigt 
att ta i beaktande då en omvärldsanalys genomförs (Fahy & Jobber, 2012). Det är 
viktigt för organisationer att se till att de för sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt, både 
gentemot naturen, men också genom att inte förbruka knappa naturresurser. Denna 
omvärldsfaktor är även viktigt att ta i beaktande då fler och fler konsumenter lägger 
värde i miljöaspekter vid köp av varor och tjänster.  
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4 Empiri  
I empirikapitlet presenteras resultatet av studiens insamlade empiri. Presentationen av 
empirin följer studiens kronologiska undersökningsordning. Inledande ges en bild av 
mjölkbranschens helhet, vilken följs upp med en återgivelse av studiebesöken som 
genomförts på mjölkgårdar. Därefter beskrivs fallstudien på Sveriges Mjölkbönders 
årsmöte, sedan presenteras resultatet från vår enkätundersökning riktad till mjölk-
företagare och slutligen presenteras en intervju med mejeriföretaget Arla.  

4.1 Branschbeskrivning  

Mjölkbranschen består idag av fem led: mjölkko, mjölkföretagare, mejeriföretag, 
livsmedelsbutik och slutkonsument. I Figur 4.1 visas hur mjölken förs mellan de olika 
leden i mjölkbranschen. Slutligen beskrivs även sverigespecifika mjölkproduktionskrav.  

      
Figur 4.1 Värdekedjan i mjölkbranschen, bestående av mjölkko, mjölkföretagare, mejeriföretag, 
livsmedelsbutik, samt slutkonsument  Källor: (1) Hdstockphoto. (2015). Diddl, bedårande, tecknad film, jul, 
färgade, serier, serietidningar, (2) Korsholms kommun. (2015). Yrken, (3) Depositphotos. (2015). Factory – stock 
illustration, (4) ESLprintables.com. (2015). The Food printable worksheets, powerpoint and online exercises.  
 

4.1.1 Kon- den egentliga mjölkproducenten 

Det första ledet i mjölkbranschen är kon. År 2014 fanns det i Sverige 1 493 119 
nötkreatur varav 344 339 av nötkreaturen var mjölkkor (Jordbruksverket, 2014b). Enligt 
Velter (2007) anses kon vara ett vänligt, lågmält samt älskat djur som bidrar med kalvar 
och mjölk, samt gödsel till grödor. Kon, även kallad nötkreatur, är indelad i sex grupper, 
vilka är följande: mjölkko, kviga (kon innan kalvning), tjur, stut (kastrerad tjur som är 
yngre än två år), samt oxe (kastrerad tjur som är äldre än två år) (Bergsten et al., 1997). 
Artens djurungar kallas kalvar. 

I Sverige finns det främst fyra olika koraser (Bergsten, et al., 1997), vilka benämns 
nedan i Tabell 4.1. De vanligaste raserna är SRB samt SLB, vilka är kombinationsraser 
då deras uppgift är att producera mjölk men även ingå i den svenska köttproduktionen. 
De två övriga raserna, SKB och SJB, finns det förhållandevis få av, då de ger både 
mindre mjölk- och köttavkastning.  
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Tabell 4.1 Koraser i Sverige. Källa: Bergsten, C., et al. (1997). Mjölkkor. Stockholm: LTs förlag.        

             

Enligt svenska lagbestämmelser benämns kons djurunge kalv tills det att den är sex 
månader gammal (Nilsson, 2009). Därefter betraktas kalven som kviga och vid en ålder 
av cirka 24 månader innehar kvigan 90 % av sin fullvuxna vikt och är redo att bli inse-
minerad, det vill säga befruktad.  

En viktig del av kons liv är att genomgå en kalvning, då kon först därefter kan 
producera mjölk (Bergsten, et al., 1997). Perioden då kon kan producera mjölk efter 
kalvning kallas laktation och pågår i cirka 10 månader, kon genomgår under sin livstid 
cirka tre till fem laktationer. Mjölkavkastningen under en laktation blir högre ju äldre 
och ju större en ko är, och för att en ko ska kunna producera rikligt med mjölk behöver 
en ko äta mellan en fjärdedel och en tredjedel av sin kroppsvikt per dag (Ott, 2013). 

Mjölken som kon producerar blir till i kons juver, och bildas från näringsämnen som 
bland annat aminosyror, proteinsyra, foderfett och kroppsfett (Bergsten et al., 1997). De 
tas upp av blodet från magkanalen och transporteras genom blodkärlen till juvret där 
näringsämnena tas upp. Näringsämnena omvandlas sen till laktos (mjölksocker), 
proteiner och fetter för att sedan bli till komjölk.  

I Sverige går en mjölkko till slakt då den anses ha en för låg mjölkavkastning eller då 
andra komplikationer uppstår, exempelvis sjukdomar eller skador (Larsson, 1982). En 
ko är normalt sex till åtta år när den går till slakt, och har då vanligtvis haft fyra till fem 
produktionsår.   

4.1.2 Mjölkföretagare 

Idag finns det 4 350 mjölkföretagare i Sverige (Jordbruksverket, 2014a). Mjölk-
företagarnas roll är mycket viktig, inte bara för mjölkproduktionen utan också för det 
svenska landskapet. En mjölkföretagare tar hand om kor och byggnader, samt odlar sin 
mark för att frambringa foder till sina djur (Mjölk, 2015). Många mjölkföretagare 
hjälper till med att ploga snö under vinterhalvåret, men de sköter även annat natur-
underhåll på den svenska landsbygden (Kamomill, 2015-02-16). Många av de 
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mjölkföretagare som finns i Sverige driver sitt mjölkföretag som en enskild firma och 
företagen är ofta familjeföretag som gått i arv genom generationer. Många företag be-
driver inte endast sin verksamhet inom mjölkbranschen, utan ägnar sig också åt kött-
produktion, skogsbruk eller annan jordbruksverksamhet.  

Svenska mjölkföretagare innehar en god expertis om hur sina mjölkkor och sitt lantbruk 
bäst bör tas om hand för att verksamheten ska gå så bra som möjligt, men vanligt är att 
mjölkföretagare fokuserar på den operativa effektiviteten i företaget. Det är också av 
väsentligt vikt för mjölkföretagarna att veta vilka omvärldsfaktorer som påverkar deras 
verksamhet för att kunna skydda sig mot eventuella hot eller branschförändringar. 
Sveriges Mjölkbönder har i en kalkyl från 2014 sammanställt kostnader och intäkter för 
svenska mjölkföretagare. Den största inkomsten mjölkföretagare har är betalningen av 
mjölk han/hon erhåller från sitt mejeri. Enligt kalkylen är foderkostnaden den högsta 
kostnaden, men även elkostnader, drivmedelskostnader, kapitalkostnader och arbets-
kostnader kan vara höga kostnader för en mjölkföretagare.  

För mjölkföretagarna finns det idag fem mjölkningssystem, samt den sjätte mer trad-
itionella metoden: mjölkning för hand (Nilsson, 2009). Mjölkningssystemen bestäms 
främst beroende på besättningsstorleken och stalltyp. De olika mjölkningssystemen är: 
båsladugård, mjölkgrop (i vilken parallell-, fiskben- och tandemstall ingår), roterande 
mjölkningsstall och automatisk mjölkning (se Bilaga 5 för mer information). 

4.1.3 Mejeriföretag 

År 2013 fanns det 19 mejeriföretag i Sverige, vilka förädlar mjölk till mejeriprodukter 
såsom exempelvis ost, grädde, kvarg, etc. (LRF, 2014b). Idag är Sveriges fem största 
mejerier Arla Foods, Skånemejerier, Norrmejerier, Falköpings Mejeri och Gefleortens 
Mejeri. Vi kommer nedan att beskriva de största svenska mejerierna samt sammanfatta 
mejerierna i Tabell 4.2. Vi presenterar också det Nya Zeeländska mejeriet Fonterra då 
det har en stor inverkan på det globala mjölkpriset, det vill säga världsmarknadspriset. 
Vi kommer även att beskriva den globala mjölkhandelsplattformen Global Dairy Trade. 
 
Arla Foods 
Arla Foods (hädanefter Arla) är en ekonomisk förening som bildades år 2000, då det 
danska företaget MD Foods och Arla slogs samman (Arla, 2015d). Företaget expan-
derade sedan även till Tyskland, Luxemburg, Storbritannien, Nederländerna och 
Belgien. Enligt Arlas årsredovisning från år 2014 ägde svenska mjölkföretagare till-
hörande Arla 25 % av företaget och därmed innehade svenska mjölkföretagare den 
största ägandeposten i företaget. År 2014 hade Arla sin högsta omsättning någonsin, 
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10,6 miljarder EUR (motsvarande 96 mdSEK) (se Bilaga 6 vid val av växelkurs), vilket 
var en ökning med 7,5 % från år 2013. 

Även då svenska mjölkföretagare endast äger 25 % av Arla är cirka 75 % av de svenska 
mjölkföretagarna anslutna till Arla, och företaget blir därmed det största mejeriföretaget 
i Sverige. Arla Sverige har hela 14 mejerier, 3 360 tillhörande mjölkföretagare och 2 
545 medarbetare.  
 
Skånemejerier 
Skånemejerier ägs sedan 2012 av Groupe Lactalis och är ett aktiebolag (Skånemejerier, 
2015a). Groupe Lactalis är ett franskt multinationellt mejeriföretag som idag är ett av 
världens ledande mejeriföretag (Lactalis, 2015). Dessutom är Skånemejerier idag 
delägare i det lilla mejeriföretaget Hjordnära (Skånemejerier, 2015a). 
 
Norrmejerier 
Norrmejerier är en ekonomisk förening som bildades 1971 och är idag Sveriges nord-
ligaste mejeriförening. Föreningen bildades då tre tidigare svenska mejerier i 
Norrbotten, Västerbotten samt Västernorrland slogs samman (Norrmejerier, 2015). 
 
Falköpings Mejeri  
Falköpings Mejeri är en ekonomisk förening som grundades 1931 och idag en koncern 
som innehar Grådö Mejeri AB, Västgöta Lagerterminal AB samt AB Västgöta Mjölk-
förädling (Falköpings Mejeri, 2014). 
 
Gefleortens Mejeri 
Gefleortens Mejeri är även det en ekonomisk förening som bildades redan år 1933. 
Mejeriets mjölkföretagare kommer från Gästrikland, norra Uppland samt Dalarna 
(Gefleortens Mejeri, 2015a). 
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Tabell 4.2 Sveriges största mejerier. Källor: (1) Arla, (2014), Konsoliderad Årsredovisning 2014, (2) 
Arla, (2015a), Arla ko – Smaken av det goda livet, (3) Arla, (2015b), Arlapris 2015, (4) Arla, (2015f), 
Startsida. (5) Falköpings mejeri, (2014), Årsredovisning 2013-2014, (6) Falköpings mejeri, (2015), 
Startsida, (7) Gefleortens, (2014), Årsredovisning 2014, (8) Gefleortens mejeri. (2015b). Startsida. (9) 
Norrmejerier, (2014), Norrmejerier årsredovisning 14, (10) Skånemejerier, (2015a), Om 
Skånemejerier, samt (11) Skånemejerier, (2015c), Startsida. 
 

                          
 
Fonterra 
Fonterra är ett mejeri från Nya Zeeland som bildades 2001 genom en sammanslagning 
av två tidigare kooperativ, New Zeeland Dairy Group och Kiwi Co-operative Dairies 
(Fonterra, 2015a). Redan 1841 importerades de första boskapen nötkreatur till Nya 
Zeeland från Europa och 1871 skapades det första kooperativet (Fonterra, 2015b). Idag 
står Fonterra för cirka 30 % av världens mjölkproduktion och producerar över två 
miljoner ton mjölkråvara per år. Därmed är de ett utav världens största exportföretag 
inom mejeribranschen. 
 
Global Diary Trade 
Global Diary Trade (hädanefter GDT) startade 2008 och är en handelsplattform för 
globala mejeriföretag där de kan sälja sina varor via auktion två gånger per månad 
(Global Diary Trade, 2015a). Plattformen ger mejeriföretag möjlighet att utföra handel 
med varandra, och mejeriföretagen kan därigenom sälja mjölk vid produktionsöverskott 
och köpa mjölk vid produktionsunderskott. GDT finns i över 90 länder och Arla är ett 
av flera företag som säljer sin mjölk via plattformen (Global Dairy Trade, 2015c). På 
grund av, eller tack vare, närvaro av världens största mejeriföretag på handels-
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plattformen köps och säljs mjölken i auktionerna till vad som antas bli världs-
marknadspriset. GDT ägs av Fonterra Cooperative Group, men företaget och dess ägare 
har ingen påverkan på GDT och dess verksamhet. 

4.1.4 Livsmedelsbutiker 

Dagligvaruhandeln bestod år 2014 av 3 280 butiker tillhörande livsmedelskedjorna Ica, 
Coop, Axfood, Bergdahls, Lidl samt Netto (DLF, 2015). Under 2014 stod de ovan 
nämnda livsmedelskedjorna för en omsättning på 238,1 miljarder SEK. 

I Sverige säljer främst livsmedelsbutiker dryckesmjölk och andra mejerivaror. År 2013 
kostade i genomsnitt en liter konventionell mjölk med 1,5 % fetthalt 8,59 SEK litern, 
medan en ekologisk liter mjölk med 1,5 % fetthalt kostade 10,15 SEK litern (LRF, 
2015b).  
 
LRFs statistik från 2015(b), visade att den svenska konsumtionen av mjölk- och mejeri-
produkter haft en stadig ökning under de tio senaste åren. Konsumtionen av mjölk- och 
mejeriprodukter omvandlat till mjölkråvara var i genomsnitt 346 kilo per person och år. 
Av den totala mängden mjölkråvara som svenskar konsumerade per person 2014 var 42 
%, 145 kilo mjölk, importerat från andra länder. Under 2013 drack en genomsnittlig 
svensk 89,4 liter mjölk och åt 20 kilo ost (LRF, 2014a). Olika mejerivaror kräver olika 
mängd mjölkråvara vid produktion, exempelvis krävs det tio kilo mjölk för att 
producera ett kilo ost (Skånemejerier, 2015b).  

4.1.5 Slutkonsumenter 

För att undersöka mjölkkonsumenters uppfattade bild av mjölkbranschen genomförde vi 
en enkätundersökning, vilken besvarades av mjölkkonsumenter i åldrarna 15 till 75 år. 
Majoriteten av de förfrågade köpte helst mjölk från Arla, Skånemejerier eller 
Norrmejerier. Det genomsnittliga antalet personer per hushåll var 2,46 personer i 
enkäten, och den genomsnittliga dryckesmjölkskonsumtionen per hushåll och vecka var 
4,16 liter.  
 
Vi bad konsumenterna betygsätta vad de ansåg var viktigt vid köp av mjölk- och mejeri-
produkter mellan mycket oviktigt till väldigt viktigt. Det som konsumenterna ansåg var 
viktigast vid köp av dryckesmjölk var smaken och därefter att ursprungslandet var 
Sverige. Konsumenterna ansåg även att närproduktion, ekologisk produktion samt varu-
märke var viktigt vid inköp av dryckesmjölk, dock angav det att priset på mjölk inte 
hade lika stor betydelse.  
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Idag kostar en liter mjölk cirka 9 SEK i livsmedelsbutiker, men då vi frågade 
konsumenterna vad de är villiga att betala för en liter mjölk framgick det att deras 
betalningsvilja var cirka 14 SEK per liter mjölk. Vid frågan vad konsumenter kan tänka 
sig att betala mer för vid inköp av mjölk- och mejeriprodukter svarade de att de främst 
skulle vara redo att betala mer för att hjälpa mjölkföretagarna att tjäna mer pengar, så de 
kan fortsätta med sin verksamhet. De kunde även betala mer för att djurhållningen sker 
på ett korrekt sätt, samt att mjölkföretagare fortsätter att producera ekologiska 
produkter.  
 
I enkäten framgick det att en tredjedel av mjölkkonsumenterna uppskattade livsmedels-
butikernas utbud, medan två tredjedelar svarade att de inte uppskattade utbudet eller inte 
visste om de uppskattade det. De som svarade nej önskade en högre kvalitet på redan 
befintliga produkter, samt svarade att de inte ansåg sig ha ett behov av ett så stort 
produktutbud som idag erbjuds. Konsumenter som var positiva till produktutbudet 
svarade att de tyckte det var roligt med variationen av mejeriprodukter.  
 
Av respondenterna till konsumentenkäten tyckte endast 26 % att de var pålästa inom 
svenskt jordbruk, medan hela 63 % svarade nej och 11 % svarade att de inte visste. Av 
samtliga respondenter svarade 43 % att de ansåg sig vilja få mer kunskap gällande 
svenskt jordbruk. Denna kunskap önskade de förvärva via sociala medier, mejeri-
produkters förpackningar, samt rapporter. Dessutom ansåg samtliga respondenter att 
svenska lagar och bestämmelser angående bete och GMO ska bestå och att Sverige inte 
endast ska följa de grundläggande bestämmelserna som författats i europadomstolen. 
Konsumenterna ansåg också att mjölkföretagarna ska få betalt för den extra kvalitet som 
de har på sina produkter.  

4.1.6 Sverigespecifika mjölkproduktionskrav 

I denna del benämner vi svenska lagar och bestämmelser som finns utöver EG-
bestämmelser som mjölkföretagare i Sverige måste förhålla sig till.  
 
Djurskyddslagen 
År 1988 överlämnade Sveriges dåvarande statsminister, Ingvar Carlsson, den nya djur-
skyddslagen (SFS 1988:534) som 80-årspresent till en av Sveriges mest kända 
barnboksförfattare, Astrid Lindgren (Dahlstedt, 2008). Sedan 1988 har det tillkommit 
förändringar, och redan samma år tillkom djurskyddsförordningen (SFS 1988:539) som 
ett komplement till djurskyddslagen (Riksdagen, 2014). Enligt 1 a § i förordningen är 
det statens jordbruksverk som beslutar om de kompletteringar som behövs göras 
gentemot EG-bestämmelserna. EG-bestämmelser är lagar som är satta av den 
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Europeiska unionens domstol (Europeiska Unionen, 2015). Då Sverige innehar ett 
medlemskap i EU är EG-bestämmelserna bindande, och därför följer svenska lagar EG-
bestämmelser angående livsmedel, foder, djurhälsa och djurskydd (Jordbruks-
departementet, 2006).   

Djurskyddsförordningen benämner vilka krav som finns på stallets inredning och 
struktur, för att djuren ska få en behaglig tillvaro och inte riskera att bli skadade (SFS 
1988:539). Förordningen benämner även vad som bestämts angående nötkreaturen som 
producerar mjölk. Enligt 10 § ska all nötkreatur över sex månader hållas ute på bete 
under sommartid. Den övriga nötkreaturen ska enligt bestämmelser antingen finnas på 
bete eller ha alternativ till att vistas ute (SFS 1988:539,11§). Beteskravet är en svensk 
lagstiftning utöver EG-bestämmelserna som endast svenska mjölkföretagare måste 
förhålla sig till (Jordbruksverket, 2010). 

GMO 
Den inom jordbruket ofta förekommande förkortningen, GMO, står för genetiskt 
modifierad organism. Såväl djur som växter kan vara genetiskt modifierade och 
exempelvis växter kan genom genetisk modifiering göras resistenta mot skadedjur 
(Naturvårdsverket, 2014). Enligt Naturvårdsverket (2014) kan GMO både vara till nytta 
och skada för den biologiska mångfalden beroende på vad som modifierats. Skadliga 
effekter kan vara då främmande gener sprids i naturen eller då andra organismer skadas, 
och de positiva effekterna kan vara som tidigare nämnts, då växter görs resistenta mot 
skadedjur och livsmedelsproduktion kan effektiviseras.  
 
Soja är ett bra proteinfoder som används till flertalet svenska husdjur (SLU, 2015). 
Sojan har ett högt näringsvärde och håller sig mycket konkurrenskraftig i förhållande 
till andra proteinfoder. Hela 90 % av världsproduktionen av soja är dock gen-
manipulerad (Lantmännen, 2014), då genmanipulerad soja kan producera sitt eget 
bekämpningsmedel (GMO-Guiden, 2015). Fram till början av 2014 har det ingått i LRF 
Mjölks branschpolicy att mjölkproduktion ska ske med hjälp av GMO-fritt foder, men 
under april 2014 beslutade branschorganisationerna LRF Mjölk och Mjölkdelegationen 
att mjölkproduktion får ske med hjälp av foder innehållande GMO (Jordbruksaktuellt, 
2014). Många mejeriföretag har dock hållit kvar vid beslutet om att använda GMO-fritt 
foder vid mjölkproduktion, så även Arla (Arla, 2015c). Arlas svenska ledning har tagit 
ett beslut om att inte tillåta foder innehållande GMO i Sverige, men kommer testa 
beslutet årligen för att se om det är långsiktigt hållbart. På Arlas hemsida framgår det 
tydligt att GMO-kravet endast gäller i Sverige och inte i andra länder där Arla är 
verksam.  
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4.2 Förstudie 

För att få en bättre förståelse för mjölkbranschen valde vi att genomföra en förstudie. 
Under förstudien besöktes fem mjölkgårdar i Östergötland av olika storlekar. Mjölk-
företagarna skilde sig åt både gällande tankar och företagssätt, och förstudien blev 
slutligen en tämligen fyllig studie. Vi har valt att göra en utförlig beskrivning av för-
studien då vi anser att den hjälper läsaren att få en tydlig bild av mjölkbranschen. Nedan 
presenteras gårdsbesöken där samtliga respondenter är anonyma då utebliven 
anonymitet hos några respondenter kan leda till minskad anonymitet hos de respon-
denter som önskat vara anonyma. Gårdarna sammanfattas i tabell 4.3. 

4.2.1 Gård 1 Blåklocka 

Gårdsintervju genomförd den 9 februari. Citaten är hämtade ur anteckningar från 
intervjun. 
 
Gårdens utformande 
Gården drivs som ett aktiebolag och respondenten berättade att han arrenderar hela 
gården som kan anses vara normalstor. Företaget är anslutet till Arla och har 260 kor, 
varav 95 är mjölkkor. Gården producerar cirka 2 400 kilo mjölk per dag, eller ungefär 
868 ton mjölk per år och mjölken som produceras är konventionell. Respondenten 
berättade också att han har kvar djur för köttproduktion. 

På gården finns uppbundna kor i en väl rationaliserad, men ganska gammal ladugård. 
Respondenten ansåg att produktionen var väldigt effektiv, något som senare bekräftades 
av respondenten från Gård 3 som även han varit och arbetat på denna gård. Vid 
intervjutillfället arbetade en person utöver respondenten själv på gården. 
 
Relation till mejeri 
Respondenten på denna gård är medlem i Arla och även mycket positiv till denna 
mejeriförening. Han menade att Arla tar hand om svenska mjölkföretagare och att 
mjölkföretagare oavsett gårds- och produktionsstorlek har möjlighet att leverera mjölk 
till Arla. Respondenten hade också mycket god kontakt med lokala Arlaansvariga. Han 
menade vidare att det egentligen inte finns något annat val för honom än att vara 
medlem i Arla, ”Arla hämtar ju min mjölk varje dag, vid jul, vid nyår, men också då det 
är överskott på mjölk, jag behöver aldrig vara orolig…”. 

Även då Arla är det i särklass största mejeriet i Sverige så menade han att de verkar på 
den svenska marknaden på ett varsamt sätt och ger plats åt de andra mejeriföretagen 
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även om Arla enkelt kunde konkurrera ut dem. Dock anser han att de tar ett ansvar som 
andra företag inte gör, det vill säga, levererar mjölk till andra delar av världen där det 
finns mjölkunderskott och sa: ”Jag är en Arlamänniska jag, det är jag”.  
 
Upplevd företagsanda och framtidsutsikter 
Företagsandan på gården upplevdes som god men respondenten hade inte för avsikt att 
fortsätta sin verksamhet någon längre tid då han snart skulle gå i pension. Han hade inte 
heller några barn som är intresserade av att ta över gården och därför kommer företaget 
tids nog att avvecklas. 

Företagsandan verkade dock inte påverkas av det låga avräkningspriset och han menade 
att många andra lider mer än vad han själv gör. Företaget är fortfarande lönsamt även då 
avräkningspriset ligger på så låga nivåer som 2,65 SEK och han menade att det är tack 
vare hans låga produktionskostnader. 
 
Identifierade problem 
Respondenten upplevde få problem med det egna företaget, men menade att det är andra 
mejeriföretag på den svenska marknaden som inte tar hand om sina mjölkföretagare. 
Detta då de inte accepterar mindre mjölkföretag som det är, utan kräver större 
kvantiteter och leveranssäkerhet. Respondenten menade också att det är viktigt för 
konsumenter att stötta Arla då det är inom denna mejeriförening den absoluta 
majoriteten av svenska mjölkföretagare verkar.  
 
Identifierade framgångsfaktorer 
Gårdens främsta framgångsfaktor är dess låga produktionskostnad, men den drar även 
nytta av att vara en arrendator med låga investeringskostnader i tider med låga 
avräkningspriser. Låga investeringskostnader gör att gården inte behöver betala av på 
lån, eller betala ränta för lånat kapital. Detta leder till lägre kostnader för företaget och 
det blir därmed mindre känsligt för inkomstfluktuationer. 

4.2.2 Gård 2 Åkervädd  

Gårdsintervju genomförd den 11 februari. Citat är hämtade ur anteckningar från 
intervjun. 
 
Gårdens utformande 
Den andra gården vi besökte var en medelstor gård med 515 kor, varav 165 var mjölk-
kor. Gården drivs som ett enkelt bolag, med motiveringen att det under svåra 
ekonomiska tider är enklare att driva ett mjölkföretag som enkelt bolag än aktiebolag, 
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då enkla bolag tillåts ha sämre resultat. På gården produceras cirka 5 000 kilo mjölk per 
dag, vilket blir cirka 1 800 ton per år. Respondenterna förklarade också att de på gården 
har kvar djur för köttproduktion.  

Mjölkproduktionen är företagets huvudsakliga verksamhetsinriktning, och en av respon-
denterna förklarade att de ”klassiska” lantbruksföretagen, som ägnar sig lite åt än det 
ena, än det andra, mer och mer försvinner då lantbruksföretag liksom andra företag har 
tvingats att bli mer rationaliserade och därför ofta inriktar sig på en specifik 
verksamhetsgren. Respondenterna menade att de går emot det nya samhällstänket, och 
då de behåller sin köttproduktion så garderar de sig mot ett fluktuerande avräkningspris 
genom att sprida sina inkomster. 
 
Relation till mejeri 
Även denna gård är ansluten till Arla. Respondenterna tyckte att relationen egentligen 
fungerar bra, men att Arla tvingar dem att konkurrera på en global marknad med 
svenska lagar, utan egentlig möjlighet att påverka situationen. Respondenterna menade 
att de är lojala mot Arla men att de inte är främmande för att byta mejeritillhörighet om 
ett bättre pris skulle ges från ett annat mejeriföretag. 
 
Upplevd företagsanda och framtidsutsikter 
På gården har man de senaste åren gjort stora investeringar. Man har investerat i nya 
byggnader och ett nytt, automatiserat robotmjölkningssystem. Med sitt nya robot-
mjölkningssystem menade de att de kan minska arbetsbördan på gården. Just nu går det 
att hålla verksamheten igång med enbart familjemedlemmar som jobbar på gården, och 
de är fyra personer som arbetar där. 

När vi byggde det här stället försökte vi bygga så rationaliserat som möjligt, för 
att minska arbetstimmarna, så vi kunde klara av det själva inom familjeföretaget. 
Hade vi byggt en mjölkgrop för 170 kor hade vi behövt anställa… 

Hade de istället renoverat kostallet och haft en mjölkgrop för 170 kor räknar de med att 
de hade behövt vara åtta till tio anställda, inklusive dem själva, i företaget. De 
förklarade under intervjun att investeringskostnaden hade varit nästintill densamma, 
men lönekostnaderna hade blivit högre. ”Det fattas pengar, det går inte runt [mjölken]. 
Hade vi haft anställda hade vi ju behövt betala löner också…”. I och med att det gjort en 
automatiserad investering ser de ljust på de perioder då mjölkpriset går upp, då de har 
lägre kostnader än vad de hade haft med fler anställda. 

Samtliga inom företaget ställer sig positiva till svensk mjölkproduktion i framtiden. De 
talade under intervjun om en ”ekologisk trend”, där de menar att konsumenter mer och 
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mer anstränger sig för att göra medvetna val. Dock menade de att konsumenter idag 
saknar mycket kunskap och att de lätt går i ”eko-fällan” och köper en ekologisk vara 
som har fraktats över halva jordklotet istället för att köpa en lokalt producerad vara. 
”För mig är ju [att köpa] ekologiskt närodlat i så fall det bästa…”. De såg dock ljust på 
framtiden i och med att konsumenter ändå visar vilja till att göra medvetna val, och 
trodde att just närodlade varor kommer att ingå i dessa medvetna val i framtiden.  
 
Identifierade problem 
I företaget uppfattade respondenterna konkurrensvillkor som de största problemen för 
att kunna vara lönsam. Svensk lagstiftning såsom bestämmelser kring bete och foder är 
som tidigare respondenter även nämnt konkurrensnackdelar gentemot andra länders 
mjölkproduktion. ”Vi har internationella priser men inhemsk lagstiftning.”  
 
De påpekade dock att Arla betalar dem 0,027 SEK mer per kilo, just för att den svenska 
mjölken är GMO-fri, men sa samtidigt att det inte väger upp för deras kostnader. De 
trodde inte heller att GMO-fri mjölkproduktion är ett mervärde konsumenter egentligen 
värderar, utan att det snarare är någonting man har vant sig vid. Inte heller tror de att 
konsumenter i andra länder skulle värdera den svenska mjölken högre bara för att den är 
GMO-fri. ”En tysk ser ju inget mervärde i att svensk mjölk är GMO-fri, de har ju det i 
allt!”  

Respondenterna påpekade också att en anledning till att det är enklare att producera 
mjölk i exempelvis Danmark är att man värnar mjölkbranschen mer där än vad man gör 
i Sverige, och att svenska mjölkföretagare därför lättare glöms bort. ”I Danmark är ju 
mjölken vad skogen och malmen är i Sverige. Man värnar branschen mer där…” 
 
Identifierade framgångsfaktorer 
Respondenterna framhöll att en av anledningarna till att gården fortfarande går med 
vinst är att de har behållit sin köttproduktion. De berättade att köttpriserna nu har varit 
bra, vilket kan hjälpa dem att kompensera för det låga mjölkpriset. ”Såsom det ser ut 
idag så går ju inte mjölken runt, det gör den ju inte /…/ Men gården i helhet, den går 
med vinst…” 

Även gårdens automatiserade mjölkningsanläggning samt nya kostall kan ses som en 
konkurrensfördel gentemot andra mjölkföretagare. Respondenterna framhöll att de har 
väldigt humana arbetstider för att vara mjölkföretagare, cirka 07 till 16. Detta då korna 
själva bestämmer när de vill bli mjölkade och de som arbetar på gården därför inte 
behöver gå upp väldigt tidigt för att mjölka korna. 
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4.2.3 Gård 3 Kamomill 

Gårdsintervju genomförd den 16 februari. Citaten är hämtade ur transkriberad 
intervju. 
 
Gårdens utformande 
Den tredje gården vi besökte var en normalstor gård med 270 djur, varav 80 stycken var 
mjölkkor. Gården bedrivs som ett aktiebolag och har tre anställda. Företaget producerar 
cirka 2 500 kilo mjölk om dagen, vilket summerar upp till ungefär 800 ton per år. 
Gården består av 440 hektar, varav 60 hektar utgör åker. Utöver detta arrenderar 
respondenten även mark. Inklusive arrendet har gården cirka 150 hektar åker samt 125 
hektar bete. På detta företag har respondenten valt att ha kvar djuren för köttproduktion, 
och han menar att köttproduktionen kan ses som en frukt av mjölkproduktionen. 
Gårdens mjölkningssystem är en automatisk robot dit korna går från lösdrift. Foder-
mässigt uppskattade respondenten att de är näst intill självförsörjande på gräs, medan de 
köper in allt proteinfoder. 
 
Relation till mejeri 
Företaget tillhör Arla och respondenten menade att det egentligen inte finns någon 
annan mejeriförening som för tillfället skulle vara villig att hämta den relativt sett lilla 
kvantitet mjölk företaget producerar. Vid frågan om hur det fungerar att vara medlem i 
Arla svarade respondenten att det finns två sidor av myntet. Han uppskattade att oavsett 
produktionsmängd av mjölk så kommer Arla alltid komma och hämta mjölken. Han 
menade att hade de varit medlemmar av ett annat mejeri så hade avtalet varit hårdare. 

Det är inte som om vi gör upp ett avtal med ett annat bolag att vi ska leverera 
exakt så här mycket vid exakt då och då, för det är väldigt svårt då produktionen 
är väldigt fluktuerande liksom, eftersom att det är djur och inga maskiner i ladu-
gården. 

Den andra sidan av myntet menade respondenten var att den svenska mjölken inte 
distribueras i Sverige och han menade att det finns en ”överproduktion”. Mjölken körs 
till Vimmerby för att bli till pulver som sedan skickas till Ryssland och Kina, medan 
Sverige tar in stora kvantiteter ost från Tyskland och Danmark. Dock så behöver mjölk-
företagare aldrig oroa sig för att få sina pengar, vilket respondenten uttryckte var 
mycket bra med Arla. ”Hur mycket eller hur lite mjölk man än har att leverera så får 
man vara med. Det tycker jag är bra!” 

Att Arla är medlemsägt tyckte respondenten inte är något man längre märker av. Han 
menar att gör någon tillräckligt mycket väsen av sig kan han/hon nå en påverkande 
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position, men i längden har det ingen egentlig påverkan. Detta menar han har resulterat i 
att många egentligen har slutat att bry sig. ”De flesta bönder gnetar på med sin skit. 
Man är så upptagen med att få sitt eget lantbruk att gå ihop så det är inte så många som 
engagerar sig faktiskt.” 

Överlag var respondenten positiv till Arla, men menade att det blivit ett företag med för 
mycket makt, och att marknaden i Sverige i många fall skulle må bättre av en nationell 
mejeriförening. 
 
Upplevd företagsanda och framtidsutsikter 
Även om läget stundtals känns väldigt kritiskt inom mjölkbranschen hade inte respon-
denten någon plan på att avveckla sin verksamhet. Han menade att verksamheten även 
är känslomässigt knuten till honom som person, och att det finns en tradition som man 
som företagare vill följa. Dock finns det gränser och respondenten förklarade att om 
läget ser likadant ut om fem eller tio år, är risken stor att företagsandan förändras. 

Det är ju det att det är svårt att hitta alternativ. Det är väl inte svårare för oss än 
någon annan att hitta ett jobb. Men om man har investerat i byggnader så är ju 
det pengar man inte får tillbaka. Om man inte använder ladugården så genererar 
det ju inget annat än kostnader. Så det kan ju vara sådant som gör att man 
krampaktigt håller sig fast. 

 
Identifierade problem 
På gården uppfattades Arlas internationalitet som ett problem. Respondenten menade att 
det är näst intill omöjligt att påverka kooperativet Arla. Även den svenska lagstiftningen 
ses som ett problem och respondenten tog upp att svenska mjölkföretagare konkurrerar 
med exempelvis tyska och belgiska mjölkföretagare, men på andra villkor. ”För man ser 
ju liksom att avräkningspriset är ju homogent och alla får ju lika mycket, men förut-
sättningen för att ta fram mjölken finns ju ingen som har samma.” Respondenten för-
klarade också att det inte är ovanligt att priserna går upp och ned, men att rådande 
mjölkkonjunktur är ovanligt låg. Detta resulterade i oro och uppskjutna investeringar. 
”Vi kanske har det här om fyra år när vi ska byta båda traktorerna samtidigt för att de 
har kommit ikapp varandra. Så man kan säga att vi skjuter problemet framför oss.” 
 
Respondenten nämnde under intervjun, i likhet med tidigare respondenter, att han tyckte 
att det är konstigt att kolsyrat vatten kan kosta mer i dagligvaruhandeln än mjölk. Han 
menade att konsumenter tar mjölk som en alldeles för självklar vara, och inte tänker på 
arbetet som ligger bakom produktionen. 
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… kan lokan kosta 20 kr halvlitern så borde mjölken kunna kosta 20 kr litern i 
alla fall, tycker jag. Alltså 20 kr är kanske inte ett rimligt mjölkpris, men man 
måste börja ifrågasätta lite om vad vi betalar för andra saker. 

 
Identifierade framgångsfaktorer 
På gården produceras egen ostkaka som sedan säljs i en gårdsbutik samt hos ett antal 
lokala återförsäljare. Respondenten menade att det definitivt kan vara en lönsam framtid 
för företaget att fortsätta med egenförädling. I så fall skulle personal anställas och 
ytterligare kapital investeras i rätt utrustning. En fördel med att leverera till Arla är 
möjligheten till splittleverans, det vill säga att mjölkföretagaren inte levererar hela sin 
mjölkproduktion till mejeriet. ”Förädling är en framtid, ja. Men den är inte så enkel som 
många tror, utan det är en svår väg att gå.” Vid en framtida egenproduktion uttryckte 
respondenten att det vore önskvärt att endast ha så många kor som man behöver mjölk 
av, och ta tillvara på den totala produktionen själv. 

4.2.4 Gård 4 Smörblomma 

Gårdsintervju genomförd den 17 februari. Citaten är hämtade ur transkriberad 
intervju. 
 
Gårdens utformande 
Den fjärde gården vi besökte var en stor gård med cirka 2 500 djur, varav 800 var 
mjölkkor. Gården bedrivs som ett enskilt bolag och har 15 anställda, varav en är respon-
dentens pappa, fyra är svenska arbetare och tio är litauiska arbetare som bor på gården. 
Respondenten menade att utländsk arbetskraft, som är billigare än svensk, är näst intill 
nödvändigt för att driva verksamheten framåt. År 2010 gjordes stora nyinvesteringar på 
gården, som är hårt ekonomiskt rationaliserad med lösningar som gör det enkelt att 
arbeta med djuren. Gården producerar cirka 20 000 kilo mjölk per dag, vilket summers 
till ungefär 7 500 ton per år. 
 
Relation till mejeri 
Gården levererar sin mjölk till Skånemejerier. Tidigare har gården levererat sin mjölk 
till Arla, men därefter var respondenten även med och startade Östgötamjölk och 
levererade då sin mjölk dit. Då Östgötamjölk blev uppköpt av Emåmejeriet lyckades 
respondenten istället få ett kontrakt med Skånemejerier. Respondenten menade att han 
hellre levererar sin mjölk till Skånemejerier än Arla, då de betalar bättre. Han påpekade 
dock att Skånemejerier har låst sitt pris till Arla, vilket gör att även om hans mjölk inte 
levereras till Arla så berörs han av Arlas prisfluktuationer. Respondenten berättade även 
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att då han var medlem i Arla försökte han att förhandla sitt pris med dem, men utan 
framgång. 
 
Upplevd företagsanda och framtidsutsikter 
Av de gårdar vi besökte i förundersökningen var det tveklöst denna gård som hade de 
ambitiösaste framtidsplanerna. Respondenten är starkt engagerad i bransch-
organisationen Sveriges Mjölkbönder. Respondenten har som tidigare nämnts redan 
varit med och startat ett nytt mejeri, Östgötamjölk, som senare blev uppköpt av 
Emåmejeriet. Inställningen på gården präglas dock av stark framtidstro och vilja att 
förändra marknaden, snarare än viljan att dra sig tillbaka. Respondenten menade att 
Arla, som är absolut marknadsledande i Sverige måste utmanas, och att mjölkföretagare 
måste säga ifrån själva för att kunna tjäna pengar. 
 
Identifierade problem 
På gården upplevdes en begränsning av att hålla sin mjölkproduktion i Sverige istället 
för i ett annat land. I Sverige upprätthålls enligt respondenten en ibland extrem djur-
hållning och lagstiftning till vilken han uttryckte starkt missnöje. ”Astrid Lindgren-
lagstiftning” är något som flitigt togs upp under intervjun och respondenten menade att 
det är orimliga krav som ställs på svenska mjölkföretagare. I Sverige där nästintill alla 
mjölkföretagare är påverkade av Arlas prissättning och krav ansåg han att det är 
orimligt att mjölkföretagare inte får betalt för de mervärden de tillför sin mjölk jämfört 
med mjölkföretagare som är anknutna till Arla i andra länder. 

Men där har ju Sverige ett stort problem, för vi har ju varit medlemmar i EU 
tjugo år men vi anpassar oss ju inte till EU, utan Sverige vill ju att EU ska 
anpassa sig till Sverige, men det är ju ganska naivt tycker jag för att få fransmän 
och tyskar och britter att liksom se på vår djurskyddslag som den rätta, det 
kommer ju aldrig ske… 

Respondenten framhöll också att det under slutet av 2014 och början av 2015 har varit 
en extremt låg mjölkkonjunktur, och att det har lett till att konsumenter blivit upp-
märksammade på hur illa det ser ut på den svenska mjölkmarknaden. Att marknaden är 
volatil trodde han inte heller är något övergående, utan snarare någonting mjölk-
företagare måste lära sig att leva med. Han menade att då det går dåligt måste 
mjölkföretagare bli duktigare på att rusta till de bra perioderna, och då se till att kom-
pensera för lågperioderna. 

Då denna gård genomfört stora investeringar de senaste åren finns det även stora lån. De 
stora lånen göra att de faktiska kapitalkostnaderna bli stora, även då räntan för tillfället 
är låg. Det ger såklart företaget en möjlighet till goda förutsättningar i framtiden då 
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priset förhoppningsvis går upp igen, men under låg mjölkkonjunktur så går företaget 
med förlust. I efterhand kände sig respondenten inte säker på att investeringen var en 
god idé då den inte verkar betala sig. ”Med facit i hand kanske man skulle låtit bli, för 
jag tjänar ju inga pengar på att jag har flera kor, förr mindre pengar.” 
 
Identifierade framgångsfaktorer 
Vad som inte saknades på denna gård var idéer inför framtiden. Det fanns en stark vilja 
till att utveckla branschen samt förändra konkurrens- och förhandlingsförmåga för 
mjölkföretagare. Som tidigare nämnts var respondenten tidigare med och grundande 
Östgötamjölk, och han har flera idéer på hur mjölkföretagare ska kunna bli friare och 
samtidigt tjäna mer pengar. 

Den senaste idén är att samverka med livsmedelskedjor som använder sig av egen-
märkesvaror i sitt sortiment, och därigenom sluta kontrakt med livsmedelskedjor om 
mjölkleveranser. Det är sedan upp till livsmedelskedjorna att förhandla med mejerier 
om att förpacka deras varor. Respondenten menade att exempelvis ICA kommer ha en 
större förhandlingskraft än enskilda mjölkproducenter, och slutligen kommer samma 
mjölk ändå levereras till livsmedelskedjorna, eftersom det är Arla som levererar den 
mesta mjölken egenmärkesvaror blir producerade av för tillfället. I det fall att 
samarbetet mellan mjölkföretagare och livsmedelskedjor fungerar kommer en 
producentförening att startas där mjölkföretagare kan samlas för samleveranser till livs-
medelskedjor. 

Fungerar inte producentföreningen planerar respondenten att på annat sätt ta sig ur det 
som han benämner som ”monopolet” (det vill säga Arlas marknad). Han berättade att 
det finns mejerier i norra Tyskland som står näst intill tomma, där det vore möjligt att 
processa sin egen mjölk till mjölkpulver. Respondenten vill då producera mjölkpulver 
då mjölkpulvermarknaden betalar bättre än vad Arla gör för mjölken, och då Arla 
betalar bättre vill han sälja sin mjölk till dem.  

Så det blir ju skit för Arla det här, vi kommer ju hela tiden sälja på en annan 
marknad när vi tjänar pengar, och när Arla betalar bäst så levererar vi till dem. 
Så de kommer ju alltid att få mycket mjölk när de inte vill ha det och när de vill ha 
mjölk så kommer vi ta bort mjölk, så på något sätt kommer vi tvinga dem till det 
här och då kommer det gå fortare med kontrakt och så vidare… 

4.2.5 Gård 5 Ängsklocka 

Gårdsintervju genomförd den 23 februari. Citaten är hämtade ur transkriberad 
intervju. 
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Gårdens utformande 
Den femte och sista gården som ingick i förundersökningen var en liten gård med cirka 
110 djur, varav 50 var mjölkkor. Gården bedrivs som ett aktiebolag och där jobbar 
respondenten själv och hennes make. Mjölken som produceras är konventionell och de 
levererar cirka 500 ton mjölk till Arla per år. Respondenten tog 2012 över gården från 
sina föräldrar. 
 
Relation till mejeri 
Respondenten menade att relationen till Arla egentligen fungerar bra, men att 
möjligheten att påverka är liten. Respondenten var av åsikten att Arla i många fall 
värnar för huvudkoncernens ekonomi, och att det leder till att det är mjölkföretagarna 
som blir lidande. ”Jag tror att de värnar för mycket för sitt eget, Arla värnar om att de 
ska gå bra och bönderna får ta för stor smäll.” 

Då Arla är ett ägarkooperativ är det varje medlems rätt att vara med och påverka 
kooperativet, men det är något respondenten inte menade är möjligt. Respondenten på-
pekade också att det är dyrare att producera mjölk i Sverige än i de andra länderna där 
Arla verkar, då Arla i Sverige har ett kvalitetsprogram som i många fall är hårdare än 
den svenska lagstiftningen. Hon menade att det vore bra om man kunde bli kompen-
serad för Arlas krav, men tyvärr blir inte mjölkföretagare det i dagsläget.  
 
Upplevd företagsanda och framtidsutsikter 
Efter föregående års mjölkkris upplevde respondenten att företagsandan har försämrats. 
Hon menade att deras verksamhet är för liten och inte tillräckligt modern för att följa 
med i dagens utveckling. ”Vi har väl inte fått tillbaka vår företagsanda som vi hade 
innan 2012. För då insåg vi hur sårbart det var och att vi är för små för att klara det här”. 
Företaget går fortfarande inte med förlust, men respondenten framhöll att det inte är 
tack vare branschens goda betalning utan tack vare att de spar in på sina löner och inte 
gör de investeringar de borde göra. I längden är situationen inte hållbar och respon-
denten menar att man egentligen inte spar in kostnader utan bara skjuter dem på fram-
tiden. Under intervjun förklarade också respondenten att de för tillfället fortfarande har 
tillräcklig likviditet för att kunna betala sina inkommande fakturor, men att en fortsatt 
negativ utveckling av branschen skulle leda till att betalningsförmågan tids nog uteblir. 

Vid tal om oro förklarade respondenten att hon inte upplevde speciellt stor oro just nu, 
men att de under 2012 haft det riktigt dåligt och då var oron större. 

På framtidsagendan står avveckling av företaget. Respondenten förklarade att det har 
varit en tydlig känsla ända sedan 2012 då de tog över företaget från hennes föräldrar. 
Hade möjligheten funnits att fortsätta driva gården hade det varit önskat, men respon-
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denten menade att det inte är möjligt att fortsätta på samma sätt om inte verksamheten 
förändras. En förändring skulle innebära att man var tvungen att byta gård, och 
respondenten menade att det finns mer än själva företaget i verksamheten, det handlar 
också om en känslomässig relation till gården, där hon också bor. 

I framtiden tror respondenten att de kommer att bedriva verksamhet med köttdjur på 
gården, samt även ha ”vanliga jobb” utanför verksamheten. Att fortsätta med djur-
hållning kändes för respondenten som en självklarhet. 

Vi älskar denna gård och alla djur. Det är sorgligt egentligen. Vi tycker om våra 
kor. Men vi jobbar ju jätte, jättemycket och vi är aldrig lediga och det är jobb och 
jobb och jobb och det är ingen lön. Det är ingen som tvingar en till det heller… 

 
Identifierade problem på gården 
Gårdens huvudsakliga problem är den nedåtgående ekonomiska styrkan, även om de för 
tillfället inte går med förlust. Respondenten förklarade även att deras ekonomiska råd-
givare ser på företagets ekonomiska situation på ett annat sätt än vad många bransch-
kollegors ekonomiska rådgivare gör: 

Vi träffar vår bokförare som hjälper oss med ekonomirådgivning och bokföring 
några gånger om året, för att bolla vår ekonomi. Han har ingenting med lantbruk 
att göra, så vi är hans enda lantbruksföretag och det är jättebra, för han ser det 
här med helt andra ögon. För om vi hade haft en LRF-konsult så hade vi nog tyckt 
att det gått ganska bra. Men vi tycker inte det nu, för han säger att ”Ni jobbar för 
jättedåliga löner och ni måste få mer snurr och ni måste bygga mer kapital i 
företaget och ni måste göra det här, för ert företag mår inte bra”. 

Respondenten nämnde att den svenska lagstiftningen kan göra det problematiskt att vara 
lönsam i den svenska mjölkbranschen, men påpekade även att Arla lägger in fler krav 
än vad som redan finns i den svenska lagstiftningen för att tillgodose konsumenters 
efterfrågan. ”Men sen har ju de [Arla] sitt kvalitetsprogram och de är nästan hårdare än 
de lagar som finns i Sverige.” Dock förklarade hon att det inte är den egentliga lagstift-
ningen som är problemet, utan snarare det faktum att man som mjölkföretagare tvingas 
konkurrera på olika villkor, och att konsumenter efterfrågar en sak från svenska mjölk-
bönder, medan det i handeln förkommer mycket varor som inte svarar mot svenska 
standarder. 

Ja, det som är tråkigt är att det är så mycket lagar och regler i Sverige, vilket är 
bra, jag tycker egentligen att det är bra att vi har lagar och regler och att vi 
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producerar på ett bra sätt. Men sen finns det mycket som säljs från andra länder 
som inte hade varit godkänt överhuvudtaget om det producerats i Sverige... 

Det sista identifierade problemet på gården är den avtagande viljan att vara mjölk-
företagare. Respondenten menade att deras företag är för småskaligt för att idag ha 
någon möjlighet att klara sig i längden. ”Det kommer gå upp och ner och vi tror inte 
riktigt på mjölkproduktionen, inte i den här driften som vi har. Jag tror ju mer på det 
som [gårdsrespondent 4] har.” 
 
Identifierade framgångar 
Under intervjuernas gång har respondenter ställt sig olika till Arlas produktutveckling. 
Respondenten på denna gård höll sig dock positivt till produktutveckling och menade 
att hon trodde det var framtiden i branschen.   

Ja man måste vara framåt liksom och kämpa på. De som säljer mineralvatten, det 
är ju lite coolt att det kan sälja en liter vatten som man pumpat ut kolsyra i. Vi 
måste ju, man kan ju inte bara sitta på en stol och säga att alla borde dricka 
mjölk, för det är väl ingen som måste dricka mjölk heller, eller mjölkprodukter. 
Det är ju en bra produkt och gott och nyttigt är det och vi har ju massa bra att 
marknadsföra det med, så ut med det liksom. 

Tabell 4.3 Information kring de besökta mjölkgårdarna  
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4.3 Fallstudie: Sveriges Mjölkbönders årsmöte den 25 
mars 2015 

Den 25 mars 2015 sammanföll Sveriges Mjölkbönders årsmöte med vår studie, och vi 
besökte Västerlösa Bygdegård för att bevaka årsmötet och de beslut som fattades under 
dagen. Dagen dokumenterades genom anteckningar, ljudupptagning och på bild. 
Närvarande vid mötet var cirka 60 mjölkföretagare som är medlemmar i Sveriges 
Mjölkbönder.  

4.3.1 Sveriges Mjölkbönder 

Sveriges Mjölkbönder är en intresseorganisation för svenska mjölkföretagare. På deras 
hemsida går det att utläsa organisationens syfte: 

Syftet med verksamheten är att, med fokus på mjölkböndernas lönsamhet, skapa 
en framtidstro i mjölkproduktionen genom att driva på förändringar, förmedla ny 
kunskap och påverka beslutsfattare. (Sveriges Mjölkbönder, 2015) 

De beskriver vidare vad som ska genomsyra organisationens arbete, och speciellt mjölk-
företagares lönsamhet lyfts fram. De vill arbeta för att svenska mejeriföreningar ska 
betala mjölkföretagare högsta möjliga avräkningspris (Sveriges Mjölkbönder, 2015), 
och samtidigt arbeta som en stödorganisation där medlemmarna hjälper till att stötta 
varandra. Sveriges Mjölkbönder ska också arbeta för att svenska mjölkföretagare ska ha 
samma förutsättningar som övriga mjölkföretagare inom EU.  

Inledande under studien har kontakt med ord-
förande för Sveriges Mjölkbönder, Stefan Gård 
upprätthållits, då han stundtals hjälpt till med 
värdefull information och kontakter inom 
branschen. Under studiens arbete upplyste han 
oss om att Sveriges Mjölkbönders årsmöte 
skulle hållas den 25 mars 2015 och bjöd in oss 
att ta del av mötet, något som han sa kunde få en 
stor inverkan på svenska mjölkföretagares 
framtid. Vi såg mötet som ett värdefullt tillfälle att samla information och samtidigt 
träffa företagare inom branschen, men även som en möjlighet att ta del av Sveriges 
Mjölkbönders verksamhetsberättelse, mjölkföretagares gemensamma tankar och idéer, 
och vad Gård benämnde som något revolutionerande, uppstartandet av en ny producent-
förening.  

Skylt	  på	  vägen	  till	  Sveriges	  
Mjölkbönders	  årsmöte.	  
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4.3.2 Årsmötet  

Årsmötet ägde rum den 25 mars i Västerlösa Bygdegård, men 
inleddes på styrelseledamotens Jakob Olais gård, Ås. På gården 
samlades cirka 60 mjölkföretagare för att ta del av mötet, som 
väntades innehålla kontroversiella beslut. Uppslutningen var 
god, trots det fina vårvädret (som lantbruksföretagare gärna 
vårbrukar i), och utöver mjölkföretagare som var på plats fanns 
även personer från såväl lantbrukspress som riksnyheter. 

Under mötet behandlades medlemsantal, finansiering, samt 
verksamhetens riktning. Mötet besöktes också av riksdags-
ledamot och jordbrukstalesman för Kristdemokraterna, Magnus 
Oscarsson, som tidigare under året presenterade förslag på hur 
en ”Mjölkkriskommission” skulle kunna hjälpa svenska mjölk-
företagare. De deltagande mjölkföretagarna var engagerade 
företagare och flera uttryckte missnöje över mjölkbranschens 
struktur och funktion. 

Tydligt var dock att årsmötet hade en speciell punkt som såväl 
mjölkföretagare som nyhetspress väntade på, information angående uppstartandet av en 
ny producentförening för mjölkföretagare.  

4.3.3 Producentföreningens genomförande 

För att starta en producentförening krävs flera mjölkföretagares intresse och medverkan 
för att samla in den kvantitet mjölk som krävs för att kunna vara konkurrenskraftig på 
mjölkmarknaden. 

Anders Birgersson, medlem i Sveriges Mjölkbönder, och Olai berättade att tanken med 
producentföreningen, som Sveriges Mjölkbönder valt att döpa till Glada Bonden 
Ekonomisk Förening, är att mjölkföretagare tillsammans ska samla sin mjölk för att 
sedan sälja till livsmedelskedjor. Dessa livsmedelskedjor kan sedan använda denna 
mjölk till sina egenmärkesvaror, och får själva förhandla med mejerier kring förädling 
samt förpackning av mjölken.   

Den huvudsakliga idén med Glada Bonden Ekonomisk Förening är att livsmedelskedjor 
har en starkare förhandlingskraft än vad mjölkföretagarna själva har, och att de skulle 
kunna hjälpa till att pressa mejerierna. En livsmedelskedja skulle exempelvis kunna 

Roll-up tillhörande 
Sveriges Mjölkbönder. 
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ställa ett ultimatum: ”Hjälp oss att processa den här mjölken, annars säljer vi inte ert 
mejeris produkter”. 

Flera mjölkföretagare på mötet ställde sig frågande till hur Arla skulle ställa sig till den 
här typen av förhandling, och det blev tydligt att i det fall Glada Bonden Ekonomisk 
Förening lyckas, kommer de sätta mejerier i en pressad och svår situation. Olai för-
klarade även att Arla tillslut börjat inse konsekvenserna av sin ovilja att tillmötesgå 
svenska mjölkföretagare. ”De börjar väl förstå att de gjort bort sig men det är ju så dags 
nu…”. Glada Bonden Ekonomisk Förening hoppas också på att kunna få extra betalt för 
så kallade tillförda mervärden (speciella krav på mjölken, foder, bete, och så vidare) på 
mjölken. ”Vi vill få bort alla krav och vill man att vi ska följa kraven så får de betala för 
det.” 

Egenmärkesvaror är något som inom lantbruksbranschen setts som något negativt, 
vilket också märktes på mötet. Egenmärkesvaror har tidigare satt jordbruksföretagare i 
jobbiga konkurrenssituationer där livsmedelskedjor konkurrerat med mindre mat-
producenter. Med den nya idén om Glada Bonden Ekonomisk Förening vänds 
situationen och det kan istället komma att gynna mjölkföretagare i den ekonomiska för-
eningen, genom att de får större chans att påverka sin produktion. ”Vi ser det [egen-
märkesvaror] nu som en stor fördel.” 

Avslutningsvis förklarade Olai och Birgersson att det kommer krävas mycket arbete, 
men även kapital för att starta föreningen. Samtliga svenska mjölkföretagare är inled-
ningsvis välkomna att vara med i föreningen, så länge de betalar startavgiften på 40 000 
SEK som ska gå till uppstartsinvesteringar. Under mötets gång blev det tydligt att det 
fortfarande fanns en del tankar att reda ut, men att arbetet fortsätter och Olai uttryckte 
sig som att det i dagsläget inte finns mycket annat att göra. ”Det kommer ju inte bli 
skitlätt det här, men vad fan är alternativet?” 

4.3.4 Dagspressens och jordbrukspressens iakttagelser från dagen 

Flertalet nyhetspressar uppmärksammade Sveriges Mjölkbönders årsmöte och 
exempelvis TV4 lyfte nyheten som ”ett historiskt beslut”. Det är tydligt att beslutet att 
starta denna typ av producentförening är något uppseendeväckande som tilläts ta stor 
plats i nyhetspressen. I en artikel på Jordburksaktuellts hemsida beskrivs producent-
föreningen tydligt. ATL rapporterar även de utförligt om planeringsarbete för 
producentföreningen samt dess uppbyggnad. Även SVT, SR, Växa och lantbruk.se 
rapporterade om Sveriges Mjölkbönders årsmöte. 
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4.4 Enkät för mjölkföretagare 

Nedan presenteras resultatet från vår genomförda enkätundersökning vilken riktade sig 
till mjölkföretagare. Enkäten var öppen för svar mellan 10 mars till 10 april 2015.  

4.4.1 Övergripande företagsfakta från samtliga respondenter 

För att få en tydlig bild av vilka våra respondenter var valde vi att inleda enkäten med 
övergripande företagsekonomiska frågor. 

Av enkätens respondenter var 83 % män, och 17 % kvinnor, vilket speglar sned-
fördelningen mellan könen i mjölkbranschen. Medel för födelseår bland respondenterna 
var 1969, vilket betyder att medelåldern var 46 till 47 år. Medianen låg på 1968, och 
hade en standardavvikelse på 11,7. Den yngsta respondenten var född 1994, och den 
äldsta 1938.    

Den geografiska fördelningen av enkätens respondenter var god, och enkäten hade 
respondenter från alla Sveriges län. Majoriteten, 18,6 %, av respondenterna kom från 
Västra Götalands län.  

Det visade sig att den klart tydligaste företagsformen hos våra respondenter var enskild 
firma, och 61,7 % av respondenterna drev sitt företag i denna företagsform. Under vårt 
andra gårdsbesök i förstudien berättade en av respondenterna att anledningen till att det 
som mjölkföretagare är enklare att driva sitt företag som enskild firma eller enkelt bolag 
är att ”företaget tillåts gå sämre i en enskild firma eller enkelt bolag än i ett aktiebolag”. 
21,3 % av respondenterna drev sina företag som aktiebolag, 12,8 % som enkelt bolag, 
3,2 % som handelsbolag och 1,1 % som ekonomisk förening. Av respondenterna 
uppgav 75 % att deras verksamhet gått i arv, medan resterande startat upp eller 
förvärvat företaget själva.  

Antal anställda inklusive respondenten själv inom företagen varierade mellan 1 till 16 
anställda. Medelföretaget hade dock 3,4 anställda inklusive respondenten själv, medan 
medianen var 3 anställda. Standardavvikelsen för antal anställda var 3. 

Den genomsnittliga arbetstiden per dag och anställd var 9,5 timmar, men att ta i beak-
tande är även att en mjölkföretagares arbetsvecka är 7 dagar, och inte 5.  

Genomsnittsrespondentens verksamhet bestod till 84,3 % av mjölkproduktion, 
medianen var 90 % och standardavvikelsen 15,9 %. Således fanns en relativt stor sprid-
ning mellan företagarna. 28,7 % av respondenterna uppgav att 100 % av deras verksam-
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het bestod av mjölkproduktion, och 50,4 % av respondenterna uppgav att 90 % eller 
mer bestod av mjölkproduktion. Av samtliga respondenter producerade 93 % konvent-
ionell mjölk, medan 7 % uppgav att de producerade ekologisk mjölk.  

I jordbruksföretagande är det vanligt förekommande med arrenden. Vanligtvis skiljer 
man på två typer, gårdsarrende och sidoarrende Skillnaden mellan dessa är att i upp-
låtelsen av ett gårdsarrende ingår en bostad för arrendatorn (Arrendenämnden, 2015). 
Av respondenterna uppgav 10,9 % att de ej använde sig av sidoarrenden, medan 89,1 % 
uppgav att de gjorde det. Av de som använde sig av sidoarrende utgjordes den genom-
snittliga gården av 58,8 % sidoarrenden. Medianen av andel sidoarrende hos de respon-
denter som använde sig av sidoarrenden var 60 % och standardavvikelsen 23,3 %. 

Den genomsnittliga respondentgården hade 279 nötkreatur, medianen var 200 och dess 
standardavvikelse var 273,3, vilket betyder att det var en stor spridning på gårds-
storlekarna. Den minsta gården i undersökningen hade 21 nötkreatur medan den största 
hade 1 700 nötkreatur.  36 % av respondenterna sparade sina handjur för köttproduktion 
medan 64 % inte gjorde det.  

Vanligt i mjölkföretagande är egenproduktion av foder vilken beror på åkerarealen 
företagaren i fråga har tillgång till. Respondenternas åkerareal varierade mellan 4 hektar 
och 1 500 hektar. Medelrespondenten hade 199 hektar, medianen var 133 och standard-
avvikelsen 213, även här var det stor spridning mellan gårdarna. Majoriteten av 
gårdarna låg dock mellan 100 och 150 hektar. Av respondenterna uppgav 20 % att de 
var självförsörjande på foder. Den genomsnittliga försörjningsgraden var 79 % och 
enkätens respondent med lägst försörjningsgrad hade 30 %.  

Gårdarnas mjölkningssystem skiljer sig åt, och olika mjölkningssystem kräver olika 
mycket arbetskraft. Det vanligaste mjölkningssystemet hos respondenterna var automa-
tisk mjölkning med robot vilken 38,2 % av respondenterna använde sig av på sina 
gårdar. På andra plats kom den äldre typens mjölkningssystem, båsladugård, vilken 27,5 
% av respondenterna använde sig av.  
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Figur 4.2 Mjölkningssystem på mjölkgårdar  

Även omsättningen skiljde sig mycket åt hos respondenterna. Den genomsnittliga om-
sättningen var 6 739 583 SEK, med medianen 4 000 000 SEK. Standardavvikelsen vid 
omsättningen var dock 7 410 861 SEK, vilket berättar att spridningen inom 
omsättningen var stor.  

För att kunna undersöka vilka kapitalkostnader, alternativt alternativa kapitalkostnader 
mjölkföretagen hade bad vi dem att uppskatta det totala värdet på sin verksamhet. 
Medelvärdet på respondenternas gårdar var 16 675 000 SEK, och medianvärdet 14 000 
000 SEK. Det lägsta gårdsvärdet var 250 000 SEK och det högsta var 80 000 000 SEK.  

Vid frågan om avräkningspriser frågade vi mjölkföretagarna om de ansåg att de kunde 
gå med vinst då det genomsnittliga avräkningspriset ligger under 3 SEK. 27 % svarade 
att det var möjligt medan 73 % av företagarna sa att det inte var möjligt för dem. För att 
undersöka hur den period av kritiska avräkningspriser mjölkföretagare har upplevt 
frågade vi företagarna hur många år av de tio senaste åren deras företag gått med vinst, 
och fann en stor spridning bland svaren. 30,2 % angav att de varit lönsamma samtliga 
år.  

När mjölkföretagarna fick ranka sina högsta kostnader svarade de att foder var den helt 
klart dyraste kostnaden, följt av arbetskostnad och kapitalkostnad på en delad andra-
plats. Sist kom deras energikostnad, bestående av el och drivmedel.  

 

4,9% 
8,8% 

14,7% 

2,0% 

38,2% 

27,5% 

3,9% 



	   57	  

4.4.2 Mjölkföretagare fördelade efter mejeritillhörighet 

Enkäten visade en spegling av verkligheten, och av våra respondenter tillhörde 74 % 
Arla. 11 % av respondenterna levererade sin mjölk till Skånemejerier och 7,1 % till 
Norrmejerier. Då majoriteten av respondenterna levererar sin mjölk till Arla, och övriga 
mejeriföreningar har ungefär samma uppbyggnad har vi valt att sammanställa enkät-
resultaten i termer av Arla och ”Andra mejerier”.  

Vad gäller mjölkproduktion har Arlabönderna, jämfört med de andra mejerierna en 
ganska låg produktion. Den genomsnittliga Arlabonden producerar 3 500 kg mjölk per 
dag, medan den genomsnittliga bonden från andra mejerier producerar 6 800 kg mjölk 
per dag. Detta speglar sig också i koantal, där den genomsnittliga mjölkföretagaren till-
hörande Arla har 127 mjölkkor, medan den genomsnittliga mjölkföretagaren som 
levererar sin mjölk till andra mejerier har 233 mjölkkor.  

Överlag verkar det som att mjölkföretagare som tillhör andra mejerier än Arla är 
nöjdare med sin relation till mejerierna än vad mjölkföretagarna som tillhör Arla är. 
Trots missnöje med avräkningspris och krav från mejerierna påverkade det ändå inte 
relationen till mejeriet, där mjölkföretagare tillhörande andra mejerier varken ansåg sig 
vara nöjda eller missnöjda.  

Skala för nedanstående diagram: 1=mycket missnöjd, 2=missnöjd, 3=varken nöjd eller 
missnöjd, 4=nöjd, 5=mycket nöjd.  

 

Figur 4.3 Medelvärde av vad mjölkföretagare anser om relationen till sitt mejeri 

Eftersom Arla urskiljer sig på den svenska marknaden med att vara en internationell 
mejeriförening frågade vi i enkäten hur mjölkföretagare på den svenska marknaden 
förhåller sig till internationella och nationella mejeriföreningar. Det visade sig ändå att 
mjölkföretagare tillhörande Arla förhåller sig bättre till internationalitet än vad andra 
mjölkföretagare gör. 27 % av mjölkföretagarna tillhörande Arla uppgav att de föredrog 
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en internationell mejeriförening framför en nationell, medan endast 10 % av andra 
mjölkföretagare uppgav detsamma. Resterande, 73 % av mjölkföretagarna tillhörande 
Arla, och 90 % av de övriga mjölkföretagarna uppgav att de hellre ville vara del i en 
nationell mejeriförening än i en internationell mejeriförening.  

               

Figur 4.4 Mjölkföretagares önskan om internationell eller nationell mejeriförening  

Det visade sig i enkäten att mjölkföretagarnas prisförväntningar skiljer sig mellan Arla 
och andra mejerier. Mjölkföretagarna tillhörande Arla, som i dagsläget har det lägsta 
avräkningspriset på mjölkmarknaden, ansåg både att ett realistiskt avräkningspris och 
ett långsiktigt hållbart avräkningspris borde vara lägre än vad mjölkföretagare 
tillhörande andra mejerier tyckte. Däremot ansåg de att en liter mjölk borde vara högre i 
livsmedelsbutiker än vad mjölkföretagare tillhörande andra mejerier tyckte.  

    

Figur 4.5 Mjölkföretagares uppfattning om priser  
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4.4.3 Att vara mjölkföretagare i Sverige 

Av respondenterna tyckte 74 % att beteslagstiftningen borde avskaffas så som den ser ut 
idag. 22 % av respondenterna tyckte att den bör kvarstå medan 4 % svarade att de inte 
visste vad de tyckte om beteslagstiftningen.  

                                                   

Figur 4.6 Mjölkföretagares åsikt till om beteslagstiftningen borde avskaffas eller ej  

Vidare ställdes frågan hur mjölkföretagarna uppfattade svenska GMO-krav och respon-
denterna fick svara på om de tyckte att svenska GMO-krav bör likställas med europiska 
krav. 67 % av respondenterna tyckte att kraven borde likställas, 22 % ansåg att de 
svenska kraven borde kvarstå medan 11 % inte visste hur de ställde sig till GMO-
kraven.  

                                                     

Figur 4.7  Mjölkföretagares åsikt om GMO-krav borde likställas med europeisk standard  

Under förstudiens intervjuer talade gårdsrespondenterna mycket om hur svenska och 
utländska produkter borde skiljas åt, då det kostar mer att producera mjölk i Sverige än i 
andra länder. I enkäten ville vi få en tydlig bild av hur mjölkföretagare ställer sig till 
relationen utländska/inhemska varor. Tydligt blev främst att respondenterna tyckte att 
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svenska produkter bör kosta mer än utländska, samt att det bör vara lätt för konsumenter 
att skilja ut varor genom tydliga ursprungsmärkningar. 

Skala för nedanstående diagram: 1=håller inte alls med, 2=håller inte med, 3=vet ej, 
4=håller med, 5=håller helt med.   

 

Figur 4.8 Mjölkföretagares åsikter angående svenska och utländska mejeriprodukter 

Under de inledande intervjuerna gav fler av respondenterna en tveksam inställning till 
sitt företagande på grund av rådande ekonomisk situation. Även enkätens respondenter 
visade en viss tveksamhet, och 67 % svarade att de såg sig själv som mjölkföretagare 
om 5 år. 16 % av företagarna svarade att de inte såg sig själva som mjölkföretagare om 
5 år och 17 % svarade att de inte visste om de kommer vara mjölkföretagare om 5 år 
eller inte.  

4.4.4 Egna kommentarer från mjölkföretagare 

Avslutande i enkäten hade respondenterna möjlighet att skriva ytterligare kommentarer 
kring hur de uppfattade mjölkbranschen. Av respondenterna svarade 25 % med egna 
kommentarer. 

Av 26 kommentarer kring mjölkbranschen kan endast två klassas som någorlunda 
positiva och en av dem lyder: ”Arla har gjort det bästa de kan och jag anser att det är bra 
att de slog ihop sig med det danska företaget annars hade nog inte Arla funnits idag.” 
(Respondent nr 37). 

Resterande 25 kommentarer blandas av uppgivenhet, ilska och oro inför för framtiden. 
Flera respondenter riktar kritik mot såväl regering, dagens lagstiftning, kapital-
kostnader, branschengagemang och marknadsförhållanden. Vissa kommentarer består 
enbart av ord, såsom: ”Tragisk” eller ”Oligopol”.  
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Tydligt bland kommentarerna är att respondenterna vill ha en förändring, och helst en 
extern förändring, det vill säga en förändring som inte behöver göras av företaget självt. 
Helst vill respondenterna att Arla ska höja avräkningspriset, men det fokuserades också 
på att ”avräkningspriset svänger lite för snabbt” (Respondent nr 72). Respondenterna 
önskar alltså i enkäten, liksom i den inledande kvalitativa undersökningen att pris-
fluktuationerna ska minska. Fler av respondenterna kommenterade de höga skatterna 
och en respondent menade till och med att ”regeringen är emot lantbruk och landsbygd” 
(Respondent nr 60). Det som tydligast genomsyrar kommentarsfältet var dock vassa 
kommentarer riktade mot mejerier. Det talas om att de inte redovisar sina kostnader och 
att de betalar ut för låga avräkningspriser. En respondent nämnde specifikt att han 
önskade enbart nationella mejeriföreningar i Sverige. En annan respondent samman-
fattade vad många verkar vara eniga om: 

Tuff situation. Vi måste få ner skatterna. /…/ Sverige har många väldigt duktiga 
bönder men väldigt få av dem tjänar pengar. /…/ De måste ge oss samma förut-
sättningar som våra grannländer om vi ska ha öppna gränser med import, vilket 
det mesta talar för… (Respondent nr 23)  

4.5 Intervju med tjänsteman på Arla  

För att få ett ytterligare perspektiv inom mjölkbranschen intervjuade vi den 22 och 23 
april Claes Henriksson som är presschef på Arla i Sverige. Henriksson berättade under 
telefonintervjun hur Arla som ekonomisk förening är uppbyggd och därefter har siffror 
kompletteras med Arlas årsredovisning från 2014. 
 
Mejeriets utformande 
Arla är Sveriges största mejeriföretag med cirka 3 350 mjölkföretagare i Sverige, vilka 
även är Arlas ägare. Arla har, precis som andra stora företag, VD och tjänstemän som 
arbetar med marknadsföring, försäljning, mejerier och annat. Utöver det har Arla ett 
demokratiskt system: ”Arla är ju som sagt ett kooperativ. Vi har ett helt, så att kalla 
demokratiskt system inom Arla som just är till för ägarna att ska kunna påverka 
besluten.”. Henriksson berättade att det i Sverige finns kretsar bestående av svenska 
mjölkföretagare. I kretsarna kommer mjölkföretagarna med förslag som sänds vidare till 
Arlas koncernstyrelse, representantskapet. Representantskapet representeras av 191 
ledamöter, mjölkföretagare, från alla Arlas medlemsländer och Henriksson menade att 
det är representantskapet som sätter ramarna för Arla som företag.  
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Relation till mjölkföretagare 
Då Arla finns på den globala marknaden anser de sig ha ett stort ansvar gentemot alla 
sina ägare, oavsett land. Henriksson menade att ”All mjölk som bönderna producerar 
ska vi hämta och förädla till olika produkter, därefter ska vi sälja dem och sedan skicka 
tillbaka pengarna.” Henriksson berättade även att Arla alltid kommer och hämtar 
mjölken, oavsett om det är en liten eller stor gård, oberoende på vart mjölkföretaget är 
beläget. Arlas mjölkföretagare får betalt enligt olika kvalitetsparametrar såsom fett- och 
proteinhalt, och vid årets slut får alla ägarna dela på vinsten. Till skillnad från Arla teck-
nar andra mejerier avtal med sina tillhörande mjölkföretagare om hur mycket mjölk de 
ska leverera till sina mejerier.  
 
Under det gångna året har Arlapriset (benämns även avräkningspriset), varit mycket lågt 
och många mjölkföretagare har klagat på att de inte kan få sitt företag lönsamt, då 
avräkningspriset fluktuerat mycket. I april gav Arla besked om att priset på mjölk 
kommer att öka med 0,173 SEK från 2,65 SEK till 2,89 SEK, och Henriksson berättade 
under intervjun att de vet att avräkningspriset inte är tillräckligt högt men att det stän-
digt sker förändringar i det: ”Priset till Arlaägare sätts ju månad för månad, så att 
priserna förändras i sig är inget ovanligt.”. Därefter tog Henriksson upp att avräknings-
priset inte endast sätts via en produkt, dryckesmjölk, utan att avräkningspriset bestäms 
utifrån alla mejeriprodukter som mejeriet säljer.   
 
Upplevd företagsanda och framtidsutsikter 
Under intervjun diskuterades produkter samt dess kvalitet och Henriksson nämnde att 
det är viktigt att kvalitén på mejeriprodukter är hög, men att det kan gå fel då Arla är ett 
stort mejeriföretag med otroligt många mejeriprodukter. Men trots det stora produkt-
utbudet håller Arla en väldigt hög kvalitet och just kvalitetsarbetet är ett stort ansvar för 
alla som arbetar inom Arla.  
 

Det är ett jättestort ansvar som bönderna har och vi ser till så att vi tar hand om 
den [mjölken]och processar den på det allra bästa sättet och behandla den på det 
sättet att det håller väldigt hög kvalitet. 

 
Henriksson nämnde att produktutveckling har blivit en mycket viktig del, då konsumt-
ionen av dryckesmjölk har minskat sedan 1980-talet, men att befolkningen till skillnad 
från tidigare konsumerar mer mejeriprodukter. På grund av den negativa utvecklingen 
av dryckesmjölk är det viktigt för Arla att följa med i utvecklingstrenden av mejeri-
produkter.  
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Kvarg är ett jättebra exempel på någonting som har gått väldigt bra de senaste 
åren och som har ökat väldigt mycket. Vi har också till exempel en väldigt 
framgångsrik hantering av mjukglass /…/ det är den typen av produktutveckling 
som vi måste fortsätta göra och för att kunna ta hand om ägarnas mjölk på allra 
bästa sätt eftersom att konsumtionsmönstret förändras helt enkelt.  

 
Identifierade problem för mejeriet 
Att mjölkkvoten försvann den 1 april 2015, menade Henriksson kommer ha en stor 
inverkan på Arla då deras uppgift är att ta hand om all mjölk som mjölkföretagarna till-
hörande Arla producerar. Dessutom uttryckte Henriksson att Arlas mjölkföretagare, 
precis som andra mejeriers mjölkföretagare, kommer öka produktionen av mjölk och 
därmed måste Arla bli bättre på att ta hand om den mjölk som produceras. I och med 
den borttagna mjölkkvoten trodde även Henriksson att förutsättningarna för den globala 
marknaden och svängningarna av priser kommer att öka.  
 
Att antalet mjölkföretagare har minskat under de senaste femtio åren tycker de arbe-
tande på Arla är oturligt, men att det inte utgjort någon större förändring för Arla som 
mejeri. Henriksson menade att det är en global strukturomvandling som pågått under 
många år men att den totala mjölkproduktionen inte minskat, utan att invägningen 
istället har ökat. Dock vet Arla att priset på ett kilo mjölk inte är tillräckligt högt. Dock 
finns det idag en överproduktion av mjölk som satt hög press på mjölkmarknaden 
genom importstopp från Ryssland och stopp av försäljning av mjölkpulver till Kina. 
Henriksson nämnde att det idag till skillnad från innan 2006/2007 finns en helt annan 
rörlighet på marknaden och att det är på gott och ont.  
 

Topparna är högre, men dalarna kommer kanske också snabbare och djupare. 
Men över tid så ser vi att det finns en uppåtgående trend och faktiskt så var 
genomsnittspriset för 2014 på en rekordnivå för Arla, även om det var en jätte-
tydlig uppdelning i att det var ett väldigt starkt första halvår och med ett mycket 
tufft andra halvår.  

 
Henriksson var dock tydlig med att situationen som uppstått gentemot Ryssland och 
Kina var näst intill omöjlig att förutse, men om Arla ska kunna ta emot och sälja all 
mjölk som mjölkföretagarna producerar så måste Arla se på möjligheter utanför Europa. 
Arla anser att de nya konsumenterna finns i Kina, Afrika och Sydamerika, då de tre de-
larna av världen visar på en god marknadsutveckling.  
 
Många mjölkföretagare har under studiens gång visat missnöje för otydlig märkning av 
svenska mejeriprodukter och Henriksson uttryckte: ” … av allting som Arla säljer så är 
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93 % tillverkat på svensk råvara, men vi har varit för dåliga på att berätta om det.”. Arla 
har beslutat sig om att märkningen av produkter faktiskt är dålig, och därför kommer 
det under en snar framtid komma en ny märkning av svenska produkter. Henriksson 
menade att alla Arlas produkter är viktiga och att vid köp av en Arlaprodukt så bidrar 
konsumenter till svenska mjölkföretagare, även om konsumenten köper en Keldasoppa 
som är tillverkad i Danmark. Alla Arlas mjölkgårdar måste följa kvalitetsprogrammet, 
Arlagården, och därutöver måste de svenska företagarna förhålla sig till den svenska 
lagstiftningen.   

 
… bete är ju en lagstiftning i Sverige och det är ju en lagstiftning som vi måste 
förhålla oss till, till skillnad från i andra Arlaländer. Grunden i kvalitets-
programmet, Arlagården, är densamma i alla länder. 
 

Identifierade framgångar 
Under intervjun nämnde Henriksson hur viktigt det är att se på helheten av mejeri-
marknaden och inte endast utifrån en produkt, dryckesmjölk. För Arla är det till stor 
betydelse att kunder köper Arlas produkter och att Arla får så bra betalt som möjligt för 
sina produkter. Dock sa Henriksson att pris i livsmedelsbutik sätts via förhandlingar 
mellan mejerier och livsmedelskedjor samt att priset styrs av utbud och efterfrågan, och 
att även det påverkar försäljning av volymer. Däremot sa Henriksson att Arla gärna 
hade sett ett högre pris på mejeriprodukter i livsmedelsbutiker, men att en höjning 
skulle kunna minska den totala försäljningsvolymen och att konkurrenter i sin tur skulle 
ta större del av marknaden.  
 
I Sverige och övriga världen blir det idag allt vanligare att livsmedelskedjor har sina 
egna märkesvaror, men Henriksson säger, till skillnad från respondenten på Gård 4 i 
förstudien, att Arla är det mejeri i Sverige som tillverkar minst andel egenmärkesvaror. 
Henriksson sa att de på Arla bedömer det som att egenmärkesvaror kommer fortsätta 
öka och att Arla även måste ta sig an marknaden för egenmärkesvaror för att behålla sin 
ställning både på den svenska och den globala marknaden.  
 

Vi måste vara bra på båda två. Bra producent av butikernas eller handelns egna 
varumärken, samtidigt som vi producerar och säljer våra egna varumärken. /…/ 
Egenmärkesvaror är här för att stanna och det måste också vi förhålla oss till. 
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5 Analys 
I analysen knyts empiri och teori samman. Vi kommer utefter vårt syfte att analysera 
vad som är avgörande för hur mjölkföretagare verkar i mjölkbranschen. För att få en 
tydlig bakgrundsförståelse för våra resonemang inleds kapitlet med en omvärldsanalys 
av mjölkbranschen, vilken följs upp med aspekter enskilda mjölkföretagare måste ta i 
beaktande för att verka inom branschen. 

5.1 Vad påverkar mjölkbranschen och 
mjölkföretagarna i den? 

För att få en tydlig bild av vad analysen och diskussionen ska behandla återvänder vi till 
början av vår studie för att friska upp minnet av studiens syfte: 
 
Studien syftar till att förstå den svenska mjölkbranschens struktur och vilka problem 
mjölkföretagare uppfattar i den. Givet den uppfattade strukturproblematiken vill vi 
undersöka vilka möjligheter mjölkföretagare anser att de har för att påverka sin roll 
inom mjölkbranschen. 
 
För att följa studiens syfte inleder vi kapitlet med en analys av mjölkbranschen i sin 
helhet, för att ge en tydlig helhetsbild och kontext i linje med Wigblad (1997) Geertz 
(1973). Kapitlet avslutas i linje med syftet, vi kommer där att se på mjölkföretagares 
enskilda samt gemensamma möjligheter att påverka sin position i mjölkbranschen.  

5.1.1 Vilka är omvärldsfaktorerna? 

För att identifiera de omvärldsfaktorer som såväl mjölkbranschen i sin helhet som en-
skilda mjölkföretagare påverkas av valde vi att göra en PESTLE-analys.  
 
De politiska faktorer som påverkar mjölkbranschen skiftar med sittande regering, men 
faktorer som är avgörande är exempelvis skatter på drivmedel. Drivmedel är enligt 
Sveriges Mjölkbönder en av de fyra högsta kostnaderna hos mjölkföretagare. Minimi-
löner kan också ha en avgörande betydelse på stora gårdar med många anställda, 
exempelvis då respondenten ifrån den fjärde gården vi besökte under vår förstudie 
menade att utländsk, billigare, arbetskraft var näst intill nödvändig för att driva hans 
företag framåt. Politiska beslut i andra länder har också visat sig påverka den svenska 
mjölkbranschen, då de kinesiska importlagarna och de ryska handelssanktionerna 
påverkat utbudet på världsmarknaden, och därmed även det svenska avräkningspriset i 
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en negativ riktning. Ett annat politiskt beslut som verkligen påverkat den svenska 
mjölkbranschen var avregleringen av livsmedelsmarknaden år 1990.    
 
Att utbudet på världsmarknaden förändras kan också ses som en ekonomisk faktor som 
påverkar branschen. Avräkningspriset för svenska mjölkföretagare tenderar att gå upp 
och ned, vilket påverkar branschen då avräkningspriset utgör mjölkföretagares enskilt 
största inkomst. Vidare kan också konjunkturen påverka mjölkföretagares, och mjölk-
branschens, ekonomiska situation, även då mjölk brukar anses vara en vara med låg 
priselasticitet.  
 
I Sverige är mjölk en produkt som är djupt rotad i den svenska kulturen, vilket kan ses 
som en social faktor som påverkar den svenska mjölkbranschen. Svenska barn blir 
serverade mjölk i skolan och mjölk anses vara ett nyttigt livsmedel med många viktiga 
näringsämnen som Livsmedelsverket (2015) rekommenderar oss att dricka eller förtära, 
vilket leder till att mjölken har en hög social status i Sverige.  
 
Teknologi som påverkar den svenska mjölkbranschen och svenska mjölkföretagare är 
maskiner som kan processa mjölken på mejerier, men även teknologisk utveckling på 
mjölkgårdar, där såväl jordbruksmaskiner som mjölkningsmaskiner påverkar de 
enskilda mjölkföretagarna. På den andra gården vi besökte under förstudien förklarade 
respondenterna att deras nyanskaffade mjölkningssystem hjälpte dem att arbeta normala 
arbetstider samt gjorde att de inte behövde ha anställd personal i företaget.  
 
De lagar som påverkar såväl mjölkbranschen i sin helhet som de enskilda mjölk-
företagarna är främst EG-bestämmelser men även svenska lagar som är utformade 
utöver dessa. Flera respondenter från vår förstudie, men även vår enkätundersökning 
uttryckte starkt missnöje till att svensk lagstiftning är hårdare än europeisk, även om 
samtliga europeiska mjölkföretagare får näst intill samma avräkningspris. Många av de 
mjölkföretagare vi varit i kontakt med menar att det som i Sverige är lagstiftade krav 
tillförs produkter som mervärden i andra länder. Således menar de att svenska mjölk-
företagare tillför sin mjölk mervärden som de inte får betalt för.  
 
Den svenska mjölkbranschen och svenska mjölkföretagare påverkas av miljön och om-
världen. På senare år har den ekologiska trenden blivit mer och mer påtaglig, och 7 % 
av mjölkföretagarrespondenterna i vår enkät producerar ekologisk mjölk. Konsumenter 
svarade även i konsumentenkäten att de var beredda att betala mer för mjölk- och 
mejeriprodukter i det fall att det säkerställer en ekologisk produktion. En av respon-
denterna på den andra mjölkgården vi besökte under vår förstudie talade dock om ”eko-
fällan”, där han menade att det exempelvis är lätt att konsumenter köper ekologiska 
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varor som fraktats långa vägar, och därmed är det inte säkert att det är bättre att välja en 
ekologisk vara än en konventionell, närproducerad vara.  

5.1.2 Hur fungerar konkurrensen i mjölkbranschen? 

Ovan beskrivs externa faktorer som påverkar mjölkbranschen som helhet, men för att 
reda ut hur konkurrensen fungerar inom mjölkbranschen ur mjölkföretagares perspektiv 
kommer vi här att använda Porters (1980, 2008) femkraftsmodell för att reda i 
konkurrensen.   
 
Då mjölkbranschen fungerar på det speciella sätt att det i nästan alla fall är kunden, det 
vill säga mejeriet, som bestämmer priset de kommer att köpa en vara för, kommer 
förhandlingsförmåga från kunder först att redas ut. Porter (1980, 2008) ger exempel på 
kunder med hög förhandlingsförmåga och nämner att då det finns få eller enstaka 
kunder hamnar kunden i en gynnsam förhandlingssituation. I Sverige finns det 19 
mejeriföretag, och 4 350 mjölkföretag. Av mjölkföretagen tillhör 75 % Arla, och det 
blir därigenom tydligt att relativt antal mjölkföretag så är antalet mejerier ganska få. 
Mjölkföretagare sätter inte sina priser själva, utan respektive mejeriföretag bestämmer 
det avräkningspris de betalar de mjölkföretagare som levererar sin mjölk till dem. Vad 
som gör denna konkurrenssituation extra speciell är att Arla, det största mejeriet, 
välkomnar alla leverantörer som vill bli medlemmar i företaget, till att leverera sin 
mjölk till dem. Arla kommer att betala alla mjölkföretagare, oavsett levererad kvantitet 
eller geografisk placering, lika mycket för varje kilo mjölk de levererar. Detta gör att 
ingen företagare stängs ute från marknaden, och mjölkföretagare behöver aldrig vara 
oroliga över att inte kunna sälja sin produkt.  
 
Då samtliga mjölkföretagare levererar en produkt, mjölk, till sitt tillhörande mejeri 
betyder det också att de har en väldigt standardiserad produkt, ett av de andra kriterier 
Porter (1980, 2008) anger för att kunder ska ha en hög förhandlingsförmåga. Porter be-
rättar också om tillfällen då kunder är extra priskänsliga, och menar att då den köpta 
produkten eller varan utgör en stor del av köparens budget är köparen extra priskänslig. 
Detta implicerar att ett mejeriföretag skulle vara väldigt priskänsligt i det fall att mjölk-
företagare skulle försöka förhandla priset. Detta stämmer även överens med vad respon-
denten från förstudiens fjärde gård beskriver om försök till förhandling med sitt tidigare 
mejeri som inte gick speciellt bra. 
 
Den kraft som Porter (1980, 2008) egentligen nämner som den första är hot från inträde 
av nya marknadsaktörer. Han förklarar att då nya aktörer träder in på marknaden 
kommer befintliga aktörer att påverkas av att de nya aktörerna kommer försöka ta del av 
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marknadsandelarna. De aktörer som redan finns på marknaden har en fördel gentemot 
de nya, då de redan har passerat inträdesbarriärer såsom uppstartande av en ny verk-
samhet, utnyttjande av stordriftsfördelar, tillgång till distributionskanaler, förhållning-
sätt till lagar och så vidare. Porter (1980, 2008) menar att då nya aktörer gör inträde på 
marknaden kommer de redan befintliga aktörerna på något sätt att påverkas av de nya 
aktörernas inträde. Vid inträde av nya mjölkföretagare i mjölkbranschen stämmer det att 
de befintliga företagarna redan har ett färdigt kostall och kunskap inom sin jordbruks-
gren. Dock blir den passerade inträdesbarriären en marginell fördel, då marknadens 
största kund, Arla, välkomnar alla mjölkföretagare att sälja sin mjölk till dem. Då Arla 
välkomnar alla mjölkföretagare hotar nya mjölkföretagare egentligen inga av de mjölk-
företagare som funnits längre inom branschen. Således påverkas endast branschens 
storlek vid inträde av nya marknadsaktörer.  
 
Efter hot från nya marknadsaktörer anger Porter (1980, 2008) förhandlingsförmåga från 
leverantörer som en andra kraft. Som mjölkföretagare tillverkar man sin egen råvara, 
och korna kan knappast ses som leverantörer. Mjölkföretagare påverkar således sin egen 
mjölkleverans, genom att se till att sköta sina kor och ge dem en god levnadsstandard 
och bra foder. Mjölkföretagare angav i vår enkät foder som sin största kostnad, och 
genomsnittsrespondenten angav även att självförsörjningsgraden på foder var 79 %. 
Detta leder till att även då foderleverantörer har en hög förhandlingsförmåga så 
påverkas den enskilde mjölkföretagaren mindre av foderleverantörens förhandlings-
förmåga ju högre självförsörjningsgrad de själva har. Mjölkföretagare med låg 
självförsörjningsgrad påverkas dock mycket av foderleverantörer, då foder är en vara 
som ej är substituerbar, en av de faktorer Porter (1980, 2008) uppger leder till stark 
förhandlingsförmåga hos leverantörer.   
 
De enskilda mjölkföretagarna levererar mjölk till mejerier, vilket också är den huvud-
sakliga varan mejerier köper in. Mjölken utsätts inte lätt för, vilken Porters (1980, 2008) 
fjärde kraft behandlar, hot från substitut. De enskilda mjölkföretagarna blir inte direkt 
påverkade av varor som kan tänkas substituera deras mjölk hos slutkonsumenter, men 
kan ändå påverkas då mejerier utsätts för hot från substitut. De hotande substituten kan 
exempelvis vara havremjölk, eller att konsumenter istället för mjölk börjar dricka 
vatten, och då dessa påverkar mejeriernas lönsamhet kommer även avräkningspriset till 
mjölkföretagare påverkas. Då kostnadsskillnader mellan de substituerande varorna inte 
skiljer sig avsevärt från mjölken, eller i fallet med vatten som till och med är billigare, 
menar Porter (1980, 2008) att risken för att en vara substitueras är hög.  
 
Den sista kraften Porter (1980, 2008) nämner i sin teori är konkurrensen mellan redan 
existerande aktörer, vilken han menar kan bero på två saker, konkurrensens intensitet 
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och på vilken bas konkurrensen utförs. Konkurrensen i mjölkbranschen skulle enligt 
Porter (1980, 2008) kunna vara hög på grund av intensiteten, då det finns många aktörer 
på marknaden och utträdesbarriären för en mjölkföretagare är hög. Återigen påverkas 
denna kraft av att samtliga mjölkföretagare alltid har möjlighet att sälja all sin produ-
cerade mjölk, och även fast antalet mjölkföretagare relativt kunder, eller mejerier, är 
högt leder branschens gemensamma prissättning till att rivaliteten blir väldigt låg. Porter 
(1980, 2008) menar att basen på vilken konkurrensen utförs kan bero på prisrivalitet 
eller produktutveckling, men då avräkningspriser redan är satta av mejerier, och 
produktionen av mjölkföretagarnas enda vara är tämligen monoton, är det svårt att som 
klassisk mjölkföretagare konkurrera via varken pris eller produktutveckling.  
 
Respondenten från den tredje gården i förundersökningen förklarade att han 
producerade egen ostkaka, och att det för hans företag definitivt skulle kunna vara en 
framtid. Skulle fler mjölkföretagare följa i den tredje respondentens fotsteg är risken 
stor att konkurrens mellan mjölkföretagare skulle uppstå, men i dagsläget producerar 
inte tillräckligt många mjölkföretagare egna varor för att konkurrens via produkt-
utveckling ska existera.  
 

          
Figur 5.1 Mjölkföretagares konkurrenskraft i mjölkbranschen  

 
Sammantaget leder en analys av mjölkföretagares konkurrenskraft i mjölkbranschen (se 
Figur 5.1), med hjälp av Porters (1980, 2008) femkraftsmodell, fram till att konkurren-
sen mellan företagare är låg. Trots den låga konkurrensen är mjölkbranschen ändå olön-
sam för mjölkföretagare då de har en liten möjlighet att påverka sin position i branschen 
utan att göra stora förändringar i sitt företagande. Porter (1980; 2008) skriver både i sin 
femkraftsmodell och i sin artikel What is strategy (1996), att det mest skadliga ett före-
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tag kan utsättas för är konkurrens via pris. Mjölkföretagare utsätts inte exakt för pris-
konkurrens, men under studiens genomförande har avräkningspriset konstant legat un-
der 3 SEK, och 73 % av respondenterna i studiens enkätundersökning svarade att vid ett 
avräkningspris under 3 SEK är det inte möjligt för mjölkföretag att gå med vinst. Porter 
(2008) lyfter också fram att varor med en begränsad hållbarhetstid ger företag en för-
sämrad förhandlingsmöjlighet, vilket kan jämföras med mjölkföretag som är beroende 
av att företagets mjölk kan säljas så fort som möjligt, medan mjölken fortfarande är 
färsk. Då mjölken inte längre är färsk går den inte att sälja och blir därmed värdelös.  

5.1.3 Hur mår mjölkföretagaren? 

Under såväl förstudien som enkätundersökningen svarade mjölkföretagare att de kan 
känna sig oroliga över den svåra ekonomiska situation mjölkbranschen idag befinner sig 
i. 16 % av enkätens respondenter svarade att de inte ser sig själva som mjölkföretagare 
om fem år, medan 17 % svarade att de inte visste om de fortfarande är mjölkföretagare 
om fem år. Vidare visade många respondenter stor skepsis gentemot svensk lagstiftning 
och krav på mjölkproduktion, och en av respondenterna uttryckte sig som att ”rege-
ringen är emot lantbruk och landsbygd” (Respondent nr 60).  
 
Karasek och Theorell (1990) beskriver hur strukturella arbetsplatsfaktorer, svåra eko-
nomiska situationer samt svårigheter att påverka sin arbetsplats kan leda till försämrat 
psykiskt välmående. Karasek (1979, 1990) och Theorell (1990) beskriver att på arbetet 
med hög belastning upplever den arbetande personen svårigheter att påverka sin arbets-
situation, samtidigt som arbetet innebär en hög belastning på den arbetande personen. 
Mjölkföretagares situation går lätt att jämföra med vad Karasek och Theorell beskriver, 
då den genomsnittliga mjölkföretagarens arbetsdag i enkäten var 9,5 timmar per dag, sju 
dagar i veckan, med många olika arbetsuppgifter. Samtidigt är det svårt för mjölk-
företagaren att själv påverka sin inkomst, då den bestäms av världsmarknadspriset och 
mjölkföretagarens tillhörande mejeri. Inte heller har de speciellt stor möjlighet att på-
verka utformningen av sin produktion, då den är hårt styrd av lagstiftning. Att mjölk-
företagare upplever låg kontroll samtidigt som de upplever en hög belastning på arbetet 
menar Karasek och Theorell (1990) kan leda till psykiska åkommor såsom depression 
eller psykiska sjukdomar. 
 
Skulle mjölkföretagare kunna påverka sin situation, och därmed själva kunna ta 
kommando över sina intäkter och i en större mån ha möjlighet att inverka på svensk 
lagstiftning och bestämmelser kring svensk mjölkproduktion, skulle de ha möjlighet att 
förflytta sig från arbetet med hög belastning, till det aktiva arbetet (Se Figur 5.2). 
Karasek och Theorell (1990) beskriver att det aktiva arbetet kräver högt presterande och 
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en arbetsbelastning från den arbetande personen, samtidigt som personen kan påverka 
de faktorer som har inverkan på arbetet. Det aktiva arbetet leder i motsats till arbetet 
med hög belastning ofta till ett bra psykiskt mående, och företagare med ett aktivt arbete 
uppfattas ofta som de trevligaste och mest omtyckta människorna även utanför arbetet. 
 

      
Figur 5.2 Mjölkföretagares förflyttning inom Karaseks modell    

 

5.2 Påverkas mjölkföretagare av mejeritillhörighet? 

Då en mjölkföretagare är del av ett mejeriföretag påverkas mjölkföretagaren av 
mejeriets bestämmelser och krav. Vidare skiljer sig avräkningspris och mejeriföretagens 
utformning åt, och vi kommer därför nedan att reda ut hur mjölkföretagare tillhörande 
antingen Arla eller andra mejerier påverkas av sin tillhörighet.   

5.2.1 Arla, marknadsgigant eller storebror? 

I Sverige har Arla gjort det möjligt för alla mjölkföretagare, oavsett företagsstorlek, att 
verka i mjölkbranschen. Det är ofta återkommande från mindre mjölkföretag, att de är 
missnöjda med vad de anser är ett lågt avräkningspris. Vid eftertanke blir det tydligt att 
det antagligen kostar Arla mer att hämta 250 kilo mjölk på en liten avlägsen gård, än 
vad Arla tjänar på den upphämtade mjölken. Det är dock på detta sätt Arla verkar. De 
vinner marknadsandelar på den svenska marknaden genom att likt en gigantisk damm-
sugare suga upp så många svenska mjölkföretagare som möjligt, oavsett storlek. Alla 
får vara med i Arla. Det var också något vår första respondent i förstudien var tydlig 
med, hans åsikt var att Arla värnade svenska mjölkföretagare och ”räddade dem” 
(Blåklocka, 2015-02-09). 
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Vi ställer oss dock frågande, hur ett företag vars medlemmar på rullande band går i kon-
kurs, skär ner sina löner så långt det går och vänder på kronor kan anse sig bli räddade. 
Vi undrar hur det enskilt största mejeriföretaget på den svenska marknaden, i oligopol-
ställning, kan betala så låga avräkningspriser till sina medlemmar. För att belysa mejeri-
sidan av mjölkbranschen använder vi oss av teorier formulerade av Porter (1980) och 
Miles and Snow (1978) för att förstå varför mejeriföretagen fungerar som de gör.  

Porter (1980) och Miles och Snow (1978) har båda formulerat differentieringsstrategier: 
Porter med sina tre generiska strategier och Miles och Snow sin teori angående 
defenders, prospectors, analyzers samt reactors. Gemensamt för de båda strategierna är 
att de menar att ett företag inte kan vara allt på samma gång. Det ska vara svårt att vara 
kostnadsledande samtidigt som man leder utvecklingen på marknaden. I samtal med 
mjölkföretagare, samt i fria enkätsvar råder det skilda meningar angående Arlas 
verksamhet. Såväl Arlas storlek och prissättning diskuterades, som företagets produkt-
utveckling. Flera mjölkföretagare uttryckte att mjölk- och mejeriprodukter idag är 
väldigt billigt för konsumenter, och något som många kände starkt missnöje inför var 
hur kolsyrat vatten kan vara dyrare än mjölk. Vid tal om huruvida produktutveckling är 
bra för Arla eller inte skiljde sig åsikterna åt, vissa menade att produktutveckling är bra 
eftersom Arla ständigt håller sig aktuella, medan vissa menade att de lägger alldeles för 
mycket pengar på att ha ett onödigt stort sortiment. Arla själva förklarar i telefon-
intervjun att det är nödvändigt att ha detta produktsortiment för att behålla sin ledande 
position på marknaden.  

Vid analyserande av Arlas strategiska placering på mjölkmarknaden leder tankarna 
snarare mot att de inte har någon tydlig strategisk positionering, utan arbetar med vad 
Porter (1996) skulle kalla operationell effektivitet. Arla liknar vid en första anblick 
Miles och Snows (1978) defender då de är en stor organisation, med ett känt varumärke 
och god kvalitet på sina produkter. De kan utan tvekan använda sig utav stordrifts-för-
delar och innehar den absoluta majoriteten av den svenska mjölkmarknaden.  

Vid närmare undersökande blir det dock tydligt att Arla inte bara agerar som en 
defender, utan även som en prospector. I telefonintervjun med Arla framgick det tydligt 
att de sätter prestige i att ligga i framkant med produktutveckling. Kan Arla få andra 
företag ur balans och därav sälja mer av sina egna varor har de också uppnått sitt mål. 
Vidare agerar de även som en analyzer, då de genast följer lyckad utveckling som deras 
konkurrenter genomfört. Flera mjölkföretagare under förundersökningen kritiserade 
Arlas stora produktutveckling eftersom de menade att Arla driver utvecklingen för 
samtliga företag på marknaden. Därmed bär de branschens samtliga utvecklings-kost-
nader, där de flesta andra mejeriföretag agerar som rena analyzers, det vill säga att de 
kopierar Arlas mest framgångsrika produkter.  
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Överlag tenderar ändå Arla att röra sig likt en defender på mjölkmarknaden, då organi-
sationen är stor och trögrörlig med ett mycket välkänt varumärke. Exempelvis påpekade 
flera mjölkföretagare att Arla är svåra att påverka, även om mjölkföretagarna var 
delägare.  

Porters (1980) generiska fokusstrategi utmärker sig med att företag som använder sig av 
fokusstrategin strävar efter att tillgodose ett visst behov på marknaden till perfektion. 
Detta kan också jämföras med Arlas verksamhet, att tillgodose sina kunders samtliga 
behov, där marknadssegmentet är avgränsat till hela den svenska marknaden. Porter 
(1980) nämner att i det fall ett företag försöker vara både kostnadsledare och differenti-
erade riskerar de att bli stuck in the middle. Vi anser att Arla är ett väldigt stort företag 
som inte fört sin strategiska utveckling på ett ansvarsfullt sätt mot sina ägare. Arla har 
blivit ett kostnadsledande företag samtidigt som de har ett starkt diversifierat sortiment, 
och därigenom försöker tillgodose hela den svenska marknaden med vad de efterfrågar. 
Arlas marknadsposition har visat sig vara svårhanterlig då de inte klarar av att betala ett 
tillräckligt högt avräkningspris till sina delägare.  

5.2.2 Övriga svenska mejerier, ansvarslösa eller ansvarstagande? 

I vår inledande förstudie skiljde sig åsikterna angående ifall det är gynnsamt att vara 
medlem i Arla eller inte. Vår första respondent menade att Arla tar ansvar för den 
svenska mjölkbranschen då de låter samtliga mjölkföretagare vara medlemmar i mejeri-
företaget. Tre andra respondenter från förstudien ställde sig någorlunda likgiltiga till 
Arlas marknadsposition och menade att de varken var lojala eller illojala mot Arla som 
mejeri, medan vår fjärde respondent menade att Arla inte alls tar ansvar för mjölk-
branschen då de näst intill har förvandlat den till ett monopol. Vid tillhörighet till andra 
svenska mejerier tecknas kontrakt på den leveransmängd en mjölkföretagare levererar, 
och det visade sig i vår enkät att mjölkföretagare tillhörande andra svenska mejerier 
levererar större mängder mjölk än mjölkföretagare tillhörande Arla. Den genomsnittliga 
mjölkföretagaren tillhörande de andra svenska mejerierna hade 233 mjölkkor, medan 
den genomsnittliga Arlamjölkföretagaren hade 127 mjölkkor. Mjölkföretagare till-
hörande de andra svenska mejeriföretagen drar således större nytta av stordriftsfördelar 
än vad mjölkföretagare tillhörande Arla gör. Enligt vår enkät är de andra svenska mjölk-
företagarna också nöjdare med sin relation till mejeriet än vad mjölkföretagare till-
hörande Arla är, något vi menar tyder på att de andra svenska mejerierna tar ansvar för 
sina medlemmar.  

Vår första respondent i förstudien uttryckte att de andra mejerierna i Sverige inte tar 
ansvar för mjölkföretagare, då de sätter krav på högre produktionskvantitet än vad Arla 
gör. Vår tredje respondent i förstudien menade även han i likhet med den första respon-
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denten att det är positivt att Arla tar emot alla mjölkföretagare. Vi frågar oss här ifall det 
är möjligt att vända på situationen: kan det vara så att det av mjölkföretagare är oan-
svarigt gentemot sin mejeriförening att vara för liten och leverera för lite mjölk? Från 
vår enkätundersökning är det tydligt att de mjölkföretagare som tillhör de andra svenska 
mejerierna får ta del av ett högre avräkningspris än mjölkföretagare tillhörande Arla. 
Mjölkföretagarna tillhörande de andra svenska mejerierna är också mer angelägna om 
att tillhöra ett nationellt mejeri än vad mjölkföretagare tillhörande Arla är, kanske för att 
de åtnjuter sig de fördelar som kommer med att vara mjölkföretagare tillhörande ett 
nationellt mejeri.   

Grant (1991) skriver i sina implikationer för strategiformulering att konkurrensfördelar 
bör vara svåra för konkurrenter att kopiera och därför bör företaget bädda in dem i sin 
organisation och dölja dem så bra det går. Då vi kontaktat andra svenska mejerier utöver 
Arla har de i de flesta fall valt att inte redovisa stora delar av sin verksamhet, exempel-
vis vill många inte berätta vad de har för avräkningspris. I enlighet med Grants (1991) 
teori är de inte transparenta och därmed svårare att replikera. Vi anser också att det kan 
vara ett strategiskt val att som svenskt mejeriföretag enbart verka inom den svenska 
mjölkbranschen då den står inför andra krav och kostnader gentemot utländska mjölk-
branscher. De andra svenska mejerierna verkar, till skillnad från Arla, ha funnit en mer 
specifik strategi. Många av mejeriföretagen verkar inte på hela den svenska marknaden, 
utan enbart i vissa geografiskt avgränsade marknadssegment. Detta gör att de på ett 
tydligt sätt uppfyller Porters (1980) fokusstrategi, då de gjort en geografisk avgränsning 
i vilken de avser att sälja sina produkter. Inom sitt marknadssegment har de ett smalare 
produktsortiment än Arla, men kan anses vara mer differentierade då de endast säljer 
svenska produkter som är producerade i den del av Sverige där de säljs.  

5.3 Kan den enskilde mjölkföretagaren strategiskt 
differentiera sig? 

Studiens teoridel inleddes med ett sammanfattade teoriavsnitt där författare som Porter 
(1980,1996), Merchant och Van der Stede (2011) samt Miles och Snow (1978) berättar 
hur företag bäst utformar sin strategi för att helt enkelt, eller inte enkelt, bli mer fram-
gångsrika än sina konkurrenter. 

Under vår förstudie, under enkätundersökningen samt under vår fallstudie, det vill säga 
branschföreningens Sveriges Mjölkbönders årsmöte, nämndes ordet strategi, i Merchant 
och Van der Stedes (2011), Porters (1980, 1996) och Miles och Snows (1978) mening, 
ingen gång. Med det menar vi dock inte att mjölkföretagarna inte har en strategi, snarare 
att den av mjölkföretagarna är outformad.  
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Mjölkföretagare talar just nu ofta och gärna om sin låga eller obefintliga lönsamhet. 
Dock uppgav över 60 % av respondenterna i vår enkätundersökning att de varit lön-
samma fem år eller mer av deras tio sista verksamhetsår. Att hålla i beaktande är ändå 
att dessa är företag som fortfarande är verksamma, och att företag som tidigare gått i 
konkurs representerar den stora del av mjölkföretag som lidit branschens stora förlust.  

Gemensamt för Porter (1980, 1996), Merchant och Van der Stede (2011) samt Miles 
och Snow (1978) är att i deras formuleringar kring strategier är det viktigt att ett företag 
över huvud taget har en strategi, och gör saker annorlunda än sina konkurrenter. Porter 
(1980, 1996) fokuserar mycket på strategiskt effektivitet framför operationell 
effektivitet, vilket i mjölkbranschen skulle betyda att mjölkföretag bör producera mjölk 
på ett annat sätt än sina konkurrenter, istället för att producera mer än sina konkurrenter. 

Undersökningar på gårdarna har snarare visat motsatsen. Flera mjölkföretagare talar om 
att de måste ladda kanonerna för att kunna producera mer under perioder då 
avräkningspriset är högre. I enlighet med Porters (1996) teori om strategi borde företag 
snarare fokusera på att fundera på vad de kan göra annorlunda från sina konkurrenter 
för att alltid kunna tjäna pengar. Porter talar om konkurrensfördelar som något lätt 
övergående om de inte görs till en del av företagets strategi, och det verkar som att 
mjölkföretagare ofta förpassar sig till dessa kvickt övergående konkurrensfördelar, om 
ens fördelar, under de perioder då avräkningspriserna stiger. Vidare är det även känt 
inom företagsekonomin att ökad produktion leder till ökat utbud, vilket i sin tur leder 
till minskade priser, vilket leder till en konstant hög prisvolatilitet på mjölkmarknaden. 

Det går dock att ställa sig frågande till om mjölkföretagare i dagsläget ens har möjlighet 
till att strategiskt differentiera sig. Eftersom mjölkföretagare nästan alltid är kopplade 
till ett mejeri som förädlar deras enda produkt, mjölk, verkar det vara svårt att 
differentiera sin vara. Det blir då mejeriernas uppgift att utföra denna differentiering på 
ett klokt sätt, vilken mjölkföretagarna har väldigt liten möjlighet att påverka. Då 
mejeriernas uppgift är att förädla mjölkföretagarnas produkt bör de göra det på ett klokt 
sätt som ger vinst till båda parterna, vilket vi tidigare kommit fram till sällan är fallet.  

5.4 Kan mjölkföretagare tillsammans påverka 
mjölkbranschen? 

I våra undersökningar har det visat sig att såväl konsumenters betalningsvilja samt 
mjölkföretagares uppfattning om vad mjölk borde kosta i livsmedelsbutiker överstiger 
vad det idag kostar. Att ta i beaktande är dock att många konsumenter inte tänker på att 
det går åt tio kilo mjölk för att göra ett kilo ost vilket gör att höjda priser skulle visa sig 
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starkare på ost än på exempelvis dryckesmjölk. Ändå verkar det som att mjölkföretagare 
skulle kunna få mer betalt för sin mjölk än vad de får idag. Tydligt är att det är något 
som inte helt klaffar och det verkar enligt många mjölkföretagare ligga hos värde-
kedjans mellanhand – mejerierna.  

Av Sveriges 4 350 mjölkföretagare tillhör ca 75 % Arla, och är därmed beroende av 
dess avräkningspris. Tillsammans skulle mjölkföretagarna ha en stark förhandlings-
förmåga, men var och en ensam står svag mot mejeriföretaget. Vi vill likna det med att 
svenska mjölkföretagare har fastnat i ett slags Fångarnas dilemma, där ett så stort 
företag som Arla alltid har möjlighet att diktera marknadsvillkoren. Låt oss presentera 
ett exempel med hjälp av Figur 5.3: 

                              
Figur 5.3 Svenska mjölkföretagare i jämförelse med Fångarnas dilemma 

Mjölkföretagare [1] representerar en enskild företagare tillhörande ett marknadsledande 
mejeri medan Mjölkföretagare [N-1] representerar resterande mjölkföretagare 
tillhörande det marknadsledande mejeriet.  

Mejeriet väljer att betala varje enskild mjölkföretagare 2,64 SEK per kilo mjölk de 
levererar, men eftersom varje kilo kostar cirka 4,59 SEK att producera är ingen av 
mjölkföretagarna speciellt nöjda. Mjölkföretagare [1] levererar 2 000 kilo mjölk per dag 
och har räknat ut att om han spar in på kostnader och sänker sin lön riktigt ordentligt så 
kan han istället få en kostnad på 2,90 SEK per kilo mjölk han producerar. Han 
bestämmer sig själv för att göra uppror mot mejeriet och säger att om de inte betalar 
honom 3 SEK kilot kommer han inte sälja sin mjölk till dem. Svaret han får av 
mejeriet? Antagligen kommer de besluta sig för att inte köpa Mjölkföretagares [1] 
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mjölk, och fortsätta köpa Mjölkföretagares [N-1] mjölk. Mjölkföretagare [1] har då för-
lorat (2 000 x 2,64 SEK) multiplicerat med antal dagar han bestämmer sig för att inte 
sälja sin mjölk, medan Mjölkföretagare [N-1] fortfarande haft en inkomst på det 
avräkningspris som mejeriet erbjudit. Skulle samtliga mjölkföretagare tillhörande 
mejeriet säga att de inte kommer sälja sin mjölk för under 3 SEK kilot skulle mjölk-
företagarna hamna i en annan förhandlingssituation.  

Som tidigare nämndes i Porters (1980, 2008) femkraftsmodell är köpares förhandlings-
kraft större då antalet leverantörer är många, men i det fall att samtliga mjölkföretagare 
skulle samverka kommer effekten bli densamma som att antalet leverantörer minskade. 
Då det svenska marknadsledande mejeriet är beroende av möjligheten att köpa svensk 
mjölk kommer mjölkföretagarnas samarbete att sätta press på mejeriets företagsstruktur 
istället för mjölkföretagarnas företagsstruktur. Pressen kommer att leda till att mejeri-
företaget blir tvunget att rationalisera istället för att mjölkföretagarna pressas ännu 
hårdare och konkurrenssituationen enligt Porters (1980, 2008) tredje kraft, kunders 
förhandlingsförmåga, kommer att förändras. För att konkurrenssituationen skulle ändras 
krävs en enligt Osborne och Rubenstein (1994) samt Maschler, Solan och Zamir (2013) 
att fri information mellan beslutsfattarna finns, det vill säga samtliga mjölkföretagare, 
samt att det är en extensiv typ av spelteori, med andra ord, beslutsfattande. För att 
förändringen ska möjliggöras krävs det att flera mjölkföretagare arbetar tillsammans, 
förändringen visualiseras i Figur 5.4. 

                         
Figur 5.4 Förflyttning av mjölkföretagares position i Fångarnas dilemma  
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5.5 Finns strategiska kryphål från 
världsmarknadspriset? 

Med hjälp av tidigare delar i analysen blir det tydligt att givet dagens branschstruktur i 
mjölkbranschen är det svårt för mjölkföretagare att påverka sin roll i den. 
Mjölkföretagare talar lite om strategi, och ibland verkar det som att mjölkföretagare 
intalar sig att det inte finns någon annan utväg än att fortsätta såsom mjölkföretagare 
alltid gjort. Det vore nonchalant att säga att dessa mjölkföretagare, som utför ett 
fantastiskt jobb för att upprätthålla svensk mjölkproduktion, inte förstår att det finns 
andra vägar att gå, utan vi menar snarare att viljan till förändring är liten då vägen till 
förändring kommer bli en svår väg att gå.  
 
Vi tror dock att mjölkföretagare kan påverka sin roll i branschen om de tittar efter 
faktorer och möjligheter de själva har möjlighet att påverka. Faktorer och möjligheter de 
bör söka efter måste vara sådant som särskiljer dem från övriga mjölkföretagare då 
endast när man gör något annorlunda, och samtidigt bättre än sina (potentiella) 
konkurrenter kommer ett mjölkföretag att tjäna över branschens genomsnitt. För att 
undvika att påverkas av världsmarknadspriset vore det lämpligt för mjölkföretagare att 
se sig om efter utvecklingsmöjligheter där priset på vad de producerar inte sätts på 
världsmarknaden, utan snarare i just det marknadssegment mjölkföretagaren avser att 
mätta. Då mjölkföretagaren hittat sitt önskade marknadssegment där priset inte behöver 
påverkas av världsmarknadspriset har mjölkföretagaren ett ypperligt tillfälle att 
differentiera sig enligt Porters (1980) differentieringsstrategi. Differentiering måste ske 
i likhet med vad kunder efterfrågar, såsom exempelvis närproducerade varor, 
ekologiska varor eller varor som säkerställer en god djurhållning.  
 
Då en mjölkföretagare väljer att använda en differentieringsstrategi har de på dagens 
svenska mjölkmarknad en tydlig konkurrensfördel, de producerar svensk mjölk. Under 
konsumentundersökningen angav konsumenterna att just ursprung är extra viktigt för 
dem, och att de är beredda att betala mer för svenska produkter, ändå är 42 % av de 
mjölk- och mejeriprodukter som säljs på den svenska marknaden idag utländska.  
 
Grant (1991) angav fyra kriterier en konkurrensfördel bör uppfylla för att vara hållbar, 
vilka är följande: Konkurrensfördelen ska gälla under en längre tid, vara svår att se 
igenom, svår att överföra samt svår att replikera. Vi tror att mjölkföretagare skulle 
kunna öka sin differentieringsgrad genom att ta dessa kriterier i beaktande. Tillgodoses 
konsumenters efterfrågan gällande svenska, närproducerade, ekologiska varor har 
mjölkföretagare redan genom att uppfylla dessa krav tagit hänsyn till två av Grants fyra 
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kriterier. För utländska företagare är det omöjligt att replikera, eller producera och 
förflytta mjölk- eller mejerivaror som på den svenska marknaden kan presenteras som 
svenska, närodlade och ekologiska.  
 
För att kriterier som innesluter konkurrensfördelar ska vara hjälpsamma för svenska 
mjölkföretagare är det väsentligt att de verkar i ett mejeriföretag där samtliga mjölk-
företagare inom mejeriföretaget arbetar med samma strategi. Endast om företaget är 
enhetligt och levererar de varor företaget lovar kommer konsumenter att värdesätta dess 
varumärke, ytterligare en faktor som såväl Porter (1980) som Miles och Snow (1978) 
anger som betydelsefull för en differentierad strategi.  
 
Vi anser oss inte besitta inte tillräckligt med kunskap kring förädling av mjölk, eller 
vilka möjligheter mjölkföretagare själva har att förädla sin mjölk, för att ge mjölk-
företagare konkreta förslag på vilken operationell väg de bör gå för att undvika att sina 
varor prissätts på världsmarknaden. Vid en företagsförändring, som innebär en 
operationell förändring, vill vi dock beskriva strategiska aspekter som är viktiga att ta i 
beaktande vid en sådan företagsförändring. I diskussionen kommer vi att ta upp vägar 
mjölkföretagare i en viss mån redan själva definierat under studiens gång, och förklara 
varför vägarna av strategiska skäl kan vara gynnsamma. Vägarna mjölkföretagarna 
definierat följs sedan upp med en väg vi själva har identifierat, vilken vi tror kan vara 
till strategisk hjälp för mjölkföretagare.  
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6 Diskussion  
Under analysens strategidel menade vi, i likhet med Porter (1996), Merchant och Van 
der Stede (2011) samt Miles och Snow (1978), att det är viktigt att ett företag har en 
strategi, och att de bör göra saker annorlunda från sina konkurrenter för att kunna tjäna 
mer än branschgenomsnittet. Vidare ville vi belysa att det bästa en mjölkföretagare kan 
göra är att differentiera sin producerade vara för att undvika att den prissätts på världs-
marknaden. Mjölkföretagare driver sina företag på många olika sätt, men har sällan ut-
formade strategier för sina företag. Vi avser i detta kapitel att formulera vad vi anser 
vara grunder till potentiellt fungerande företagsstrategier för företagsriktningar som 
mjölkföretagare redan använder sig av.  

6.1 Mjölkföretagares strategiska vägar 
Det första beslutet en mjölkföretagare bör göra är att bestämma sig för om han eller hon 
vill fortsätta sin mjölkproduktion. Utefter det avgörande valet om verksamhetens rikt-
ning i framtiden bör en strategi kring verksamhetens fortlöpande arbete bestämmas. 
Figur 6.1 beskriver de strategiska vägar vi har valt att utforma för en mjölkföretagare. 
 

                         
Figur 6.1 Strategiska vägar för en mjölkföretagare 
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6.1.1 Inte fortsätta vara mjölkföretagare 

Avveckla sin jordbruksverksamhet (Definierad av mjölkföretagare som av natur-
liga skäl inte finns med som respondenter i denna studie) 
Saknar mjölkföretagaren framtidstro och/eller inte trivs med sitt arbete kan det vara 
svårt att finna den motivation det krävs i dagens mjölkbransch för att på ett bra sätt 
kunna differentiera sig eller rationalisera sig, och därmed nå lönsamhet. Saknas 
framtidstron och motivationen kan den bästa lösningen vara att avsluta sin jordbruks-
verksamhet och helt byta arbete.   
 
Utveckla sin jordbruksverksamhet i en annan riktning (Definierad av 
mjölkföretagare, exempelvis Gård 5 i förstudien) 
Ser mjölkföretagaren ingen framtid i mjölkbranschen, och har svårt att finna motivation 
till mjölkproduktion samtidigt som han/hon känner starkt för sin gård och sina djur 
finns det möjlighet för verksamhetsförändring. Mjölkföretagaren kan välja att ägna sig 
åt köttproduktion eller spannmålsproduktion, verksamheter som ofta är nära anknutna 
till mjölkproduktion och innebär en relativt lätt organisationsförändring i företaget.  

6.1.2 Fortsätta vara mjölkföretagare 

Skapa en hårt rationaliserad verksamhet (Definierad av mjölkföretagare, 
exempelvis Gård 1 i förstudien) 
Trivs mjölkföretagaren med sin mjölkproduktion, känner sig motiverad till att fortsätta 
vara mjölkföretagare och inte känner sig dragen till idén att förändra sitt företag, men 
ändå tycker att lönsamheten är för låg, är en utväg att hårt rationalisera sin verksamhet. 
Mjölkföretagaren måste då studera sina kostnader noga och på ett nitiskt sätt undersöka 
var kostnader kan skäras ned. Mjölkföretagaren låser sig själv till en, under sämre 
ekonomiska perioder, låg lön och det är viktigt att mjölkföretagaren är medveten om att 
det är ett val han/hon aktivt gör. Detta kommer hjälpa företagaren att uppleva kontroll i 
sitt arbete samtidigt som arbetsbelastningen är väldigt hög. 
    
Sprida sina risker (Definierad av mjölkföretagare, exempelvis Gård 2 i förstudien) 
Vill en mjölkföretagare fortsätta sin verksamhet på samma sätt som han/hon tidigare 
gjort och därmed inte vill differentiera eller rationalisera sin mjölkproduktion kan 
mjölkföretagaren välja att bredda sin verksamhet, och istället för att differentiera sin 
mjölkproduktion, diversifiera hela sin verksamhet. Ägnar sig företagaren åt exempelvis 
köttproduktion eller spannmålsproduktion i samband med mjölkproduktionen finns det 
en stor möjlighet att de olika produktionstyperna inte upplever samma prisfluktuationer 
och därmed kan de olika inkomsterna hjälpa till att lyfta varandra under svåra perioder.  
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Egenproduktion (Definierad av mjölkföretagare, exempelvis Gård 3 i förstudien) 
Mjölkföretagare kan välja att på ett tydligt sätt differentiera sin verksamhet genom att 
starta egen produktion av mejeriprodukter. De egenproducerade varorna måste 
marknadsföras så att de på ett tydligt sätt skiljer sig från de stora mejeriföretagens varor 
och därmed finna en annan efterfråga hos kunder på mjölk- och mejerimarknaden. 
Mejerivarorna som mjölkföretagaren själv producerar kan hjälpa mjölkföretagaren att 
bygga ett differentierat varumärke vars varor inte prissätts på världsmarknaden. Då 
mjölkföretagaren producerar egna varor är det viktigt att han/hon ser till den avsedda 
marknadens efterfrågan och arbetar för att mätta denna.  
 
Marknadsrevolution (Definierad av mjölkföretagare och branschorganisationer, 
exempelvis Gård 4 i förstudien samt Sveriges Mjölkbönder) 
Då mjölkföretagaren är väldigt driven i sin verksamhet och vill arbeta för att inte bara 
förändra sin egen verksamhet, utan hela branschstrukturen kan han/hon arbeta för en 
marknadsrevolution. För att en marknadsrevolution ska vara möjlig att genomföra krävs 
det att flera mjölkföretagare samarbetar för att uppnå tillräcklig konkurrenskraft på 
marknaden. Det krävs också att gruppen av mjölkföretagare gör något som ingen annan 
gör i de marknadssegment de avser att verka i. Gör de ändå samma sak som en annan 
grupp mjölkföretagare redan gör är det viktigt att de ändå tydligt definierar vad de gör, 
och varför den nya gruppen mjölkföretagare gör det bättre än tidigare existerande 
sammanslutningar. Att genomföra en lyckad markandsrevolution är den företags-
förändring som kan ge längst hållbara konkurrensfördelar gentemot konkurrenter. 
Företagarna som kan titulera sig som markandsrevolutionärer tack vare en struktur-
förändring av branschen håller i stafettpinnen och kan leda den nya mjölkmarknads-
strukturutvecklingen.  
 
Sammanslutning av mjölkföretagare (Definierad av oss) 
Då mjölkföretagaren är driven i sin verksamhet, och vill arbeta för att förändra sin egen 
verksamhet utan att förändra hela branschstrukturen anser vi det möjligt att arbeta med 
kontraktssammanslutningar. Mjölkföretagaren måste då samarbeta med fler 
mjölkföretagare inom sin tillhörande mejeriförening, förslagsvis i samma storlek och 
utformande. För att stärka sin förhandlingskraft gentemot mejeriet beslutar sig de 
samarbetande mjölkföretagarna om till vilket pris de är villiga att sälja sin mjölk till 
mejeriföretaget. Endast då mejeriföretaget betalar det mellan mjölkföretagarna över-
enskomna avräkningspriset, kommer mjölkföretagarna att sälja sin mjölk. Är mjölk-
företagarnas produktionskvantitet tillräckligt stor för att påverka mejeriets produktions-
möjligheter, kommer mjölkföretagarna ha en möjlighet att påverka det avräkningspris 
de får i betalning av sitt tillhörande mejeri. Vi föreslår att en sådan kontrakts-
sammanslutning av mjölkföretagare sköts på att ansvarsfullt sätt. I det fallet att mejeri-
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företaget hamnar i en kritisk ekonomisk situation riskerar mjölkföretagarna att över-
huvudtaget inte kunna sälja sin mjölk i framtiden.   
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7 Slutsats 
Under denna studie avsåg vi att undersöka mjölkbranschen utifrån mjölkföretagares 
perspektiv. Vi ville också se om det var möjligt för mjölkföretagare att påverka eller 
förändra sin roll i branschstrukturen såsom de uppfattar den. Undersökningarna som har 
genomförts i studien har därför följt mjölkföretagares perspektiv, och stundvis präglas 
studien av ett branschperspektiv som är väldigt hårt vridet från mjölkföretagares syn-
vinkel. 
 
Den svenska mjölkbranschen liknar idag ofta ett oligopol, och även då antalet 
mjölkföretagare ständigt har minskat de senaste 25 åren så är antalet leverantörer 
relativt antalet köpare fortfarande väldigt högt. Detta leder till att mejeriföretagen sätter 
branschens riktlinjer och krav, då mjölkföretagare är helt beroende av att få sälja sin 
vara till dem. I Arla är alla mjölkleverantörer även delägare av mejeriföretaget, men då 
Arla är ett stort företag, med över 12 000 medlemmar, upplever företagare att det svårt 
eller näst intill omöjligt att påverka sitt tillhörande mejeriföretag. Utöver Arla finns det 
idag 18 andra mejeriföretag i den svenska mjölkbranschen, vilka tenderar att ha ett nå-
gorlunda högre avräkningspris än Arla. Mjölkföretagarna som levererar sin mjölk till de 
andra mejeriföretagen verkar också vara nöjdare än mjölkföretagare tillhörande Arla.  
 
Hur mjölkföretagare verkar inom den svenska mejeribranschen skiljer sig mycket 
mellan olika mjölkföretag, där företagens verksamhetskomponering varierar från 100 % 
mjölkproduktion till en blandning av olika jordbruksverksamheter. Det har visat sig att 
mjölkföretagare tillhörande Arla ofta har en mindre mjölkproduktion än mjölkföretagare 
tillhörande andra mejeriföretag. Mjölkföretagarnas sätt att verka skiljer sig också med 
deras inställning till branschen, där vissa arbetar för att effektivisera och utveckla sin 
verksamhet med exempelvis egenproduktion, medan andra enbart arbetar med att föra 
sin verksamhet på samma sätt som de alltid gjort. Somliga respondenter under under-
sökningarna arbetar för att ta sig ur den befintliga branschstrukturen och kritiserar den 
rådande hårda svenska lagstiftning mjölkföretagare står inför, medan vissa menar att 
svensk mjölkproduktion hör till den svenska kulturen, och därför ska bevaras som den 
är, och inte bör utvecklas mot en mer industrialiserad mjölkbransch.  
 
Svenska mjölkföretagare påverkas till stor del av omvärlden, då även det svenska 
avräkningspriset i det närmsta sätts på världsmarknaden. Politiska händelser i Ryssland 
och Kina har gjort att utbudet på världsmarknaden har ökat, vilket har lett till att även 
det svenska mjölkpriset har sjunkit det senaste året. Dessa politiska omvärldsfaktorer 
verkar vara svåra för mjölkföretagare att förutse och påverkar dem på ett starkt negativt 
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sätt, då deras inkomster sjunker. Sjunkande inkomster påverkar såväl företagets 
ekonomiska ställning som företagares psykiska hälsa då de på grund av inkomst-
variationerna har svårt att kontrollera sin egen verksamhet. Svenska konsumenter 
konsumerar även mer och mer utländska mejerivaror, vilket är något svenska mjölk-
företagare idag oroar sig för. 
 
Vi tror dock att mjölkföretagare kan ta kontroll över sin egen verksamhet genom att på 
olika sätt anpassa sin verksamhet till att inte styras av världsmarknadspriset. 
Medvetenheten om att mjölkföretagare endast egentligen producerar en vara gör det 
viktigt för dem att anpassa sin verksamhet till något som svenska konsumenter 
verkligen efterfrågar. För att anpassa sin verksamhet, och tillgodose svenska konsu-
menters efterfråga, är det viktigt att mjölkföretagare bestämmer sig för hur de vill verka, 
och därmed finner strategiska vägar som de är bättre på att gå än sina konkurrenter. Vi 
menar i vår analys och rekommendation att det är viktigt att mjölkföretagare anstränger 
sig för att göra saker annorlunda än andra för att finna ett marknadssegment där just 
deras produkter passar in. Vi tror även att det är möjligt för svenska mjölkföretagare att 
använda sig av samarbete med andra svenska mjölkföretagare för att nå en bättre 
förhandlingsförmåga än vad de idag har.  

7.1 Förslag till framtida studier 
På grund av studiens begränsade tid har vi valt att endast undersöka mjölkbranschen 
utifrån mjölkföretagares perspektiv. Vid fortsatta studier anser vi därför att det vore 
mycket intressant att undersöka mjölkbranschen utifrån exempelvis livsmedels-
kedjornas eller mejeriföretagens perspektiv. Vidare kan våra rekommendationer prövas 
och vidareutvecklas för att på ett mer exakt sätt passa mjölkföretag. Vi anser att det vore 
lämpligt för personer med större expertis inom mjölkbranschen att undersöka hur 
respektive rekommendation kan anpassas mot såväl mjölkföretagare som konsumenter. 
Rekommendationerna bör även prövas i realiteten för att säkerställa en god funktion för 
mjölkföretagare som kan tänkas använda dem eller hämta inspiration ur dem.   
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Bilagor 
Bilagorna består av studiens intervju- och enkätfrågor, samt en beskrivning av 
mjölkstall som kan finnas på mjölkgårdar.  
 
Bilaga 1 Frågor till mjölkföretagare under intervjuer 
Följande underlag utgör mallen för de frågor som ställdes under studiens förstudie. Då 
intervjuerna var semistrukturerade tillkom även sidospår under intervjuernas gång, för 
vilka vi ej utformat intervjufrågor.  

• Vilket ägarkooperativ tillhör du/ni? 
 

• Hur tycker du/ni att det fungerar?  
 

• Hur ser maktrelationen mellan bonde och mejerier ut? 
 

• Hur har situationen för dig/er som producenter förändrats av att gå ur/ej 
vara med i Arlas kooperativ?   
 

• Har ditt/ert förhållningssätt till mjölkproduktionen förändrats det senaste 
året, och i så fall hur och varför?  
 

• Vad använder du/ni för typ av maskineri för att producera mjölk?  
 

• Hur ser du/ni på dagens situation gällande de omtalade priserna på mjölk 
mellan bönder och mejerier? 
 

• Har ditt/ert företag blivit lidande?  
 

• Om det blev lidande, vid vilken tidpunkt började det bli kritiskt?  
 

• Vad tycker du/ni om att butiker höjer priset på mjölk med en krona, för att 
ge till mjölkbönder?  
 

• Till vilket mejeri levererar du/ni din/er mjölk till?  
 

• Hur mycket mjölk producerar du/ni per år? 
 



	  

• Hur önskar du dig/ni er att konsumenter förhåller sig till inköp av 
mejeriprodukter? 

Bilaga 2 Enkätundersökning till mjölkföretagare 

Nedan återfinns inledningen samt frågorna i den Internetbaserade enkätundersökningen 
Enkät angående övergripande uppfattning av Sveriges mjölkbransch hos svenska 
mjölkföretagare vi genomförde till svenska mjölkföretagare. 

Enkätens utformande var följande: 

Hej! 

Vi är två tjejer som pluggar civilekonomprogrammet på Linköpings universitet. Vi är 
nu inne på vårt sista år och skriver under våren vårt examensarbete under temat "Hållbar 
prissättning inom mjölkbranschen". Vi vill fokusera på hur den svenska 
mjölkmarknaden kan utvecklas och bli mer hållbar. För att kunna göra det ser vi fram 
emot att få ta del av era åsikter och er uppfattning och hur dagsläget egentligen ser ut. 

Självklart går det bra att vara anonym när man svarar, men vill man ta del av det 
sammanställda resultatet går det bra att fylla i sina kontaktuppgifter i slutet. 

Vi vill tacka för att ni tar er tiden att besvara denna enkät, den kommer att ta ca 15-20 
minuter att genomföra och vi tror inte att det kommer vara svårt för er som företagare 
att besvara frågorna.  

Hör gärna av er med frågor och synpunkter! 

Kontaktuppgifter till oss: 

Cecilia Lövgren, tel: 0730448044, e-post: ceclo781@student.liu.se 

Victoria Carlsson, tel: 0737557226, e-post: vicca237@student.liu.se 

 

Grundläggande frågor om företagare och företag 

1. Kön 
Flervalsfråga med två fasta svarsalternativ, Man respektive Kvinna 
 

2. Födelseår 
Listrutefråga med fasta svarsalternativ från 1925 till 1997.  



	  

 
3. Län 

Listrutefråga med fasta svarsalternativ över Sveriges 21 län.  
 

4. Är du mjölkföretagare? 
Flervalsfråga med två fasta svarsalternativ, Ja respektive Nej. 
 

5. Hur stor del av verksamheten utgör mjölkproduktionen? (Ange svar i 
procent) 
Fråga som besvaras i en enkel textruta.  
 

6. Producerar ni konventionell eller ekologisk mjölk? 
Flervalsfråga med två fasta svarsalternativ, Konventionell respektive Ekologisk. 
 

7. Hur stor andel sidoarrenden består din gård av? (Ange svar i procent) 
Fråga som besvaras i en enkel textruta.  
 

8. Har verksamheten gått i arv? 
Flervalsfråga med två fasta svarsalternativ, Ja respektive Nej. 
 

9. Vilken företagsform har ni för er mjölkproduktion? 
Flervalsfråga med sex fasta svarsalternativ, Enskild firma, Aktiebolag, 
Handelsbolag, Kommanditbolag, Enkelt bolag samt Ekonomisk förening.  
 

10. Antal anställda i företaget inklusive dig själv? 
Listrutefråga med fasta svarsalternativ från 1 till 25+ anställda.  
 

11. Totalt antal uppskattade arbetstimmar per dag i företaget? (För samtliga 
anställda samt ägare, ange svar i siffror) 
Fråga som besvaras i en enkel textruta.  
 

12. Totalt antal nötkreatur på gården? (Ange svar i siffror) 
Fråga som besvaras i en enkel textruta.  
 

13. Har ni kvar djur för köttproduktion? 
Flervalsfråga med två fasta svarsalternativ, Ja respektive Nej. 
 

14. Hur ser fördelningen ut av antalet djur i besättningen? (Ange svar i antal)  



	  

Fråga besvaras i flera textrutor med fyra svarsalternativ, Ko, Kviga, Kalv samt 
Tjur (inklusive oxe och stut).  
 

15. Hur stor åkerareal har ni? (Ange svar i hektar) 
Fråga besvaras i en enkel textruta.  
 

16. Till vilken grad är ni självförsörjande på foder?  
Listrutefråga med fasta svarsalternativ från 10 % till 100 %.  
 

17. Vad har ni för mjölksystem? 
Flervalsfråga med sex svarsalternativ, Tandemstall, Parallellstall, Fiskbensstall, 
Roterande mjölkningssystem, Automatiskt mjölkningssystem med robot, 
Båslagugård samt ”Annat”-alternativ som inkluderade ett obligatoriskt 
kommentarsfält. 

Företagets finansiella fakta 

18. Hur stor är er omsättning? (Ange svar i siffror och tkr, exempelvis 10 
miljoner kronor 10 000) 
Frågan besvaras i en enkel textruta.  
 

19. Uppskatta det totala värdet för gård, mark och anläggningstillgångar 
tillhörande mjölkproduktionen. (Kommer användas för att uppskatta 
verksamhetens kapitalkostnad) 
Frågan besvaras i en enkel textruta.  
 

20. Går ert företag med vinst då det genomsnittliga avräkningspriset ligger på 
3 kr? 
Flervalsfråga med två fasta svarsalternativ, Ja respektive Nej. 
 

21. Hur många av de tio senaste åren har ert företag gått med vinst? 
Listrutefråga med svarsalternativ från 0 till 10.  
 

22. Rangordna era kostnader från 1 till 4. (1=Högsta kostnaden, 4=Lägsta 
kostnaden) 
Fråga som besvaras med rankning av Foderkostnad, Energikostnad, 
Arbetskostnad samt Kapitalkostnad.  

 



	  

Mejerier 

23. Till vilket mejeri levererar du din mjölk? 
Flervalsfråga med 13 svarsalternativ av mejerier i Sverige som Arla, 
Emåmejeriet, Falköpings mejeri, Gefleortens Mejeriförening, Grådö mejeri, 
Gäsene mejeriförening, Norrmejerier, Sju Gårdar, Skånemejerier, Wapnö 
Mejeri, Östgöta Mjölk, Ultuna Mejeri samt Annat mejeri.  

Frågor för respektive mejeri 

24. Hur mycket mjölk producerar ni per dag? (Ange svar i siffror och kilon) 
Frågan besvaras i en enkel textruta.  
 

25. Som leverantör till ett mejeri finns det vissa åtaganden mellan de båda 
parterna. Hur uppfattar ni nedanstående faktorer som utgör ett samspel 
mellan er som mjölkproducent och det mejeri ni tillhör? 
Betygsmatris med svarsalternativ: 1=Mycket missnöjd, 2= Missnöjd, 3= Varken 
nöjd eller missnöjd, 4= Nöjd, 5= Mycket missnöjd. I betygsmatrisen besvarade 
mjölkföretagare vad de anser om Relation till mejeriet, Avräkningspris, 
Upphämtning av mjölk, Kontroller på gården utförda av mejeriet, Kraven från 
mejeriet som inte grundar sig i svensk lagstiftning, samt Din förmåga att 
påverka mejeriet. 
  

26. Föredrar du ett nationellt eller internationellt 
mejeriförening/mejeriföretag? 
Flervalsfråga med två fasta svarsalternativ, Nationellt respektive Internationellt.  
 

27. Vilket var ert genomsnittliga avräkningspris år 2014? (Ange svar i kronor 
och ören, ex 2,25) 
Frågan besvaras i en enkel textruta.  
 

28. Vilket var ert avräkningspris i februari 2015? (Ange svar i kronor och ören, 
ex 3,25) 
Frågan besvaras i en enkel textruta.  
 

29. Vad tycker ni är ett realistiskt avräkningspris i dagsläget? Exempelvis 
gällande handelssanktioner, lagar och marknadsförhållanden. (Ange svar i 
kronor och ören, ex 3,25) 
Frågan besvaras i en enkel textruta.  
 



	  

30. Vad vore ett långsiktigt hållbart avräkningspris för att ert företag ska 
generera en bra avkastning på ert bundna kapital? (Ange svar i kronor och 
ören, ex 3,25) 
Frågan besvaras i en enkel textruta.  
 

31. Vad tycker du att en liter mjölk borde kosta i mathandeln? 
Listrutefråga med svarsalternativ från 6 kr till 25+ kr.  
 

32. Tycker ni att den svenska beteslagstiftningen borde avskaffas så som den 
ser ut idag?  
Flervalsfråga med tre fasta svarsalternativ, Ja, Nej respektive Vet ej.  
 

33. Önskar ni att svenska GMO-krav borde likställas med generell europeisk 
standard? 
Flervalsfråga med tre fasta svarsalternativ, Ja, Nej respektive Vet ej. 
 

34. Vid import av utländska mejeriprodukter till Sverige pekas skillnaderna 
mellan de svenska och de utländska råvarorna sällan ut. Hur önskar ni att 
svenska och utländska produkter skiljs åt i handeln? 
Betygsmatris med svarsalternativ: 1=Håller inte alls med, 2=Håller inte med, 3= 
Vet ej, 4= Håller med, 5= Håller helt med. I betygsmatrisen besvarade 
mjölkföretagare vad de anser om att Varor inte bör skiljas åt, Svenska produkter 
borde kosta mer, Utländska produkter borde kosta mer, Produkter borde på ett 
tydligt sätt märkas med ursprungsland, Endast svenska produkter borde få säljas 
i handeln, samt Mervärden borde märkas ut tydligare på produkter. (Ex GMO-
fritt, betesmjölk, osv.). 
 

35. Ser du dig själv som mjölkföretagare om fem år? 
Flervalsfråga med tre fasta svarsalternativ, Ja, Nej respektive Vet ej. 
 

36. Övriga synpunkter på mjölkbranschen.  
Frågan besvaras i en kommentarruta.  



	  

Bilaga 3 Enkätundersökning till konsumenter  
Nedan återfinns inledningen samt frågorna i den Internetbaserade enkätundersökningen 
Konsumenters förhållningssätt till den svenska mjölkbranschen vi genomförde till 
svenska mjölkkonsumenter. 

Enkätens utformande var följande: 
 
Hej! 
 
Vi är två tjejer som pluggar civilekonomprogrammet vid Linköpings universitet. Vi är 
nu inne på vårt sista år och skriver under våren vårt examensarbete under temat "Hållbar 
prissättning inom mjölkbranschen". Vi vill fokusera på hur den svenska 
mjölkmarknaden kan utvecklas och bli mer hållbar. För att kunna göra det ser vi fram 
emot att få ta del av hur era åsikter som mjölkkonsumenter påverkar mjölkbranschens 
utveckling. 
 
Självklart går det bra att vara anonym när man svarar, men vill man ta del av det 
sammanställda resultatet går det bra att fylla i sina kontaktuppgifter i slutet. 
 
Vid frågor går det bra att höra av sig till oss! 
 
Cecilia Lövgren, tel: 073-044 80 44, e-post: cecilialofgren91@gmail.com 

Victoria Carlsson, tel: 073-755 72 26, e-post: vic.carlsson92@gmail.com 

 

1. Kön 
Flervalsfråga med två fasta svarsalternativ, Man respektive Kvinna. 
 

2. Födelseår 
Listrutefråga med fasta svarsalternativ från 1920 till 1999. 
 

3. Antal personer i hushållet inklusive dig själv? 
Listrutefråga med svarsalternativ från 1 till 9+. 
 

4. Ungefär hur många liter mjölk konsumerar hushållet per vecka? (Ange svar 
i liter) 
Listrutefråga med svarsalternativ från 1-2 till 25+.  



	  

 
5. Vad är viktigt för dig när du köper mjölk och mejeriprodukter? 

Betygsmatris med svarsalternativ: 1=Mycket oviktigt, 2= Oviktigt, 3= Varken 
viktigt eller oviktigt, 4= Viktigt, 5= Mycket viktigt. I betygsmatrisen besvarade 
konsumenterna vad de anser om Varumärke, Närproducerade varor, Ekologiskt 
producerade varor, Pris, Smak samt Att ursprungslandet är Sverige. 
 

6. Av vilket varumärke köper du mestadels mjölk och mejerivaror? 
Flervalsfråga med nio svarsalternativ: Arla, Emåmejeriet, Falköpings Mejeri, 
Gefleortens Mejeriförening, Grådö Mejeri, Gäsene Mejeriförening, 
Norrmejerier, Sju Gårdar, Skånemejerier samt ”Annat”-alternativ som 
inkluderade ett obligatoriskt kommentarsfält. 
 

7. Hur mycket skulle du kunna tänka dig att betala för en liter mjölk i 
matbutiken i dagsläget? (Svar anges i kronor) 
Listrutefråga med svarsalternativ från 5 till 25+.  
 

8. I det fall du kan tänka dig att betala mer än vad som betalats i dagsläget, 
vad är du villig att betala mer för? (Exempelvis produktutveckling, säkerhet 
på att mjölkbonden tjänar pengar, tydligare svenska certifierar osv.) 
Frågan besvaras i kommentarruta.  
 

9. Utbudet av mejeriprodukter i matvarubutikerna kan idag anses vara 
väldigt stort och drivs till största delen av de största mejeriföretagen. 
Uppskattar du det ständigt ökande sortimentet av mejeriprodukter i 
matvarubutikerna? 
Flervalsfråga med tre fasta svarsalternativ, Ja, Nej respektive Vet ej samt 
följdfrågan ”Om nej, varför inte” som inkluderade ett obligatoriskt 
kommentarsfält. 
 

10. Anser du att du är påläst inom svenskt jordbruk? 
Flervalsfråga med tre svarsalternativ, Ja, Nej respektive Vet ej.  
 

11. Önskar du att du vore mer påläst angående svenskt jordbruk än vad du är 
dag? 
Flervalsfråga med tre svarsalternativ, Ja, Nej respektive Vet ej.  
 

12. Om ja, hur önskar du kunna förvärva denna information? 
Frågan besvaras i kommentarruta. 



	  

 
13. I dagsläget kan det vara otydligt, och i vissa fall svårt att urskilja ifrån 

vilket land den ursprungliga råvaran i en mejeriprodukt kommer. Bryr du 
dig om varifrån råvarorna kommer, och isåfall, hur försäkrar du dig på att 
de kommer från ditt önskade ursprungsland? 
Frågan besvaras i kommentarruta. 
 

14. I jämförelse med djurlagstiftning världen över kan den svenska 
djurlagstiftningen ses som väldigt strikt. Svenska djur får t.ex. avsevärt 
mycket mindre antibiotika än djur från andra länder, de äter GMO-fritt 
foder (Det vill säga icke genmodifierat foder), samt de har tillträde till bete 
fyra månader per år. Detta är något som svenska mjölkbönder inte får 
extra betalt för. Jordbruksverkets statistik visar att antalet svenska 
mjölkbönder näst intill har halverats de senaste tio åren. Därmed blir det 
tydligt att svensk mjölkproduktion i framtiden är hotad.  
 
Skulle du som konsument helst se att de svenska lagarna består, eller att de 
likställs med övrig europeisk lagstiftning? Vad tror du är en framtida 
lösning för svensk mjölkproduktion? 
Frågan besvaras i kommentarruta. 

  



	  

Bilaga 4 Frågor till Arla inför telefonintervju 
Frågor angående mjölkföretagares situation och prissättning inom mjölkbranschen 
förberedda till telefonintervju med Arlas presschef.  

Allmänna frågor till Arla 

1. Hur upplever ni er relation till mjölkbönder och deras förmåga att påverka 
Arla? 
 

2. Vad gör ni för att få ett hållbart samarbete mellan mejeri och 
mjölkföretagare? 
 

3. Hur ser ni på Arlas roll och ansvar som Sveriges största mejeriförening? 
 

4. Vad gör ni annorlunda gentemot andra svenska mejerier för att uppehålla 
den höga kvalitén på era produkter? 
 

5. Hur ser Arla på produktutveckling? Hur tänker ni när ni utvecklar nya 
produkter? 

Hållbar bransch 

6. Hur ser Arla på sitt ansvar för den svenska mjölkbranschen, då antalet 
svenska mjölkföretag de tio senaste åren har halverats? 
 

7. Enligt Sveriges Mjölkbönders beräkningar kostade det i november 2014 
4,59 kr att producera en kilo mjölk i Sverige. Inledningsvis på 2015 hade 
svenska mjölkbönder ca 2,65 kr i avräkningspris från er, och även då det 
genomsnittliga avräkningspriset 2014 var högre så ligger det långt under 
4,59 kr. Hur ser ni på detta? Tror ni inte att det skadar svensk 
mjölkproduktion i längden? 
 

8. Hur ser ni på införandet av den svenska mjölkkronan, där butiker väljer 
att lägga en krona extra per liter dryckesmjölk? Anser ni att det är en bra 
tanke eller håller ni inte med? 
 

9. Ryska handelssanktioner och minskat kinesiskt inköp av mjölkpulver har 
under det senaste året påverkat mjölkbranschen. Har detta påverkat Arla? 



	  

Arla, ett internationellt företag 

10. När vi talat med bönder har det diskuterats mycket om svenska och 
utländska mejeriprodukter och dess skillnader. Tycker ni att ni är tydliga 
nog med vilka av era varor som är svenska och inte? Tror ni att alla 
konsumenter är medvetna om vad den röda kon betyder? 
 

11. Ert kvalitetsprogram Arlagården ställer, vad vi har förstått det som, högre 
krav på svenska Arlabönder än på Arlabönder i andra länder. Stämmer 
det? Om ja, varför ställs olika krav på olika bönder inom samma förening? 

Avräkningspris 

12. Hur bestämmer ni ert avräkningspris? 
 

13. Av de Arlabönder vi har varit i kontakt med tycker nästan alla att ett 
realistiskt avräkningspris är lägre än ett långsiktigt hållbart 
avräkningspris. Vad tror ni det beror på? 
 

14. Ett genomsnitt av svenska mjölkbönder anser att ett rimligt pris för en liter 
mjölk i matbutiken skulle vara 15 kronor, Vad anser ni om det? 
 

15. Hur ställer ni er till produktion av egenmärkesvaror? 

Tankar och åsikter angående mjölkbönders situation utifrån deras tankar och 
bedömning 

16. Under vårt arbete har vi genomfört en enkätundersökning som besvarats 
av över 100 svenska mjölkbönder från Skånemejerier i söder till 
Norrmejerier i norr. 75 % av respondenterna var Arlabönder. Vi valde att 
jämföra deras svar med de övriga mjölkbönderna och det visade sig att 
övriga mjölkbönder överlag var nöjdare med sitt mejeri än Arlabönderna. 
Nedan följer några av enkätsvaren som vi gärna ser att ni på Arla 
kommenterar. 
 

Betydelse av sifforna i nedanstående diagram 

1. Mycket missnöjd 
2. Missnöjd 
3. Varken nöjd eller missnöjd 



	  

4. Nöjd 
5. Mycket nöjd 

 

Figur 1 Medelvärde av vad mjölkföretagare anser om relationen till sitt mejeri  

 

Figur 2 Medelvärde av vad mjölkföretagare anser om priser 

 

Bilaga 5 Mjölkstall  
• Fiskbensstall är den vanligaste typen av mjölkgrop i Sverige (Nilsson, 2009). I 

detta mjölkstall står korna snett parallellt med varandra och släpps in och ut i grupp. 
Dock kan en trögmjölkad ko stoppa upp hela mjölkningssystemet, då de släpps in 
och ut gruppvis (Bäckman, 2010). 

• Tandemstall är ett mjölkningsstall som blivit allt vanligare i Sverige, speciellt vid 
mindre och medelstora besättningar (Nilsson, 2009). I stallet står korna i en 
individuell box och mjölkningsprocessen sköts individuellt. Mjölkningen sker med 
en mjölkmaskin, som automatiskt eller manuellt, släpper kon när hon är 
färdigmjölkad och nästa ko kan gå in och mjölkas. En nackdel är att maskineriet 
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endast kan mjölka åtta kor åt gången, men positivt är att om en ko mjölkar långsamt 
stoppas inte hela processen upp (Delaval, 2015).  

• Parallellstall är ett mjölkstall som är vanligare i större besättningar (Nilsson, 
2009). I stallet står korna parallellt med varandra och går in och ut gruppvis för att 
bli mjölkade. Ett parallellsystem har till skillnad från ett fiskbenstall en högre 
mjölkningskapacitet, då stallet tar in fler mjölkkor per mjölkningsomgång (Delaval, 
2015). 

• Roterande mjölkningsstall (även kallat karusellstall) är även det ett kostall som 
passar bättre till en större besättning (Nilsson, 2009). Mjölkningsprocessen sker 
automatiskt, då korna står på en roterande platta. När plattan har roterat 360 
grader är mjölkningen klar och korna kan lämna mjölkningsmaskinen. På grund av 
sin höga genomströmning av kor per timme, är mjölkningsanläggningen mycket 
effektivt (DeLaval, 2015).  

• Automatiskt mjölkningssystem är ett mjölkningssystem som består av en robot 
med kapacitet att mjölka ett totalt antal på cirka 60 mjölkkor och därmed vanligt på 
gårdar med 60 till 120 mjölkkor i sin besättning, men bli allt mer vanlig på större 
mjölkgårdar (Nilsson, 2009). Vid ingång till vilostall från foderstall passerar korna 
en maskin som anger, med hjälp av ett elektroniskt koppel, om kon behövs mjölkas 
innan den får tillträde till vilostallet. Mjölkningen är mer effektiv och detta system 
ger även en tidsbesparing gentemot de andra systemen (Nilsson, 2009).   

• Båsladugård (även kallat uppbundna kor) är en mjölkningsenhet som kan 
förflyttas inne i en ladugård under mjölkning. Mjölkmaskinen sätts på manuellt av 
mjölkbonden, men släpper automatiskt spenarna när maskinen anser att kon är 
färdigmjölkad (Nilsson, 2009).  

 

Bilaga 6 Växelkurs 

Enligt Riksbanken (2015) var medelvärdet av växelkursen för en EUR 9,0968 SEK år 
2014. Därav har alla belopp som först angivits i EUR även angivits i SEK enligt 
Riksbankens årsgenomsnitt av valutakurser.  


