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Sammanfattning	  

	  

Titel:  Mat kring Vättern – Ett gemensamt varumärke, ett sätt att 

öka horisontellt värdeskapande?	  
Författare:   Jenny Fiskáare och Pernilla Johansson 

Handledare:  Per Frankelius 

 

Bakgrund/problem:  Då svensk matproduktion länge varit dominerad av 

massproduktion och förädlade livsmedel, pekar nu trenden 

mot att allt fler intresserar sig för lokalproducerad mat. Detta 

innebär en möjlighet för lokalproducenter att sälja och 

marknadsföra sina varor i en större omfattning jämfört med 

tidigare. För att detta skall realiseras visar forskning att det 

krävs samarbete aktörerna emellan för att maximera värdet. 

Dock är forskningen begränsad i att förklara hur dessa 

samarbeten bör utformas.  

 

Syfte:   Syftet med studien är att undersöka om en brandingmöjlighet 

skulle kunna ge upphov till ett horisontellt värdeskapande 

och vilka dimensioner som i så fall skulle vara kritiska i en 

affärsmodell för att möjliggöra denna typ av värdeskapande. 

 

Metod:   Vätterns nutida förutsättningar för framtida matsamarbeten 

har formats som en fallstudie där kvalitativt arbetssätt 

använts för att samla empiriskt material. Resultatet bygger 

på en kombination av långa och korta intervjuer där 

respondenter från tre olika infallsvinklar hörts. Dessa tre 

infallsvinklar; samordning, aktör och marknadsföring har 

valts för att kunna få en holistisk syn på den angivna 

problematiken.  

 

Resultat/Bidrag:   Resultatet av studien påvisar att en identifierad 

brandingmöjlighet via identitetsbyggande faktorer kan bygga 



	   	  

ett starkt varumärke, vilket kan ligga till grund för ett 

horisontellt värdeskapande. För att det horisontella 

värdeskapandet i slutändan ska möjliggöras kräver 

affärsmodellen fyra kritiska dimensioner (balans av aktörer, 

finansiell och mobiliserande kraft, tillfredsställande ledning 

samt nätverkande).  

 

Nyckelord:   horisontellt värdeskapande; brandingmöjlighet; varumärke; 

samarbetsbaserad affärsmodell; balans av aktörer; finansiell 

och mobiliserande kraft; Joháarska modellen; regional mat; 

Vättern, Mat kring Vättern 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	   	  

Abstract	  

	  

Title:  Mat kring Vättern – a shared brand, can it enable horizontal 

value co-creation? 

Authors:  Jenny Fiskáare and Pernilla Johansson 

Supervisor:   Per Frankelius  

 

Background/problem: For a long time the food industry has been dominated by 

mass production and refined food, though times are changing 

and more people are getting interested in locally produced 

food. This enables great possibilities for local food 

producers, which give them great opportunities to sell and 

market their goods, but it requires them to cooperate with 

each other. The present research is rather limited on how to 

create these types of cooperation in the food industry.  

 

Purpose:  The purpose of this research paper is to examine if a 

branding opportunity can enable horizontal value co-creation 

and which dimensions that will be critical in a business 

model in order to enable that type of value co-creation.  

 

Method:   A case study has been formed based upon the present 

conditions of Vättern to enable a food based cooperation, 

where qualitative methods have been used to collect data. 

The result is based upon a combination of in-depth and 

shorter interviews where the respondents represent three 

approaches; coordinator, stakeholder and marketing. These 

approaches were chosen in order to enable a holistic 

perspective on the problem area.  

 

Results/contribution:  The study shows that a branding opportunity can result in a 

strong brand, which can build a foundation for horizontal 

value co-creation. In order to enable horizontal value co-



	   	  

creation, the business model requires four critical 

dimensions, (operators in balance, financial- and mobilizing 

muscle, a satisfying management and lastly, networking), 

which are identified in this study.  

 

Keywords:   branding opportunity; brand, co- created business models; 

horizontal value co- creation; regional food, cluster; 

“operators in balance”; Vättern, Mat kring Vättern; Joháarian 

Model 
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1.	  Inledning	  

1.1. Bakgrund	  

Dagens matkultur ser inte ut som den gjorde för femtio år sedan när småskalighet och 

närproducerat var det normala (Ragnar, 2014). Det var i och med vårt förflyttande från 

bondesamhället till industrisamhället på 1900-talet som vi fick en ny syn på mat, där 

våra traditioner fick allt mindre plats till förmån för ny mat och förädlade livsmedel 

(Ragnar, 2014), vilket har resulterat i en svag ställning för småskaliga producenter. För 

att vända denna nedgående trend måste dessa lokalproducenter hänga med i 

marknadsutvecklingar och stärka sin roll i värdekedjan (Beck-Friis, 2009). Dock är 

detta inte en omöjlighet, då trenden pekar mot att allt flera konsumenter efterfrågar 

lokalproducerat i större utsträckning än tidigare (KRAV, 2015).  

 

Dock är det som ensam producent svårt att nå ut till en stor mängd konsumenter och det 

kan därför vara till fördel att ingå samarbete (Ekholm, 1990). I Sverige, men även 

utomlands är organisationsformen kooperativ vanlig på landsbygden, vilket innebär att 

jordbrukare går ihop i kollektiv för att säkerställa att de får avkastning på sina produkter 

(Beck-Friis, 2009). Även om detta innebär trygghet finns det en problematik med 

kooperativet, då det bygger på en solidarisk grundtanke istället för kommersiella 

incitament. Detta resulterar i att det är svårt att hålla samarbetet levande om inte 

styrelsen är passionerad och har möjligheten att jobba på sin fritid (Sofia Olsson, 

Kungälvsmat, 2016). Även om det finns många eldsjälar som kämpar för det 

lokalproducerade och att nya idéer föds och realiseras på hur man skall lyckas stärka de 

små entreprenörerna på landsbygden, krävs det mer. Mat har potential att stärkas av sin 

tillhörande region (Gertz, Robinson, Andersson & Vujicic, 2014) och utifrån detta har 

Christer Svensson sett en eventuell brandingmöjlighet kring Vättern som skulle kunna 

stärka den lokalproducerade mat runt sjön och ligga till grund för ett gemensamt 

värdeskapande aktörerna emellan. Att Vättern skulle kunna utgöra en stark 

brandingmöjlighet kan motiveras av följande: 

 

Vättern är med sina närmare 2000 kvadratmeter Sveriges nästa största sjö (NE, 2016) 

och den sträcker sig över fyra olika län – Östergötlands, Jönköpings, Västra Götalands 



	   	   2	  

samt Örebros. Det klara vattnet omgärdas av en vacker, mångfaldig miljö med 

strandkanter, branta höjder och åkermarker (Vild Vätterfisk, 2016). Som Gunnar 

Svärdsson (1988) sade om Vättern: 

 

”Varje svensk sjö är unik. Det betyder att ingen kopia finns. Att säga att Vättern är unik 

känns otillräckligt. Man frestas – något oegentligt – hävda att Vättern, som varken är 

landets största eller djupaste sjö, ändå är den mest unika sjö som finns i vårt land.” 

( 1Vätternvårdsförbundet, 2016) 

 

Sjövattnet är i regel kallt, vilket bidragit till att dess djurliv kan likna det som finns i 

Sveriges fjällvatten (2Vätternvårdsförbundet, 2016). Vättern har ett rikt fiskeliv med 31 

olika arter, och bland dessa är signalkräftan sjöns vanligaste sort. Även den fina 

vätterrödingen är vanlig och utgör sjöns viktigaste inkomstkälla då det fiskas ungefär tio 

ton vätterröding årligen av sjöns arton yrkesfiskare (Vild Vätterfisk, 2016). Förutom 

den högkvalitativa fisken erbjuds en mängd olika lokalproducerade råvaror längs 

Vättern, (RuntVättern, 2016) vilket skulle kunna ge goda förutsättningar för att utforma 

attraktiva materbjudanden och marknadsföra Vättern som en matregion.  

 

Vättern är med andra ord en naturlig knytpunkt för samarbeten och skulle kunna agera 

arena för att bygga den regionala maten runtomkring. 

 

1.2.	  Problematisering	  baserad	  på	  tidigare	  forskning	  

Dagens föränderliga marknader har resulterat i ett större behov för organisationer och 

företag att omvärdera hur de ska utforma sina värdeerbjudanden och hur de sedan skall 

fånga tillbaka värdet (Teece, 2010). Behovet av att utveckla värdebärande 

affärsmodeller är därmed tämligen aktuellt (Teece, 2010). Dock har forskning länge 

negligerat innebörden av att förstå affärsmodeller och deras inverkan på en 

organisations totala framgångar (Teece, 2010). Det kan klargöras att många företag, 

trots sin förmåga för nytänkande, brister i kompetens att modifiera om sina 

affärsmodeller till mer nytänkande modeller (Chesbrough, 2010). En snabb kartläggning 

visar att mycket forskning som gjorts på begreppet ”affärsmodeller” har en stark 

förankring till teknisk innovation (Scopus 2016-03-05). Detta stöds utav Amit och Zott 

(2011) som menar att intresset för affärsmodeller skett på grund av uppkomsten av 
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internet under det sena 1990-talet vilket resulterat i att majoriteten av forskningen kring 

affärsmodeller ligger inom e-business och liknande (Amit & Zott, 2011). Författarna 

hänvisar till en studie som gjorts av Ghaziani och Ventresca (2005) där de undersökte 

frekvensen av termen ”affärsmodell” i management artiklar mellan åren 1975 till 2000. 

Författarna genomförde sökningen i ABI/INFORM- databasen vilket resulterade i 1,729 

träffar och enbart 166 av dessa publicerades mellan åren 1975-1994 vilket innebar att 

resterade artiklar (1 563) publicerades på sena 1990-talet som i sin tur bekräftar att det 

ökade intresset för affärsmodeller har kommit i och med uppkomsten av internet (Amit 

& Zott 2010; Frow & Payne 2011). Därav finns akademiska luckor att fylla inom 

området för ”business model”, som inte rör teknisk innovation. 

 

Forskning på affärsmodeller och samarbeten i jordbrukssektorn är tämligen begränsad, 

vid sökning på ”business models” och ”agriculture” nås enbart 34 resultat i databasen 

Scopus (2016-03-05) och den forskning som finns är ofta fokuserad på en viss 

matprodukt eller dryck inom viss region, vilka ofta är relaterade till kluster. Porter 

(2000) beskriver kluster som en grupp företag som både samarbetar och konkurrerar 

inom samma industri på en begränsad geografisk yta, och de finns i alla möjliga 

branscher och miljöer. Länge har organisationer försökt hitta konkurrenskraften internt 

men den nya fokuseringen på kluster skiftar intresset mot att finna konkurrenskraft 

externt, exempelvis från sin geografiska tillhörighet (Porter, 2000). Begreppet ”kreativa 

matkluster” relaterar till geografiska platser som erbjuder en kombination av kulturella 

och matrelaterade upplevelser i förhoppning om att marknadsföra platsen (Lee, Wall & 

Kovacs, 2015). Utveckling av denna typ av kluster kan leda till bättre marknadsföring 

av lokalt producerad mat och kännedomen om den geografiska platsen, men forskning 

inom detta område är för närvarande mycket sparsam (Lee m.fl. 2015). Mat- och 

dryckeskluster innehåller en viss komplexitet då de består av en mängd samlade 

varumärkesidentiteter som samtidigt ska kommunicera samma värde och identitet, en 

kollektiv klusteridentitet, vilket är något som forskning brister i att kunna definiera 

(Zamparini & Lurati, 2012). En anledning till att forskningen är limiterad rörande 

mindre entreprenörer på landsbygden är att deras organisering är starkt sätt påverkat av 

historiska och kulturella aspekter (Handayati, Simatupang & Perdana, 2015). Det skulle 

kunna förklara varför kooperativ fortfarande är starkt rotat i Sverige (Ekholm, 1990). 

Idag finns lite forskning på vilka fördelar, risker och utmaningar ett kooperativ står 

inför (Mazzarol, Limnios & Reboud, 2013), vilket bör ses som en västenlighet att 
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belysa med tanke på att många små entreprenörer på landsbygden är verksamma i 

kooperativ (Ekholm, 1990).  

 

En annan viktig vinkel att belysa är vad som skrivits på relationen mellan kund och 

matproducent. Det engelska uttrycket ”local food movement” är något som cirkulerar i 

litteraturen, vilket relaterar till försök att minska avståndet mellan matproducent och 

konsument inom en specifik region (Bauermeister, 2016). Nätverk för ”local food 

movement” är vidare komplext då intressenter inom rörelsen strävar ofta mot olika mål 

och strategier, något som forskning än inte har belyst och undersökt i högre grad 

(Levkoe & Wakefield, 2014).  

 

För att angripa problematiken med den bristande forskningen i den ovannämnda 

diskussionen är det västenligt att undersöka vad som skrivits på värdeskapande på en 

horisontell nivå. Detta motiveras av att Mat kring Vättern framförallt innebär ett 

värdeskapande mellan aktörer som kommer att befinna sig på samma nivå i den 

värdeskapande processen. Värdeskapande i sig är inte ett outforskat område, i och med 

Vargo och Luschs genombrott av SD-logiken (Vargo & Lusch, 2004). Dock är denna 

forskning begränsad till ett vertikalt värdeskapande vilket innebär att det finns limiterad 

forskning på det motsatta – horisontellt värdeskapande (Frow & Payne, 2011). 

Horisontellt värdeskapande är av högsta väsentlighet i ett projekt som Mat kring Vättern 

då det bygger på ett gemensamt värdeskapande mellan de ingående aktörerna. Med 

detta som bakgrund kommer fokus ligga på att fylla de nämnda teoretiska gapen inom 

horisontellt värdeskapande, i kontexten av matsamarbete. Då tidigare forskning visat att 

denna typ av samarbete ofta bygger på ett gemensamt varumärke, vill vi bidra till 

forskningen genom att undersöka om och hur en identifierad brandingmöjlighet kan 

ligga till grund för horisontellt värdeskapande.   
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1.3.	  Syfte	  

Studien avser att fylla två syften, ett teoretiskt och ett praktiskt med tyngdpunkt på det 

teoretiska. 

 
Teoretiskt syfte 

 
Syftet med studien är att undersöka om en brandingmöjlighet skulle kunna ge upphov 

till ett horisontellt värdeskapande och vilka dimensioner som i så fall skulle vara 

kritiska i en affärsmodell för att möjliggöra denna typ av värdeskapande. 

 

Studiens praktiska syfte är att med hjälp av relevant teori, empiri och aktuella trender 

komma med ett praktiskt förslag hur Mat kring Vättern skulle kunna agera 

marknadsförande kraft, både för sitt eget varumärke och för de råvaror varumärket 

representerar. 

 

1.4.	  Uppsatsens	  disposition	  

Teoretisk referensram 
Då studien bygger på ett teoretiskt respektive ett praktiskt syfte är den teoretiska 

referensramen uppbyggd i två avsnitt. Det första avsnittet är utformat för att bistå det 

teoretiska syftet med fokus på horisontellt värdeskapande och varumärkesidentitet. Det 

andra teoretiska avsnittet behandlar det praktiska syftet och är fokuserat på teorier 

relaterade till hur mat specifikt kan involveras i en upplevelse.  

 

Resultat: för- & huvudstudie 

Det empiriska resultatet är också uppdelat i två avsnitt, 5 och 6. Det första av de två 

avsnitten bygger på resultat från en förstudie som har legat till grund för hur den 

fortsatta studien utformats. Detta följs sedan av avsnitt för huvudstudien där resultatet 

av intervjuer och enkätsvar presenteras.  

 

Analys & slutsats 
Eftersom studien har två olika syften, disponeras även analysen i två delar. Den första 

delen behandlar den teoretiska problematiken för att sedan mynna ut i en slutsats. 

Därefter kommer en redogörelse av studiens praktiska bidrag. 	  
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2. Teoretisk	  referensram	  –	  värdeskapande	  i	  en	  affärsmodell	  
Följande avsnitt tar avstamp från en generell redogörelse om affärsmodellkonceptet för 

att sedan beskriva varumärke utifrån relevant teori samt redogöra för ett horisontellt 

värdeskapande, i enlighet med studiens syfte.  Detta har sedan mynnat ut i en egen 

definition av begreppet affärsmodell vilket är av stor relevans för denna studie. 

Avsnittet avslutas sedan med en beskrivning av vanligt förekommande 

organisationsformer på landsbygden.  

	  

2.1.	  	  Affärsmodell	  som	  koncept 

På senare tid, framförallt mot slutet av 1990-talet och framåt har allt fler insett 

affärsmodellers betydelse vilket har lett till ett allt större akademiskt intresse för ämnet 

(Al-Dabei & Avison, 2010). Detta har resulterat i en rad olika definitioner av begreppet, 

speciellt då begreppet kan kombineras i olika branscher och koncept (Shafer, Smith & 

Linder, 2005). Det centrala för många definitioner är betydelsen av värde – hur det 

skapas och fångas. Inledningsvis förklarar affärsmodellen vilka aktiviteter som ska 

skapa värde och hur detta värde skapas, för att avslutningsvis förklara hur värdet fångas 

tillbaka (Margetta, 2002). I likhet med detta menar Teece (2010) att en affärsmodell bör 

innefatta den bakomliggande organisationens plan på hur de skapar och fånga värde.  

 

Amit och Zott (2010) tillsammans med Al-Dabei & Avison (2010) har beskrivit en 

affärsmodell som har fyra olika dimensioner av värde, där första dimensionen är 

värdepropositionen – vilken beskriver det värde som företaget skapar för sina kunder. 

Därefter belyses värdearkitekturen, där Amit och Zott (2010) menar att en affärsmodell 

är ett system av sammanlänkade aktiviteter vilka möjliggör för företaget, tillsammans 

med sina partners, att skapa värde och att dela detta värde på ett lämpligt sätt. Tredje 

dimensionen rör betydelsen av värdenätverket, vilket förklarar skapande och addering 

av värde i ett intressentnätverk, likväl utbyte av värde mellan intressenterna (Al-Dabei 

& Avison, 2010). Sista dimensionen berör den ekonomiska aspekten i affärsmodellen, 

som skall beskriva hur affärsmodellen och företaget skall genera ett monetärt värde (Al-

Dabei & Avison, 2010; Amit & Zott, 2010). 
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Det centrala i en affärsmodell är att aktiviteterna är ömsesidigt beroende av varandra 

(Miller, 1996). Miller (1996) använder termen konfiguration för att definiera till vilken 

grad ett företags resurser och kapaciteter är samspelta och sammankopplade i ramverket 

(affärsmodellen). För att skapa en effektiv affärsmodell måste högsta grad av 

konfiguration eftersträvas (Miller, 1996). 

 

2.2.	  Varumärket	  

Nedan följer en teoretisk förankring till hur varumärken uppfattas. Detta motiveras av 

att studien bygger på att undersöka hur en identifierad brandingmöjlighet skall ligga 

till grund för ett horisontellt värdeskapande, varvid ett starkt varumärke ses i denna 

studie som startpunkten för att möjliggöra detta värdeskapande i det ovannämnda 

affärsmodellskonceptet.  

 

2.2.1.	  Varumärkeskapital	  

Varumärken relaterar inte bara till produkter utan kan ge mening till en destination eller 

plats (Mossberg & Sundström, 2011) samt agera stärkande för dess ändamål (Farquhar, 

1989). De tillgångar som är förknippade med varumärkets namn och det värde som 

varumärkets symbol genererar benämns i teorin som varumärkeskapital (Aaker 1996; 

Yoo, Donthu & Lee, 2000). Vidare definierar Farquhar (1989) begreppet som det 

adderade värde som tillförs en produkt via varumärket. Kraften i ett varumärke ligger 

därför i de associationer som frambringas i kundernas sinne då de känns vid varumärket 

(Keller, 2008). God varumärkeskapital bidrar till att konsumenter får mer positiva 

attityder till produkter med märket (Farquhar, 1989) och att de blir mer lojala (Yoo m.fl. 

2000). För att skapa och bibehålla ett starkt varumärkeskapital som generar värde för 

kund och företag krävs ständiga investeringar (Aaaker, 1996) samt stärkning av dessa 

olika dimensioner (Yoo m. fl.2000).  Vidare kan all typ av marknadsföring ses som 

potentiell stärkning till ett företags varumärkeskapital (Yoo m.fl. 2000). Varumärket på 

en geografisk plats kan med fördel stärkas av olika typer av evenemang och kan i vissa 

fall leda till att dessa förknippas specifikt med den geografiska platsen (Mossberg & 

Sundström, 2011) 
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Aaker (1996) menar att det finns fyra stärkande tillgångar till ett varumärke. Dessa kan 

delas in i fyra följande kategorier:  

 

1) Kännedom om varumärket: Relaterar till hur väl varumärket fastnat i konsumentens 

medvetande från tidigare exponering av varumärket (Aaker, 1996). 

Varumärkeskännedom förstärks om konsumenten utsätts för konstant exponering av 

varumärket (Keller, 2008) och ”icketraditionella” marknadsföringskanaler såsom event 

och sponsorer kan användas vid exponering (Aaker, 1996). 

 

2) Upplevd kvalité: Ett varumärkes förmåga att skapa hög grad av upplevd kvalité är 

viktigt då det kan förstärka övriga associationer till varumärket (Aaker, 1996). 

 

3) Lojalitet till varumärket: En lojal kundkrets kan generera i större och säkrare 

inkomster, samt att det oftast är mindre kostsamt att behålla kunder än att ständigt locka 

nya (Aaker, 1996). Genom att stärka varumärkeskännedom, upplevd kvalité och 

varumärkets identitet, är det möjligt att stärka relationen till kunderna och påverka deras 

lojalitet (Aaker 1996).  

 

4) Associationer till varumärket: Vad ett varumärke står för – dess identitet, driver de 

associationer kunder har till varumärket (Aaker, 1996). Genom en stark 

varumärkesidentitet skapas mening och syfte med varumärket (Aaker, 1996).  

 

2.2.2.	  Varumärkesidentitet	  

Mossberg och Sundström menar att skapandet av ett varumärke handlar om att ge det 

varumärkesidentitet – att ge varumärke egna värderingar och historier (2011), vilket i 

sin tur är viktigt för att grundlägga god varumärkeskapital (Mossberg & Sundström, 

2011). En viktig hörnsten i att varumärkets identitet är att alla parter som är inblandade i 

varumärket ska kunna förklara dess identitet (Aaker, 1996). Vidare menar Aaker (1996) 

att varumärkesidentiteten kan ses ur fyra perspektiv:  

 

1) Produkt: Det kan exempelvis vara produktens egenskaper, upplevda kvalité, 

tillhörighet till specifik region etc. (Aaker, 1996). En produkts ursprung kan ha en stark 
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koppling till hur varumärkets associeras och på så sätt kan det differentieras (Keller, 

2008). 

 

2) Organisation: Identiteten kan bygga på att organisationen har miljömedvetenhet, 

innovationsförmåga etc. (Aaker, 1996). 

 

3) Person: Varumärkets personlighet möjliggör för konsumenter att uttrycka sina egna 

identiteter (Aaker, 1996). 

 

4) Symbol: Symbolen kan snabbt påminna konsumenten om vad varumärket står för 

(Aaker, 1996). 

 

2.3.	  Horisontellt	  värdeskapande	  

Från ovanstående diskussion om varumärken kommer nu följande avsnitt ta vid med att 

diskutera horisontellt värdeskapande. Redogörelsen börjar med grundläggande teori 

om samskapande av värde, för att sedan avlutas med ramverk för att utforma 

värdepropositioner.  

 

2.3.1.	  Samskapa	  värde	  

Idén om ett gemensamt värdeskapande föddes ur SD-logiken, som poängterar att värde 

alltid är samskapat vilket innebär att kunden alltid är samskapare av värde (Lusch & 

Vargo, 2004). Detta tillskillnad från den tidigare dominerande logiken – GD-logiken 

som menade att ett företags mål är att skapa maximal vinst genom att maximera 

effektiviteten genom standardisering och skalfördelar (Vargo & Lusch, 2008). När ett 

horisontellt värdeskapande skall diskuteras bör ansats därmed tas från SD-logiken som 

även menar att aktörerna ses som en resurs, vilka är nödvändiga i både utbytet och i de 

värdeskapande processerna (Vargo & Lusch, 2008). 

 

Syftet med ett horisontellt värdeskapande är integration mellan olika aktörer genom att 

skapa en form av värde som ska inträffa då aktörer ömsesidigt tillhandahåller tjänster 

till varandra (Frow & Payne, 2011). Sambandet mellan värde, integration och nätverk 

definieras av Lusch, Vargo och Tanniru (2010) som ett värdenätverk, vilket innehåller 
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en temporär struktur av löst sammankopplade värdepropositioner där aktörer samverkar 

för att skapa ett gemensamt värde (Lusch m.fl. 2010). Det krävs en balans i det värde 

som samskapas och delas mellan medlemmar i ett nätverk, framförallt då 

värdeskapande för en aktör kan resultera i värdeförstörelse för en annan aktör (Fry & 

Polonsky, 2014).  

 

När en horisontell syn på värdeskapande skall utformas blir det tydligt att olika aktörer 

har olika syn på värdepropositioner eftersom varje aktör har unika kunskaper, resurser 

och intentioner (Frow & Payne, 2011). Detta kräver att intressenter behöver ett 

långsiktigt perspektiv för att kunna nå ett värdefullt intressentnätverk (Frow & Payne, 

2011). Värdepropositioner har en nyckelroll i samskapande av värde mellan intressenter 

och utvecklingen av värdepropositioner i multipla intressentnätverk kan bli en värdefull 

mekanism för att få värde i ett marknadsföringssystem (Frow & Payne, 2011). 

 

2.3.2.	  Att	  skapa	  framgångsrika	  värdepropositioner	  

Då värdepropositioner anses ha en nyckelroll för horisontellt värdeskapande (Frow & 

Payne, 2011), kommer följande avsnitt behandla hur dessa propositioner skulle kunna 

utformas. Studien tar avstamp från ett ramverk som presenterats av Frow och Payne 

(2011).   

 

Följande fem steg har ovanstående författare identifierat som kritiska för framgångsrika 

värdepropositioner i ett horisontellt värdeskapande: 

 

1) Identifiera aktörerna 

2) Bestämma kärnvärderingarna   

3) Främja dialog och kunskapsdelande 

4) Identifiera värdeskapande möjligheter 

5) Samskapa intressenternas värdepropositioner 

 

(Frow & Payne, 2011) 

 

Frow och Payne (2011) menar att första steget i ramverket är att identifiera de aktuella 

aktörerna och göra dessa medvetna om att de är ingående enheter i ett större system. I 
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steg två tar författarna inspiration från Abela och Murphy (2008) som riktar 

uppmärksamheten på betydelsen av de ingående aktörernas respektive kärnvärderingar. 

Abela och Murphy (2008) poängterar att om vinstmaximering är huvudmålet kommer 

det vara i direkt konflikt med hela systemet vilket gör att kärnvärdena bör fokusera på 

att öka företagens totala värde, snarare än på vinstmaximering. I motsats till GD-

logiken, bygger detta på ett samskapande som minimerar spänningar och 

förhoppningsvis resulterar i ett större totalvärde mellan intressenterna (Abela & Murphy 

2008 ). Vidare kräver ett samarbete i denna omfattning en tämligen bra dialog samt ett 

ständigt och genuint kunskapsdelande (steg tre), då detta utformar basen i 

framgångsrika värdepropositioner på ett horisontellt plan (Frow & Payne, 2011). 

Nästkommande steg (fyra) innebär att identifiera vilka möjligheter och på vilket sätt 

aktörerna skall samskapa värde för att avslutningsvis i steg fem samskapa dessa 

identifierade möjligheter (Frow & Payne, 2011). Frow och Payne (2011) fokuserar 

främst på att detta möjliggörs genom ett långsiktigt perspektiv.  

 

2.4.	  Studiens	  definition	  av	  affärsmodell	  	  

Eftersom denna studie syftar till att sammankoppla horisontellt värdeskapande i en 

affärsmodellskontext med ett starkt varumärke som bas, vilket tidigare litteratur inte 

gjort, ser vi ett behov av en egen definition av begreppet affärsmodell. Då Amit och 

Zott m.fl. diskuterar affärsmodell utifrån värdeskapande i ett enskilt företag, har vi 

istället utgått ifrån Lusch, Vargo och Tannirus (2010) beskrivning av ett värdenätverk. 

De definierar ett värdenätverk som en temporär struktur av löst sammankopplade 

värdepropositioner där aktörer samverkar för att skapa ett gemensamt värde (Lusch m. 

fl. 2010). Vår definition bygger på att ett starkt varumärke möjliggör horisontellt 

värdeskapande. Ett horisontellt värdeskapande kan beskrivas, med stöd av ovannämnda 

författare, som ett system av sammanlänkande värdepropositioner, vilka i sig beskriver 

skapande och addering av värde. Detta har mynnat ut i följande definition:  

  

En samarbetsbaserad affärsmodell är ett ramverk för hur olika aktörer med 

skilda värdepropositioner skall kunna samskapa värde under ett gemensamt 

varumärke för att nå såväl egna som gemensamma målsättningar. 
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2.5.	  Befintliga	  organisationsformer	  för	  samskapande	  av	  värde	  

Det finns flertalet olika organisationsformer där företag agerar tillsammans för att öka 

det totala värdet. Av dessa har vi valt att diskutera organisationsformerna kooperativ 

och industriella kluster.  Detta motiveras av studiens förstudie där kooperativ 

identifierats som den vanligaste organisationsformen på landsbygden. Industriella 

kluster har valts eftersom litteraturgenomgången visat att forskning på mat ofta 

relateras till matkultur och kluster.   

 

2.5.1.	  Kooperativ	  

Att organisera sig i ett kooperativ handlar om att äga, styra och vinna fördelar på att 

tillsammans driva en verksamhet (Beck-Friis, 2009). Grundtanken är att medlemmarna 

delar samma mål och värderingar där målet blir att göra den enskilda medlemmen 

vinnare genom kollektivets styrka (Beck- Friis, 2009). Vid undersökning av viktiga 

idéer är det viktigt att inte förlora den historiska kontexten och utvecklingen av 

kooperativets praktiska tillämpning (Torgersson, 1997; Staatz, 1994; Helmberger & 

Hoos, 1962) vilket förklarar varför vi tar oss tillbaka till 1920-talets Amerika för att 

skapa en förståelse för kooperativ. Det var framförallt två stora tänkare under denna 

tidsepok som har haft stor betydelse för kooperativets fortsatta utveckling.  Kooperativ 

var dels sedda som en lösning för att skydda lantbrukare från potentiella och 

överväldigade ekonomiska krafter, vilket uppmärksammades av ekonomen Edwin 

Nourse (Merrett, 2004). Kooperativ sågs även som en ekonomisk uppgörelse som 

fångades av advokaten Aaron Saprio, som menade att när jordbruket moderniserades 

genom att göra affärsbeslut och handla med ”företagssamhället” anammande jordbruket 

naturligt ekonomiska värderingar och utbyten (Merrett, 2004; Hogeland, 2006). Dessa 

spridda tankar speglas än idag när frågan – om kooperativ är en lösning för 

jordbrukares problem eller om de är en del av ett problem, diskuteras. Problematiken 

ligger i att kooperativ är sett som renodlade förmedlingar med medlemmar som 

principaler istället för att ha blivit definierats som ett företag i moderna termer, vilket 

resulterar i att organisationsformen har svårt att vara vinstdrivande (Helmberger & 

Hoos, 1962). I dagens marknadsklimat är dock ett vinstdrivande fokus essentiellt då 

kooperativ möter höga nivåer av marknadsinflytande från både livsmedelskedjor och 

förädlingstillverkare (Chaddad, 2012).  
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Trenden med allt färre men större och effektivare jordbruk har resulterat i en svagare 

ställning för småskaliga jordbrukare, vilket ytterligare tvingat den enskilda lantbrukaren 

att hänga med i marknadsutvecklingen och stärka sin roll som medspelare i värdekedjan 

(Beck- Friis, 2009). Industrin och livsmedelsbranschen är vinnare på både förädling, 

marknadsföring och försäljning vilket gör att bonden hamnar i en ogynnsam position 

och det krävs därför förnyelse i kooperativet (Beck-Friis, 2009). Enligt Melander och 

Müllern (2010) beskrivs förnyelse, rent teoretiskt som entreprenöriella handlingar där 

entreprenörskap definieras som ”förmågan att identifiera nya sätt att kombinera 

befintliga resurser och/eller skapa nya resurser för att utveckla verksamheten” 

(Melander & Müllern, 2010). Melander och Müllern (2010) menar att det är spännande 

att koppla samman entreprenöriellt tänkande mot idealen om tradition, rättvisa och 

solidaritet, som kooperativ förknippas med.  

 

2.5.2.	  Industriella	  kluster	  	  

Företag är inga isolerade enheter utan de existerar i ett komplext nätverk av relationer 

mellan leverantörer, kunder, konkurrenter och statliga myndigheter (Porter, 2000). 

Vidare menar Porter (2000) att en framgångsrik hantering av dessa relationer kan 

resultera i en klar konkurrensfördel. En strategisk allians är en relation mellan två eller 

flera oberoende företag, som involverar utbyte, delande och samskapade av resurser 

eller kapaciteter för att uppnå gemensamma relevanta fördelar (Gulati, 1995). En 

strategisk allians är därför en specifik form av organisering där medlemmar behåller sitt 

oberoende där de är både allierade och konkurrenter på samma gång, vilket möjliggör 

att en enskild aktör kan nå ett specifikt mål som denne inte skulle kunna göra på egen 

hand (Dickens, 1992). Det finns olika typer av strategiska allianser som Lorange och 

Roos (1992) rangordnar efter grad av beroende enligt nedan:  

 
Figur 1. Modifiering av Lorange & Roos rangordning av strategiska allianser efter grad av beroende. 
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När strategiska allianser i en industri eller längs en värdekedja börjar organisera sig i 

multipla allianser, blir resultatet ett kluster (Porter, 2000). Porter (2000) beskriver 

kluster som en grupp företag som både samarbetar och konkurrerar inom samma 

industri på en begränsad geografisk yta. De första klustren upptäcktes snarare än 

skapades då observatörer hade noterat att ekonomin blomstrade i regioner där många 

framstående företag ingick i strategiska allianser (Scheer & Von Zallinger, 2007). 

Industrikluster blev därmed ett fenomen för forskningen (Porter, 2000). Parterna i ett 

kluster förväntar sig ett mervärde och de förutsätter att detta förväntande mervärde kan 

uppnås nästan enbart genom en samverkan som möjliggör integration av respektives 

aktörs specifika styrkor (Scheer & Von Zallinger, 2007).  Zehrer, Raich, Siller, och 

Tschiderer (2014) utvecklar diskussionen om kluster när de säger att grupper med olika 

kunskapsområden som strävar mot samma mål har större möjligheter att skapa nya idéer 

och innovationer samt tillvägagångsätt, i motsats till grupper där medlemmarna står för 

samma kunskapsområden.  

 

Kluster återfinns i alla möjliga branscher och miljöer, från enskilda industrier till 

länkande industrier och andra enheter som är viktiga för konkurrensen (Porter 2000). 

Vidare menar Porter (2000) att de inkluderar leverantörer av speciella beståndsdelar 

såsom komponenter, maskiner och tjänster, men kluster kan även förlängas nedströms 

till kunder eller till tillverkare av kompletterade produkter samt till företag med 

relaterade färdigheter, teknologier eller likande beståndsdelar (Porter, 2000). Teorin om 

industriella kluster har framförallt applicerats på industri samt handel, och utmärkande 

för dessa kluster är att de kan öka produktiviteten och minska produktionskostnaderna 

samtidigt som de accelererar industriell utveckling (Porter, 2000). Företag inom ett 

kluster har ofta förmånen att tydligare men framförallt snabbare kunna upptäcka nya 

köpbehov (Scheer & Von Zallinger, 2007). Företagen drar fördel av koncentrationen av 

företag som har kunskaper om köpare, relationer däremellan, och firmorna i relaterade 

industrier vilket resulterar i att de kan urskilja trender från köpare snabbare än isolerade 

konkurrenter (Scheer & Von Zallinger, 2007). 

 

En pågående relation med andra enheter i klustret resulterar i lärarande vilket bidrar till 

innovation (Porter, 2000). Vid samarbete utvecklas kreativitet mellan de involverande 

enheterna och leder till att det hela blir större än summan av delarna (Sawyer, 2008). 



	   	   16	  

Samarbete driver kreativitet eftersom innovation alltid uppkommer från en serie av 

”gnistor” från individer som interagerar (Sawyer, 2008). Ett kluster möjliggör att 

konkurrens och samarbete kan samexistera eftersom de två företeelserna sker i olika 

dimensioner – samarbete på en viss nivå är del av att vinna i konkurrensen på en annan 

nivå (Porter, 2000). När både samarbete och konkurrens existerar i en region resulterar 

det i differentiering och innovation i produkter och tjänster (Porter 2000). Således 

innebär detta att konkurrensfördelen från kluster inte enbart uppkommer från fördelarna 

av resursdelandet eller de minskade transaktionskostnaderna, utan av resursintegration 

och värdesamskapande (Porter, 2000; Vargo & Lusch, 2004). Rollen för entreprenörer i 

ett kluster är inte bara att de är producenter utan även att de är samskapade av 

innovation (Porter, 2000). Kluster är ett verktyg för att vidareutveckla existerade 

regionala eller entreprenöriella styrkor och inte en kortsiktig lösning för en strukturell 

svaghet – ett kluster kräver ett långsiktigt tänkande (Scheer & Von Zallinger, 2007). 

Att hålla ett tydligt fokus på de identifierade kärnkompetenserna inom klustret är 

nödvändigt för att klustret ska fungera under en längre tid (Porter, 2000). Ett kluster 

måste ha en gemensam identitet och behöver en tillfredställande ledning och 

organisationsstruktur (Porter, 2000). De främsta hindren som kluster och strategiska 

allianser möter är 1) bristande matchning gällande strukturer och kulturer mellan de 

ingående företagen, 2) bristande finansiella möjligheter för samarbetet 3) bristande 

förtroende mellan partnerna 4) bristande nätverkande mellan partnerna och 5) vaga eller 

orealistiska förväntningarna på vad klustret skall åstadkomma (Scheer & Von Zallinger, 

2007). 
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3.	  Teoretisk	  referensram	  –	  skapa	  en	  matupplevelse	  
Som nämnts har studien även ett praktiskt syfte att med hjälp av relevant teori, empiri 

och aktuella trender komma med ett praktiskt förslag hur Mat kring Vättern skulle 

kunna agera marknadsförande kraft både för sitt eget varumärke och för de råvaror 

varumärket representerar. Detta praktiska syfte motiveras av Getz, Robinson, 

Andersson och Vujicic (2014) som menar att kraften med att använda mat som 

värdeskapande medel är att det stärker vad som differentierar platser från varandra. 

Detta är relevant då Vättern som brandingmöjlighet är kopplad till den regionala 

maten. Detta avsnitt presenterar därmed teorier relaterade specifikt till matturism för 

att klargöra hur en matupplevelse skulle kunna utformas. Avsnittet avslutas med en lista 

av relevanta begrepp inom matindustrin.  

 

3.1.	  Vad	  är	  ”nära”	  mat?	  

Mat är starkt förknippad med kultur, speciellt då många samhällen och regioner sedan 

länge är uppbyggda runt en matproduktion – exempelvis fiske (Getz m. fl.  2014) och 

regioners avgränsning är till stor del beroende på just maten (Delamont, 1994 refererad i 

Getz m. fl. 2014). Dock menar Ragnar (2014) att regional mat inte behöver innebära 

mat inom vissa administrativa gränser eftersom den regionala gemenskapen ofta har 

andra gränser än den geografiska kartan (2014). Ragnar ser hellre en uppdelning baserat 

på olika landskap (2014), vilket ligger i linje med vad Tellström säger i sin artikel i 

Svenska Dagbladet (Tellström, 2011). Tellström menar att fokus bör hamna på det 

unika och inte på det gemensamma när diskussion förs om landskapets identitet, 

eftersom en regional rätt inte får vara typiskt i området precis intill (Tellström, 2011). 

Ragnar (2014) hävdar att regional mat kan hittas genom att ”hitta sanningen om den 

äkta maten” alternativt att betrakta all mat som producerats på en viss plats som 

regional. Kritik på detta synsätt kommer från Håkan Jönsson som menar att detta är ett 

för simpelt sätt att se på regional mat (Ragnar, 2014). Jönsson anser att de regionala 

rätterna i regel inte har en entydig historia utan snarare växt fram och omskapats 

successivt. Vidare hävdar Jönsson att regional matkultur skapas i det ögonblick då ett 

antal personer finner en mening i att diskutera matkulturen och ”har gemensamma 

föreställningar om vad den innebär” (Ragnar, 2014). Samma problematik löper då 

lokalproducerad eller närproducerad mat ska definieras då det inte finns någon officiell 
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bestämmelse vad ”när- eller lokalt” inbegriper, men en definition av närproducerade 

livsmedel lyder: 

 

”mat som produceras, förädlas och konsumeras inom ett visst område där avsändaren 

framgår tydligt” 

 

(Livsmedelssverige refererad av KRAV, 2015).  

 

3.2.	  Upplevelser	  

Detta avsnitt motiveras av att det blivit tydligt från empiri och litteraturgenomgång att 

marknadsföring av regional mat bör paketeras i form av en upplevelse.  

 

3.2.1.	  Upplevelseekonomin	  

Dagens samhälle befinner sig i en period där individer värderar upplevelser högre än 

fysiska föremål, något som i forskning definierats som ”upplevelseekonomi” (Pine & 

Gilmore, 1998). Detta kan motiveras av att den generelle människan har skapat ett 

större behov av att fly från sina vardagliga rutiner och önskar sätta sig själv i fokus 

(Mossberg & Sundström, 2011). En upplevelse kan ta olika former från att vara en 

produkt, ett tillägg av produkt eller ett helt paket av olika upplevelser (Sundbo & 

Darmer, 2008). Upplevelsen skapas i ett så kallat ”upplevelserum” som är ett begrepp 

som kan appliceras på de miljöer där upplevelsen uppstår, exempelvis en restaurang 

eller hotellanläggning (Hanefors & Mossberg, 2007). Genom att skapa ett scenario 

bestående av kombinerade varor och tjänster resulterar det förhoppningsvis i ett starkt 

minne hos kunden – en upplevelse (Pine & Gilmore, 1998). I skapandet av kontraster 

mot vardagslivet måste arrangören beakta vikten av kunden ständigt vill känna sig trygg 

i upplevelsen, vilket motiverar för att den bör ske i ett socialt sammanhang (Mossberg 

& Svensson, 2009). En upplevelses utgång kan dock inte till fullo planeras då det är ett 

samskapande av värde mellan leverantör och kund (Getz m.fl. 2014). 
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Enligt Pine och Gilmore (1998) finns fem nyckelaktiviteter för att skapa ett 

värdeskapande event och upplevelse: 

 

1. Tema på upplevelsen: Med ett väletablerat tema skapar kunden förväntningar på 

upplevelsen (exempelvis Hard Rock Café) som ger goda förutsättningar för att skapa ett 

positivt minne (Pine & Gilmore, 1998). Temat måste driva upplevelsens element till vad 

som lockar kunden (Pine & Gilmore, 1998). Med ett tema är chansen större att kunden 

kan engageras tillräckligt för att uppleva händelsen som något som sticker ut från deras 

vardagliga liv (Mossberg & Svensson, 2009). 

 

2. Intryck måste harmoniseras med positiva signaler: Intrycken från upplevelsen måste 

förstärka temat, exempelvis miljö eller skyltfönster (Pine & Gilmore, 1998). 

 

3. Negativa signaler måste elimineras: Element som motarbetar temat måste förminskas 

för att bidra till en positiv effekt (Pine & Gilmore, 1998). 

 

4. Erbjud minnessouvenirer: När kunder upplever en händelse positivt och skapar ett 

starkt minne blir de mer betalningsvilliga för föremål som de senare kan relatera till 

upplevelsen (Pine & Gilmore, 1998). 

 

5. Engagera alla fem mänskliga sinnen: Motivationen att smaka lokalproducerad mat 

stärks om de mänskliga sinnena stimuleras på ett effektivt sätt (Kim, Eves & Scarles, 

2009). Detta styrks av Hultén, Broweus och Van Dijk som menar att människans fem 

sinnen påverkar direkt hur konsumenter beter sig i situationer för köp och konsumtion 

av produkter då sinnena bestämmer hur vi upplever vår omvärld (2011).  

 

Applicering av upplevelse som begrepp i matindustrin resulterar i att konsumenter blir 

mer betalningsvilliga för maten då den paketeras i en upplevelse än om den enbart 

levereras som ”mat” (Getz m. fl. 2014). Redan 1967 framlades det att maten endast står 

för en liten del av den totala upplevelsen av ett restaurangbesök (Hanefors & Mossberg, 

2007) och kunden är med sin egen förmåga att ta in olika moment är delvis aktiv 

skapare av den totala upplevelsen (Hanefors & Mossberg 2007). En matupplevelse kan 

till viss del styras av skaparen genom att skapa en specifik atmosfär runt maten, men 

skapandet av upplevelsen påverkas av den enskilda individen då denne har erfarenheter 
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som relateras till viss smak eller lukt (Sundbo & Darmer, 2008). Maten är dessutom i 

sig inte tillräcklig för att skapa en upplevelse; miljö, formgivning av tallrik, eventuell 

underhållning och tjänster har stor påverkan på den totala upplevelsen (Getz m.fl. 

2014).  

 

3.2.2.	  Skapa	  mervärde	  för	  produkten	  –	  storytelling	  

Att lägga till deskriptiva och spännande adjektiv till matprodukter har visat sig påverka 

försäljning positivt, vilket i sin tur höjer förväntningarna på upplevelsen av produkten, 

men väljs orden fel kan det ha en negativ inverkan (Hultén m.fl. 2011). Genom att 

använda storytelling som metod för att marknadsföra mat kan konsumenten bli 

medveten om historien bakom maten och förhoppningsvis bli villigare att betala mer 

(Heijbel, 2011). Det möjliggör en intensifiering av upplevelsen och smaken av 

produkten som kan vara viktig ur marknadsföringssynpunkt (Ragnar, 2014). Ragnar 

(2014) menar att ett exempel på hur storytelling av mat kan göras rent praktiskt är att 

utöka matsedeln. Istället för att skriva vad det är kunden kommer bli serverad kan det 

beskrivas mer utförligt – exempelvis kan ”mandelpotatis från omgivningarna xx” bidra 

positivt till kundens betalningsvilja, i motsats till att bara skriva ”potatis” (Ragnar, 

2014). 

 

3.3.	  Relevanta	  begrepp	  i	  matindustrin	  

	  
Terroir: Uttrycket betyder jord på franska och är ett vanligt begrepp inom matturismen 

(Getz m. fl. 2014). Uttrycket relaterar till det område där en matprodukt, dryck eller 

råvara är producerad och innehåller en beskrivning av regionens specifika klimat och 

unika förutsättningar (Sundbo & Darmer, 2008). Terroir associeras ofta till äkthet, 

ursprung och fräschör (Getz m. fl. 2014) och kan vara värdebringande när storytelling 

används i marknadsföringssyfte (Sundbo & Darmer, 2008).  

 

Måltidsevenemang: Specifik händelse som sker i en social kontext under en begränsad 

tid och område. Evenemanget är ofta ett samarbete av flera utställare av olika företag 

som producerar olika matprodukter. Kan vara fördelaktigt både för att marknadsföra en 

destination eller specifik matkultur. Ett matevenemang bör vara tillgängligt både för 
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turister och lokala invånare, speciellt då turister traditionellt är mindre priskänsliga. 

(Getz m. fl. 2014). 

 

Måltidsmässa: En plattform som lämpar sig då olika producenter önskar samverka och 

lära av varandras produktutveckling. Agerar skyltfönster för att se konkurrenters 

produkter och skapa nätverk med både kunder och leverantörer. (Mossberg & Svensson, 

2009) 

 

Måltidspaket: Kombination av mat, boende och aktiviteter för att öka det totala värdet 

för kunden. Fördelen med paket är att det erbjuder kunden en viss bekvämlighet samt att 

det kan agera bra marknadsföring både för den regionala maten liksom destinationen. 

(Mossberg & Svensson, 2009) 

 

Pop-up restaurang: Konceptet pop-up restaurang innebär att mindre restauranger 

öppnar en temporär verksamhet på olika platser som ofta öppnar upp möjligheter för 

kockar att servera speciell, nytänkande mat. För att informera kunder om var 

restaurangen öppnar härnäst är det vanliga att de kommunicerar via olika plattformar på 

sociala medier. Det finns fler fördelar med pop-up restauranger; de möjliggör att 

ständigt erbjuda kunder någonting nytt vilket ofta resulterar i att kunder blir mer 

betalningsvilliga, det är enkelt att variera maten och konceptet är mobilt och kan nå ut 

stort geografiskt sett. Det möjliggör även för kockar att presentera sina färdigheter och 

idéer om ”ny” mat. (National Restaurant Association, 2012) Ett exempel på denna typ 

av restaurang är en mobil container som kan omvandlas till en mindre restaurang på 

temporära platser (Inhabitat, 2011).  

 

Food truck: En food truck är ett köksutrustat fordon som säljer sin lagade mat på gatan 

(Oxford Dictionaries, 2016). Viktigt när man startar en food truck är att hålla en enkel 

meny som serveras ur hållbara förpackningar. För att marknadsföra sig effektivt bör 

varumärket vara aktivt på sociala medier för att då ständigt uppdatera eventuella kunder 

om var trucken befinner för tillfället. Truckar kan fördelaktigt ha en färgstark design i 

marknadsföringssyfte. (Foodtrucks.se, 2016) 

 

Food hub: En ”food hub” är ett slags nätverk som samlar olika producenter för en 

förbättrad marknadsföring och distribution till en större population och de lokala 
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producenterna kan på så sätt sälja sina produkter till en större massa 

(Healhtyfoodaccess, 2016).  
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4.	  Metod	  

	  

4.1.	  Forskningsdesign	  

Denna studie är speciell i sin art då den syftar till att undersöka någonting som inte hänt 

och det är osäkert om det någon gång kommer inträffa, vilket följaktligen innebär att det 

är ett fiktivt fall. Studiens design kan därav vara svårdefinierad. Då studien bygger på 

ett försök att se om intressenter från flera län skulle kunna samverka under en 

gemensam affärsmodell och gemensamt varumärke – Mat kring Vättern, skulle studien 

kunnat ses som en simulering av framtiden, vilket skulle kunnat tala för att det handlar 

om ett kvasiexperiment (Bryman & Bell, 2011, s. 74). Dock har inget försök att 

praktiskt genomföra ett experiment genomförts, utan fokus har varit på att finna unika 

intressenter och förutsättningar för ett matsamarbete kring specifikt Vättern vilket talar 

för att studien egentligen är en fallstudie (Bryman & Bell, 2011, s. 84). Fallet ifråga är 

en iakttagelse av en nutida potentiell möjlighet att göra ett samarbete runt Vättern, men 

det har varken hänt eller är garanterat att det någonsin kommer hända. Det är den 

nuvarande potentialen som är det intressanta, och fallet är således både platsen och den 

presumtiva organisationen som skulle skapa ett samarbete. Det är därför de nutida 

eventuella förutsättningarna för Mat kring Vättern som utgör fallstudien. Då Bryman 

och Bell (2011) exemplifierar både en plats eller organisation som presumtiva 

fallstudier, skulle denna studie ses som en kombination av dessa. Ytterligare motiv till 

den valda designen är att studien försöker förstå ett nutida fenomen i sitt sammanhang 

(Yin, 2014, sid. 2).  

 

Det studerade fallet är fiktivt, men innehåller studie av eventuellt specifika drag för 

Vättern som identifierats och kartlagts, vilket innebär att det är en fallstudie med 

idiografiskt synsätt (Bryman & Bell, 2011, sid. 86). Även om studien har ett mått av 

generaliserbarhet på liknande fall innehåller den undersökningar av specifika detaljer 

för studieobjektet och kan därför ses som ett internt och unikt fall, vilket förklarar det 

idiografiska synsättet (Bryman & Bell, 2011, sid. 86).  
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4.2.	  Forskningsstrategi	  

Studien har som nämnt ett teoretiskt och ett praktiskt syfte, där dels horisontellt 

värdeskapande i gemensam affärsmodell undersökts samt hur ett materbjudande skulle 

kunna utformas gentemot kund. För att möta dess två syften har olika respondenter och 

infallsvinklar studerats genom att använda kvalitativ data med ett inslag av kvantitativ 

data, vilket möjliggjorts i valet av fallstudie (Bryman & Bell, 2011, sid. 85). Den 

kvalitativa datan representeras av olika intervjuer som kompletterats med en 

konsumentenkät. Enkäten utgör en kombination av kvalitativ och kvantitativ data, men 

då den inte utgörs av numeriska frågor utan har frågor utav en mer förklarande karaktär 

kan den ses som kvalitativ med kvantitativa inslag (Lekvall & Wahlbin, 2007).  

 

Den kvalitativa tyngdpunkten i studien kan motiveras av att den valda strategiska 

inriktningen gett möjlighet till att förstå och tolka Vättern och dess drag och 

förutsättningar på djupet (Mik-Meyer & Justesen, 2011, s. 13). Vidare har forskningen 

varit riktad mot ett relativt outforskat område, vilket minskat förutsättningarna för att 

bedriva en större kvantitativ forskning (Bryman & Bell, 2011, s. 59). Horisontellt 

värdeskapande bygger på interaktionen mellan människor, varpå vi verkligen velat 

förstå problematiken utifrån respondentens perspektiv och upplevelser. Detta har 

möjliggjorts i större utsträckning med kvalitativ metod kontra kvantitativ, som har ett 

större fokus på siffror (Mik-Meyer & Justesen, 2011, sid. 13).  

 

Genomförandet av studien har ställt stora krav på flexibilitet då vi gått in i studien med 

begränsad kunskap kring valt område. Vi har därför behövt vägledning under studiens 

gång för att finna lämpliga respondenter, relevant teori etc. Då tyngdpunkten har legat 

på kvalitativ forskningsstrategi har den välbehövliga flexibiliteten möjliggjorts (Bryman 

& Bell, 2011, sid. 415). Det har gett förutsättningarna för att arbeta med nya 

infallsvinklar och perspektiv som kunnat stärka studien och driva den framåt i olika 

riktningar (Bryman & Bell, 2011, sid. 415). Dessutom har det inneburit ett val i att 

kunna göra djupdykningar i detaljer på valda områden (Bryman & Bell, 2011, sid. 411), 

vilket gett en större förståelse för hur inblandade aktörer ser på problematiken och 

alternativa lösningar. Dock finns medvetenhet om att detta icke välstrukturerade 

arbetssätt innebär en svårighet att göra om studien eller applicera den direkt på annan 

geografisk plats utan att ta hänsyn till påverkande faktorer. Studien är således relativt 
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subjektiv (Bryman & Bell, 2011, s. 417-418), men resultaten visar att det finns en viss 

generaliserbarhet (se analys och slutsats).  

 

4.3.	  Teoretiskt	  perspektiv	  

Uppsatsen bygger som bekant, på en unik fallstudie vilket innebär att uppsatsen, även 

om resultaten i viss mån är applicerbara på andra fall, fått ett subjektivt utfall vilket går i 

hand med det fenomenologiska forskningsperspektivet (Justesen & Mik-Meyer, 2011, 

sid 21). Målet med intervjuerna har varit att få en bild av hur respondenterna uppfattar 

samarbeten och då få indikationer på vad de skulle förvänta sig av Mat kring Vättern. 

Detta har varit viktigt då det är människorna som utgör ett horisontellt värdeskapande, 

varvid vi funnit det betydande att kunna tolka respondenternas egna upplevelser och 

tolkningar av problematiken. Detta är ytterligare ett motiv för att fenomenologiskt 

perspektiv skulle hållas, då perspektivet syftar till att urskilja upplevelser och inte ren 

fakta. (Justesen & Mik-Meyer, 2011, sid 20)  

 

Vi som uppsatsskrivare har inte haft några personliga förbindelser till regionen Vättern 

eller någon av de inblandade intressenterna. Även om vi naturligtvis är präglade av 

tidigare erfarenheter har vi haft en neutral inställning till fallet och dess utgång, vilket 

har gjort att vi tolkat materialet och resultaten fritt från fördomar i enlighet med 

fenomenologisk forskningspraxis (Justesen & Mik-Meyer, 2011, sid. 20).  

 

Studiens början togs an vid en empirisk iakttagelse som sedan har problematiserats 

teoretiskt. Denna induktiva arbetsmetod har i stort sett genomsyrat hela studien, då 

främst utgångpunkter tagits vid i empiriska resultat som sedan kopplats till teorin 

(Bryman & Bell, 2011, s. 32). Dock kan det inte hävdas att hela studien genomförts 

med induktion, då deduktiva inslag går att finna. Förstudien genomfördes främst i syfte 

att ge en inblick i vad relevant teori skulle kunna vara. Efter teoretisk genomgång har 

sedan empiriska kompletteringar krävts, och arbetssättet har således inneburit en 

kontinuerlig växling mellan teori och empiri varvid den teoretiska användningen främst 

skulle kunna beskrivas som iterativ (Bryman & Bell, 2011, sid. 34).    
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4.4.	  Tillvägagångssätt	  

Arbetet har inletts med en förstudie på Västkusten i syfte att ge inspiration till fortsatta 

studier både empiriskt och teoretiskt. Via kontakter har vi fått information om att 

Västkusten har liknande samarbeten som vi velat undersöka, varvid vi funnit det 

lämpligt att börja där. Valet av att göra en förstudie har motiverats av att vi vid 

inledningen av studien saknat djupare kunskaper kring valt område. Intervjuerna som 

gjorts vid förstudien har medfört att vi snabbt kunnat ta del av den problematik som 

föreligger på studerat område, och vi fick även inspiration till fortsatta intervjuer och 

relevant teori.  

 

I förstudien har personer med erfarenhet av att driva olika matsamarbeten, en bonde 

som är medlem i flera samarbeten samt personer med erfarenhet av att anordna 

matevent, intervjuats. Vi har på så sätt täckt in tre olika infallsvinklar (grupper) som 

sedan använts i huvudstudien. Dessa delas in som 1) Samordning, 2) Aktör och  

3) Marknadsföring.  

 

I huvudstudien representeras första gruppen av personer som antingen har erfarenhet av 

samarbeten kring Vättern eller har erfarenhet av liknande matsamarbeten på andra 

platser i Sverige. Andra gruppen representeras av korta intervjuer som gjorts med 22 

presumtiva aktörer runt Vättern. Dessa utgörs av olika matproducenter, fiskare och 

restauranger som potentiellt skulle kunna vara medlemmar av Mat kring Vättern. Grupp 

tre har särskilts sig i förstudie respektive huvudstudie, då empirisk data i förstudie 

utgörs av intervjuer med personer med erfarenhet av att skapa matevent, till skillnad 

från huvudstudien där empiri utgörs av konsumentenkät. Med de tre valda 

infallsvinklarna har vi kunnat identifiera framgångsfaktorer från tidigare samarbeten, 

vad eventuella aktörer skulle kunna ha för förväntningar på Mat kring Vättern samt hur 

mat tillhörande det givna varumärket skulle kunna marknadsföras.  

 

För att kunna få ner all skriven data till analys, har vi börjat vid vad Yin (2014, sid. 135) 

rekommenderar – att jämföra intervjuerna med varandra och leta efter mönster. Detta 

har resulterat i att specifika teman har kunnat identifieras i enlighet med tematisk 

analys (Bryman & Bell, 2011, sid. 575). Vi har även belyst specifika citat som vi funnit 
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specifikt intressanta och diskuterat de ytterligare i förhoppning av att skapa en större 

förståelse och gett tänkvärda infallsvinklar.  

 

4.4.1.	  Urval	  

I bifogade bilagor återfinnes listor på alla de respondenter som hörts för studien samt 

intervjuguider som använts.  

	  
För att välja ut lämpliga respondenterna har vi börjat med att kartlägga existerande 

samarbeten kring Vättern. Efter detta har stor del av urvalet av de intervjuade utsetts 

genom snöbollsmetoden eftersom respondenterna avslutningsvis efter varje intervju 

ombetts rekommendera ytterligare personer som skulle kunna vara relevanta för studien 

(Bryman & Bell, 2011, s. 206).  På så sätt har arbetet utvidgats och nått fler spännande 

tolkningar av den studerade problematiken. Därför har inga specifika krav på 

respondenter fastställts, vilket kan förklaras av att respondenterna haft olika funktion för 

studiens resultat, då vi inte eftersträvat att undersöka en viss specifik demografisk 

grupp. Det finns en viss risk att urvalet blivit något subjektivt beroende på 

respondenternas egna kontakter och möjliga partiskhet, men samtidigt har det gett oss 

en större bredd då vi fått kontakt med intressanta personer som vi i annat fall aldrig 

skulle funnit.  

 

Urvalet av de 22 presumtiva aktörerna som valts ut för kortare intervjuer har baserats på 

bekvämlighetsmässiga grunder. Detta val har motiverats av att vi inte haft någon 

vetskap om vilka aktörer som funnits tillgång och vi har därför via internet letat upp 

dessa. Spridningen beror därför på vilka vi funnit och vilka som sedan varit kontaktbara 

via telefon, varvid urvalet är baserat på bekvämlighet (Bryman & Bell, 2011, sid. 204).  

 

Urvalet av respondenter till enkäten har skett genom spridning på Facebook, vilket 

inneburit att de personer som råkat funnits tillgängliga vid tillfället svarat på enkäten – 

urvalet har därför gjorts utifrån bekvämlighet (Bryman & Bell, 2011, sid. 204). Även 

om bekvämlighetsurval minskar resultatets generaliserbarhet (Bryman & Bell, 2011, 

sid. 205), har metoden ansetts bäst lämpad då tid för annan metod inte funnits. Eftersom 

flera personer på olika platser i Sverige spridit enkäten har förhoppningarna varit att 

enkätens respondenter representerat både en geografisk och demografisk spridning. 
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Enkäten har dessutom kunnat ses som komplement till annan empiri, varvid ett totalt 

slumpmässigt urval inte prioriterats.    

 

4.4.2.	  Avgränsningar	  

Vättern är ett stort geografiskt område och det har därför krävts en viss avgränsning. De 

respondenter som ansetts ha koppling till Vättern har därför hittats i något av de 

omkringliggande länen Östergötland, Jönköping, Västra Götaland och Örebro för att 

koppling till Vättern skulle kunna säkerställas. Vi har även lagt fokus på områden kring 

turistbyråerna som samarbetar med organisationen Runt Vättern då majoriteten av dessa 

är hamnstäder runt Vättern och har koppling till sjöns turism. Ett försök har gjorts att 

göra en avgränsning av intressenter med en två mils radie runt sjön. Dock har det visat 

sig vara väldigt svårt då det inte finns en gemensam informatör för detta samt att 

avståndet inte gått att säkerställa.  

 

Som nämnt bygger den empiriska datan på tre olika infallsvinklar då vi velat få ett 

holistiskt perspektiv på horisontellt värdeskapande. För att vi skulle få några 

avgränsningar i dessa infallsvinklar har grupp ett begränsats till respondenter som haft 

någon typ av roll i styrelsen av ett matsamarbete alternativt att respondenten har ett 

avlönat arbete där samarbete kring Vättern ingår. I grupp två har olika producenter, 

fiskare och restauranger hörts då vi vid förstudien identifierat dessa som betydande 

intressenter i ett matsamarbete. Då grupp tre valts ut genom bekvämlighetsurval, har 

ingen specifik avgränsning för denna grupp gjorts.  

 

4.5.	  Empiriskt	  material	  

Som tidigare nämnt, är tyngdpunkten av studien gjord kvalitativt, varvid flera metoder 

för att samla empirisk data varit lämpligt (Mik-Meyer & Justesen, 2011, s. 14). Studien 

innehåller främst intervjuer av olika längd, men har kompletterats av en 

konsumentenkät för att ligga som grund till det praktiska syftet.   

 

För- och huvudstudie har utförts genom intervjuer för att täcka in grupp (infallsvinkel) 

ett och två. Grupp tre i huvudstudien har täckts in av en enkätundersökning med 

konsumentsvar i avsikt att ge tyngd till det praktiska syftet. För att intressenternas 
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upplevelser skulle få en betydelse innehåller studien en beskrivning av området Vättern, 

förutsättningar och intressenter (se avsnitt 1.1.).  Med denna bakgrundsinformation har 

empirin kunnat tolkas i ett sammanhang (Bryman & Bell, 2011, s. 412) och gett en 

förståelse för varför slutsats utformats på ett visst sätt.  

 

4.5.1.	  Intervjuer	  

Intervjuerna har utformats olika beroende på vem som intervjuats i studien med hänsyn 

till att respondenterna haft olika positioner och infallsvinklar till studiens ämne. Varje 

kontakt och initiativ till intervju har inletts med att vi skickat mejl med beskrivning av 

vilka vi är och vårt syfte med intervjun i linje med Healey och Rawlinsons (1993) 

rekommendationer (Bryman & Bell, 2011, s. 481). Inför varje intervju har det förberetts 

några frågor i förväg i syfte att säkerställa att specifikt tema kunnat hållas på 

intervjuerna (Bryman & Bell, 2011, sid. 475). I uppsatsens förstudie har det hållits ett 

flertal ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer. Detta på grund av att vi i början 

av förstudiens skede haft lite förkunskap om ämnet, varvid det lämpats bäst med 

ostrukturerade intervjuer (Justesen & Mik-Meyer, 2011, s. 46). De ostrukturerade 

intervjuerna har löpt till långa samtal som tagits upp med ljudupptagning och sedan 

transkriberats. Från de ämnen som vi liksom respondenten tagit upp, har vi fått 

inspiration till samtalsämnen för nästkommande intervjuer som hållits 

semistrukturerade. Vid ljudupptagningar har respondenterna informerats och fått 

möjlighet att avböja till att bli inspelade.  

 

Efter att två ostrukturerade intervjuer genomförts i förstudien upplevde vi att vi var 

tillräckligt insatta för att resterande intervjuer i uppsatsen skulle hållas 

semistrukturerade. På så sätt har vi kunnat hålla samma tema i intervjuerna samtidigt 

som utrymme getts för intressant ”oplanerad” information och en viss 

anpassningsbarhet till respondentens position och bransch (Justesen & Mik-Meyer, 

2011, s. 47). Beroende på hur samtalen och intervjuerna artats har ämnen och frågor 

tagits upp i olika ordning i enlighet med ramen för semistrukturerade intervjuer 

(Bryman & Bell, 2011, s. 476). För att få en viss bredd i studien har det genomförts 

korta intervjuer med 22 presumtiva aktörer i områden runt Vättern. Dessa aktörer 

innefattade lokalproducenter, restaurang- och hotellanläggningar, fiskare och 

turistbyråer. Intervjuerna innehöll sex strukturerade frågor, men annan information har 
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även tagits upp för att möjliggöra ytterligare tolkningar. I linje med god forskningsed 

har vi inför varje intervju berättat om vårt syfte med undersökningen och vilka vi är 

(Justesen & Mik-Meyer, 2011, s. 49). Vi har även informerat om möjlig anonymitet för 

respondenten i presenterad empiri (Justesen & Mik-Meyer, 2011, s. 49). 

 

Intervjuerna har varierat mycket i tidsåtgång – de som benämns som längre intervjuer 

har tagit mellan 30 till 120 minuter att genomföra, och de som benämns kortare har 

varierat mellan 10 till 20 minuter. Alla respondenter har inte gett lika utförliga svar, 

men valet har blivit att ta med alla intervjuer i resultatet, då alla respondenter ansetts 

gett viss viktig information. De längre, ljudupptagna intervjuerna har lyssnats igenom 

innan transkribering för att vi effektivt skulle kunna välja ut relevant information för 

studien (Bryman & Bell, 2011, s. 490). För att hinna nå fler respondenter från många 

olika geografiska platser har majoriteten av intervjuer gjorts över telefon samtidigt som 

respondenternas svar antecknats. Medvetenhet finns om att det kan ge viss brist i 

tolkningsarbetet då vi inte sett hur respondenten beteendemässigt och kroppsligt 

reagerat på vissa frågeområden (Bryman & Bell, 2011, s. 495). Det valda arbetssättet 

kan dock motiveras av att vi prioriterat att få empirisk data av många respondenter med 

geografisk spridning för att öka möjligheterna att tolka specifika detaljer för fallstudien.   

 

4.5.2.	  Enkät	  

Med syfte att från ett praktiskt perspektiv få empiri till hur ett värdeerbjudande skulle 

kunna presenteras mot kund, har det utformats en internetbaserad enkät. Enkäten har 

publicerats på Facebook för att nå till många presumtiva respondenter. Valet att 

använda enkäter som insamlingsmetod är baserat på att vi snabbt velat nå ut till många 

konsumenter som befann sig på många olika platser (Bryman & Bell, 2011, s.246) och 

på så sätt kunnat få en uppfattning om faktorer som påverkar hur de skulle uppleva ett 

eventuellt värdeerbjudande. Enkäten har även fyllt en funktion då svar gett indikationer 

på hur Vättern generellt upplevs som varumärke och det har därför inte funnits någon 

anledning att begränsa enkäten inom visst geografiskt område.  

 

För att locka till deltagande och öka trovärdigheten har enkätens design utformats 

professionellt (Bryman & Bell, 2011, s. 250) med hjälp av ett speciellt program 

(Moneky Survey). Enkäten testkördes på några personer för att säkerställa att den var 
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lättförståelig och oproblematisk att hantera (Bryman & Bell, 2011, s. 246). De flesta av 

frågorna var slutna med få svarsalternativ för att minska risken för att frågorna inte 

skulle bli besvarade och enkäten utformades på ett sätt som resulterat i att respondenten 

enbart kunnat se en fråga i taget (Bryman & Bell, 2011, s. 247). På så sätt kan frågorna 

och svaren ses som relativt oberoende av varandra (Bryman & Bell, 2011, s. 247). Vi 

kan konstatera att några respondenter inte genomfört alla frågor i enkäten, vilket vi ser 

som en viss brist i resultatet. Dock anser vi att responsen på enkäten kan anses väldigt 

god, vi samlade in hundra enkätsvar från respondenter som troligen har olika bakgrund 

och förutsättningar. Frågorna är olikt utformade och innehåller antingen dikotoma 

variabler, nominala variabler eller intervallvariabler, och frågorna har analyserats 

utifrån univariat analys, det vill säga en fråga i taget (Bryman & Bell, 2011, sid. 348). 

Då frekvenstabeller lämpas för alla typer av variabler (Bryman & Bell, 2011, sid. 349) 

finns alla svar redovisade i frekvenstabeller i bifogad bilaga.   

	  

4.6.	  Kvalité	  av	  data	  

Med hänsyn till att en större del av studien genomförts med kvalitativ metod har 

datakvalitén analyserats med en alternativ användning av de klassiska validitets- och 

reliabilitetskriterier som tagits fram av Guba och Lincoln (1985) och benämns som 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse som specifikt utformats för 

kvalitativa studier (Bryman & Bell, 2011, sid. 402).  

	  

4.6.1.	  Tillförlitlighet	  

Kriteriet för tillförlitlighet relaterar till trovärdigheten i den verklighet som beskrivits i 

studien (Bryman & Bell, 2011, sid. 403). För att stärka denna studies tillförlitlighet har 

därför empiri från olika infallsvinklar samlats, vilket gett flera infallsvinklar på den 

verklighet som beskrivits.  För varje grupp/infallsvinkel har flera respondenter hörts och 

det har framkommit att många respondenter har haft liknande svar. Dock finns risken att 

vissa svar missuppfattats under intervjuerna. För att minimera denna risk har vi därför 

ständigt försökt upprepa för respondenten hur vi tolkat något som vi upplevt oklart, för 

att säkerställa att vi förstått respondenten rätt.  
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4.6.2.	  Överförbarhet	  

Huruvida en studie har hög överförbarhet eller inte, beror på om dess resultat kan 

överföras till ett annat sammanhang (Bryman & Bell, 2011, sid. 404). Denna studies 

resultat har en viss generaliserbarhet, men har även stort inslag av unika faktorer för just 

Vättern varvid studiens överförbarhet är diskutabel. Dock har intentionen med studien 

varit att studera Vättern som ett specifikt fall, vilket gjort det svårt att nå en hög grad 

överförbarhet. Vidare påverkas resultatet av branschens unika förutsättningar, vilket gör 

att resultatet förmodligen kommer se annorlunda ut om det appliceras i andra branscher 

med andra aktörer som har andra intressen i det aktuella samarbetet.    

 

4.6.3.	  Pålitlighet	  

En studies pålitlighet syftar till huruvida studiens resultat skulle upprepas om den skulle 

genomföras igen (Bryman & Bell, 2011, sid. 401) och för att stärka studiens pålitlighet 

krävs en mycket utförlig dokumentation av hur studien genomförts (Yin, 2014, sid. 49). 

Därav finns alla intervjuguider att tillgå i bifogade bilagor samt lista på alla 

respondenter som intervjuats. Vid önskemål kan även kompletta intervjuer erbjudas för 

läsning. Enkätfrågor och resultat finns att återse i bifogade bilagor. Värt att ha i åtanke 

är att Vättern är en unik plats med unika förutsättningar varvid diskussioner stundtals 

behandlat specifikt Vättern. Studien är ny i sitt slag, vilket innebär att det inte finns 

historik på liknande studier och deras pålitlighet att jämföra med. Resultatet är därför 

inte direkt generaliserbart på andra fall, även om intentionen är så och det kan inte 

säkerställas att samma resultat skulle uppnås igen vid en ny studie. Dock kan 

granskning av de intervjufrågor som bifogats, ge inspiration till hur frågor skulle kunna 

utformas för liknande studier och förhoppningsvis ge studien viss generaliserbarhet, 

vilket skulle kunna leda till ett mer pålitligt resultat.  

	  

4.6.4.	  Konfirmering	  

En studies konfirmering grundar sig i att dess utförande och resultat inte ska påverkas 

av forskarna bakom studie och deras personliga åsikter och värderingar (Bryman & 

Bell, 2011, sid. 405). Med detta i åtanke kan studien ses som relativt objektiv, då vi som 

forskare inte haft någon kunskap eller erfarenhet av studieobjektet, samt inte haft något 

specifikt intresse av studiens resultat, vilket bidragit till att studien genomförts med en 

objektiv syn. Dessutom har empiri hämtats från många olika källor med olika 
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perspektiv och intressen, varvid de inte påverkas av varandra. Visserligen har 

kunskapen om branschen stärkts under studiens gång och risk föreligger att material 

hanterats och tolkats något annorlunda i takt med att studiens gång fortlöpt, men då vi 

aldrig varit i kontakt eller haft intressen i branschen tidigare, bör studien ha hög grad av 

konfirmering. Ytterligare en brist är att många intervjuer gjorts över telefon, vilket 

inneburit att svaren enbart hörts av en person. Dock har vi efter varje intervju diskuterat 

svaren direkt efter och tillsammans gjort utförliga anteckningar.  

 

4.7.	  Etiska	  principer	  

Viktigt vid arbete av studie är att hålla en hög etisk standard där ingen given 

information förfalskas eller kopieras (Yin, 2014, sid. 76) vilket varit en självklarhet 

under hela arbetets gång. För att upprätthålla god etisk forskningsed har vi kontinuerligt 

informerat inblandande respondenter om avsikten med uppsatsen och enbart fört 

samman fakta som är relevant för forskningsresultatet (Bryman & Bell, 2011, s. 137). 

Med maximala möjliga bakgrund om uppsatsen har respondenter följaktligen fått 

möjligheten att delta eller avböja att ingå i forskningen i enligheten med 

samtyckeskravet (Bryman & Bell, 2011, s. 147). För att säkerställa att forskningen inte 

åsamkar någon skada för de respondenter som deltagit har alla givits möjlighet att välja 

att vara anonyma samt att den gjorda enkäten även varit anonym (Bryman & Bell, 2011, 

s. 145). Risken att anonymiteten äventyras genom uteslutningsmetod av vilka 

respondenter som ej namngetts (Bryman & Bell, 2011, s.146) är tämligen liten då det 

finns många turistbyråer, restauranger, producenter etc. runt Vättern som inte hörts och 

det är mycket svårt att veta vilka de ”anonyma” skulle kunna vara. Respondenter har 

valts ut beroende på om de bedriver relevant verksamhet för studiens område, andra 

faktorer har inte haft betydelse varvid det inte funnits någon ojämställdhet bland 

respondenterna (Yin, 2014, sid. 78).  

 

4.8.	  Begränsningar	  och	  egen	  kritik	  

Området runt Vättern är väldigt stort med många potentiella intressenter som skulle 

varit intressanta att intervjua. Då varje intervju tar mycket tid i anspråk för att dels få 

kontakt med en respondent, genomföra intervju och transkribera, har tid inte funnits att 

ta kontakt med så många intressenter som hoppats, vilket givetvis ger en viss risk att 

analysen sett något annorlunda ut om fler presumtiva aktörer intervjuats.  
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Då majoriteten av intervjuerna varit semistrukturerade har det lett till att nya intressanta 

frågor och ämnen kommit upp under arbetets gång. Det har inneburit att vi kunnat ställa 

givande frågor till respondenter som hörts i slutet av arbetet, samtidigt som intervjuer 

som gjorts i tidigare skede saknar detta. I vissa fall har vi haft möjlighet att återkomma 

med kompletterande frågor, men det har inte gått i alla fall. Dock har frågorna inte haft 

en betydande karaktär, men de skulle eventuellt i vissa fall kunnat ge intressanta 

infallsvinklar som bidragit till bättre fyllighet av analysen.  

 

Försök att identifiera alla potentiella aktörer runt Vättern har gjorts, men det har visat 

sig väldigt svårt då informationen är uppdelad på en mängd olika källor. Vi kan därför 

ha missat viktiga nyckelaktörer eller speciella förutsättningar för Vättern, och studien 

har därför inte fått samma djup som förväntades i inledning av arbetet. Det hade 

dessutom varit intressant att möta fler respondenter på plats för att kunna tolka svaren i 

ett större sammanhang. Samtidigt har det fysiska avståendet gett oss en viss objektivitet 

till svaren. 
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5.	  Förstudie	  –	  några	  dagar	  på	  Västkusten	  
Då vi vid inledningen av denna studie hade lite kunskap om samarbeten mellan 

lokalproducenter åkte vi under några dagar till Västkusten för att göra en förstudie. 

Förstudien bygger på ett antal ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer med 

olika aktörer som verkar för regional mat. På sätt kunde vi snabbt bli insatta i 

problemområden i branschen och få vägledningen hur vi skulle fortsätta vår studie. 

Förstudien bygger på intervjuer med tre olika typer av aktörer från tre olika 

infallsvinklar (som hädanefter benämns som grupper): 

 

1. Samordning – Personer som har erfarenhet av att driva samarbeten inom 

matbranschen 

2. Aktörer – Personer som har erfarenhet av att delta i samarbeten inom 

matbranschen 

3. Marknadsföring – Personer som har erfarenhet av att skapa värdeerbjudande 

baserade på mat  

  

5.1.	  Intervjuer	  av	  aktörer	  i	  grupp	  1	  och	  2:	  	  	  

I detta avsnitt har lokalproducenter samt representanter från organisationsformen 

kooperativ hörts (se bilaga för namn på de tillfrågade aktörerna).  

 

Kooperativ är den vanligaste organisationsformen på landsbygden och i Bohuslän- 

området finns flera verksamma kooperativ, vars funktion är att samla bönder i området 

som inte har förmågan att sälja sina produkter själva. Kaprifolkött inriktar sig enbart på 

kött medan Kungälvsmat säljer både honung, ägg, kött, lamm åt medlemmarna på den 

lokala marknaden. Kooperativen bygger på ett solidariskt syfte och startas ofta på 

initiativ av ett EU- projekt där bidrag ges för hemsida, etiketter och dylikt, menar Sofia 

Olsson på Kungälvsmat. Sofia Olsson fortsätter med att säga att kooperativ i allmänhet 

(och Kungälvsmat i synnerhet) agerar som ett starkt varumärke som alla bönder står 

under, vilket resulterar i att det blir lättare att ta kostnader för hemsida och 

marknadsföring och dylikt. ”Visionen är vidare att skapa mer kontroll för bonden, ta 

bort mellanleden och säkerställa att djuren har det bra – exempelvis att djuren inte 

skall behöva åka halva Sverige för att slaktas”, säger hon. Maten från Kungälvsmat 

säljs vidare till Citygross eller gårdsbutiker, där märkningen Kungälvsmat syns, dock 
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syns inte bondens namn. Kaprifolkött säljer däremot 75 procent till Scan, som sköter allt 

(slakt, märkning, osv.) vilket gör att all tidigare märkning försvinner (Jan Johansson, 

Kaprifolkött).  

 

Som lokalproducent är det positivt med denna typ av samarbete eftersom det 

”underlättar slaktkostnader och liknande. Det är även en inkörsport till att sälja köttet i 

butik” säger Anders Andersson (lokalproducent). Han fortsätter med att säga att det inte 

är lönsamt att sälja mindre delar, utan det krävs att köparen får runt 30-40 kg kött och 

”om det ska fungera att sälja mindre partier måste man upprätta en egen gårdsbutik, 

vilket är svårt att själv få att gå runt vilket gör att kooperativ är det enda alternativet”. 

Vidare säger Anders, att eftersom han är med i två olika kooperativ så väljer han den 

aktör som ger bäst avkastning för tillfället och ”hoppas på att det är en acceptabel 

summa”.  Han avslutar med att säga att han mer eller mindre ”sköter sitt” och upplever 

ingen större samverkan mellan aktörerna som också säljer till Kungälvsmat.  

 

De upplevda problemen med kooperativen:  

Julia Bengtsson (initiativtagare till framtida saluhall) förklarar att landsbygden är i fara, 

”bönderna står på knäna för att klara sig och det finns inget större intresse i 

nästkommande generationer att tar över lantbruket – något måste göras”. Sofia Olsson 

håller med om problematiken men säger att som kooperativ som inte bygger på 

kommersiella incitament har svårt att upprätthålla energin; 

 

”Till en början fanns mycket energi. Det anordnades gårdsdagar där medlemmar kunde 

öppna upp sina gårdar för besökare. Detta gav ett mervärde, besökarna blev mer 

benägna att köpa lokalproducerat efter att de hade besökt bonden. Men det är en tuff 

bransch, det finns många kooperativ och kraften har tagit slut lite när det inte finns 

några pengar. (Sofia Olsson) 

 

Kaprifolkött håller med om att det blivit tuffare för kooperativen, ” konkurrensen har 

hårdnat, det finns idag tre till fyra liknande föreningar i närområdet” säger Jan 

Johansson. Även om kooperativen är nödvändiga så säger Anders Andersson att ”i 

processen med kooperativen så försvinner namnet på gården och mig som bonde, vilket 

gör att man som bonde inte själv blir marknadsförd, vilket är negativt”. När 

Kaprifolkötts funktion är att de fungerar som en samlingsgrupp mellan Scan och bonden 
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så försvinner märkningen helt och i Kungälvsmat fall så ligger köttet jämte köttbitar, 

med märkningen som kostar 50 kronor och är därför svårt att konkurrera med. 

”Skyltning och beskrivning om varför man skall köpa dyrare kött är ofta bristfällig, 

vilket måste ändras” säger Anders Andersson. Men som Kaprifolkött säger, om de 

skulle sälja själva så blir ”processen dyr i och med att det innebär att Kaprifolkött 

måste sköta hela processen själva, inklusive slakt. Dessvärre är det knappt att det går 

jämt ut”.  

 

Eventuella lösningar på problematiken:    

På frågan om det finns eventuella lösningar på den diskuterade problematiken, svarar 

Sofia Olsson; ”Det handlar om att få med bonden från början, stoltheten om 

lokalproducerad mat måste nå fram och bonden måste sättas i centrum”. Olsson 

fortsätter med att säga att hon hoppas att Kungälvsmat kommer att leva kvar och 

optimalt vore om det fanns ytterligare en plattform där bönderna kan presentera och 

leverera sina varor. Det finns ett ökat intresse för ekologisk mat men det måste 

presenteras på rätt sätt för kunden så att denne blir mer engagerad till att köpa och 

betala ett högre pris, menar Julia Bengtsson. Anders Andersson säger att ”när folk får 

höra hur djuren behandlas och att köttet är KRAV-certifierat brukar de bli intresserade 

och generellt sett mer betalningsvilliga, så det finns ett intresse men man måste väcka 

detta intresse ytterligare och göra det synligt för flera”. Julia Bengtsson menar att 

lösningen till detta är en saluhall – ”den generella konsumenten har inte tid med att åka 

runt till diverse gårdsbutiker och liknande för att handla ekologiskt och närproducerat. 

Det måste vara lätt för att konsumenter ska köpa ekologiskt och därför tror jag att en 

saluhall skulle kunna vara en lämplig lösning”. Detta får medhåll från med Sofia 

Olsson och Anders Andersson, ”skulle man få sälja via en saluhall skulle det innebära 

ett större skyltfönster” säger Anders och därutöver menar han att det bästa skulle vara 

om gårdens namn fick stå med på förpackningen i butik.  

 

Under förstudien har frågan om ombildning av kooperativen kan vara en lösning, 

kommit upp. Det har varit prat om ombildning i Kungälvsmat men det kräver en stor 

arbetsinsats och hela idén med ett kooperativ är den solidariska känslan,  därför skulle 

nog ”hela idén fallera om föreningen ändrade bolagsform” säger Sofia Olsson. 

Kaprifolkött menar att de ständigt försöker hitta nya affärsmöjligheter men att det är 

svårt. ”Allt beror på hur engagerad styrelsen är, dock är det svårt att få igenom 
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innovationer då styrelsen ständigt ombildas” säger Jan Johansson. I nuläget finns ingen 

tanke på att ombilda Kaprifolkött från ekonomisk förening eftersom visionen är att 

bönderna själva ska känna att de ska vilja leverera, ”för det är det som fungerar på 

landsbygden” avslutar han med att säga.   

 

5.2.	  Intervjuer	  med	  personer	  från	  grupp	  3	  
 

Intervju med Sofia Lennartsson, projektledare för Smaka på Västsverige samt 

rådgivare i samarbete Lokalproducerat i Väst (2016-03-29) 

 
Smaka på Västsverige är ett varumärkesparaply för matproducenter, restauranger och 

gårdsbutiker. Samarbetet drivs av Lokalproducerat i Väst och Turistrådet i Västsverige 

sedan 2007, och finansieras främst av Länsstyrelsen. (Sofia Lennartsson) 

 

Lokalproducerat i Väst är en organisation vars syfte är att stötta lokalproducenterna i 

området genom att det är sju stycken rådgivare som på daglig basis åker ut till 

medlemmarna för att hjälpa till med det som efterfrågas. Vidare så erbjuder 

Lokalproducerat i Väst framförallt ett nätverk så att medlemmarna skall uppleva 

varandra som kollegor och inte konkurrenter, med syfte att de skall kunna ”knyta 

kontakter till ytterligare eventuella samarbeten, vilket kan vara gemensamma 

demonstrationer i butiker, produktfotografering eller att tillverka produkter 

tillsammans”, säger Sofia Lennartsson.  Tillsammans med turistrådet, som är ett helägt 

bolag för turismen så driver dessa två aktörer Smaka på Västsverige. Smaka på 

Västsverige är ett varumärke som fungerar som ett ”marknadsföringsparaply” för 

restauranger, gårdsbutiker och producenter i området, samtidigt som varumärket 

fungerar som en guide för konsumenter till att hitta det bästa inom mat i regionen. 

”Turistrådet har arbetat med måltidsturism sedan år 2000 och de var tidigt ute med att 

se trenden i att resa för matens skull och det är detta som Smaka på Västsverige bygger 

på, maten är helt klart av betydande faktor när man reser eftersom det är en del av 

upplevelsen”, säger Sofia Lennartsson.  

 

Det går bra för Smaka på Västsverige och det tror Sofia Lennartsson beror på att 

samarbetet bygger på en stark värdebärare, i detta fall Bohuslän i allmänhet och 

skaldjuren i synnerhet. ”När pengar inte räcker till så behöver man en stark 
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värdebärare till att skapa attraktionen för det lokalproducerade. Det behövs en kock, en 

restaurang, en plats – någon som agerar stark värdebärare”, säger hon. Det handlar 

om att marknadsföra och utnyttja namnet eller varumärket Bohuslän, som i detta fall för 

att nå ut med det man vill. 

 

Problemet idag är inte att det inte finns några lokalproducenter utan problemet är att det 

saknas en plattform för producenterna skall hitta fram till restauranger och 

konsumenter. ”Framförallt saknas en stolthet för den lokala maten i stora delar av 

Sverige. Egentligen är det bara Skåne som har en ren kärlek till sin mat”, säger Sofia 

Lennartsson. Följaktligen handlar det om att lokalproducenter och restauranger 

tillsammans ska hitta en gemensam nämnare för att byggande av regional matkultur ska 

lyckas. Det gäller att hitta vad som är unikt för det specifika samarbetet.  

 

När frågan ställs om vad Sofia Lennartsson tror krävs för att ett projekt som Mat kring 

Vättern, säger hon att ”det krävs att några pärlor plockas fram – några 

topprestauranger, några kocknamn etc. Dessutom måste pressen lockas dit för att 

sprida ”budskapet”. En nyckel till framgång kan vara att utnyttja Vätterns starka 

”varumärke” som grund för ett väletablerat varumärke”.  

 

Intervju med Lotta Hultén, grundare av Passion för Mat (2016-03-14) 

Passion för Mat är en årlig matmässa i Göteborg i syfte att inspirera matintresserade 

”vanliga” människor (Lotta Hultén).  

 

Visionen med mässan är att vända sig till människor som är genuint intresserade av mat, 

och ”ambitionen är att besökarna ska kunna få komma och känna, smaka och prata 

runt maten. Det är något kunderna efterfrågat – tillgång till bra kvalité på mat”, säger 

Lotta Hultén. I och med detta kom insikten att det bästa sättet till att uppnå detta skulle 

vara att inspirera och utbilda gästerna till att laga mat, vilket resulterat i att mässans 

stora värdebärare är:  

 

1) Välkända kockar, som exempelvis Mattias Dahlgren och Melker Andersson som 

länge haft höga ambitioner med ”fine dining” vilket kräver kvalitativa råvaror . 

2) Köksskolan för utbildning, där kända kockar lagar mat från de råvaror som finns 

att få i mässhallen. ”Bra råvaror ska inte fördärvas och därför är det viktigt att 
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veta hur de ska hantera råvarorna. Därav har köksskolan blivit ”hjärtat” i 

mässan”, säger Lotta.  

 

Många andra mässor står bara som ”jippon” med klassisk marknadsföring utan någon 

direkt tanke bakom, där menar Lotta att fördelen med Passion för Mat är att allt hänger 

ihop, ”det är viktigt att se tillställningen som en orkester där de olika aktörerna 

harmoniserar med varandra” (Lotta Hultén). Ett event möjliggör, om det utformas rätt, 

ett ovärderligt skyltfönster för producenter men det är viktigt poängterar Lotta Hultén, 

att ”utställare har en egen hemsida för att konsumenter enkelt ska kunna hitta dem. 

Eventet ska inte bara fungera som försäljningsplats utan måste bli en mekanism som 

skapar ytterligare värde efter plattformen”. Hon avslutar med att säga att hon inte tror 

på gårdsbutiker som koncept för att stärka den lokalproducerade eftersom det inte är 

något som fungerar för konsumenter i deras vardagliga liv –”det gäller att samla flera 

aktörer under en begränsad tid för att de ska skapa värde tillsammans” (Lotta Hultén).   
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6.	  Huvudstudie	  	  
Nedan följer en sammanställning av de intervjuer som gjorts till huvudstudien samt en 

presentation av resultatet på enkäten som gjorts. Presentationen är uppdelad enligt de 

tre valda infallsvinklarna: 

 

1. Samordning – längre intervjuer med personer som har erfarenhet av samarbeten 

runt Vättern eller av projekt rörande mindre matproducenter på andra platser i 

Sverige 

2. Aktör – kortare intervjuer med potentiella aktörer (producenter, restauranger, 

fiskare) runt Vättern 

3. Marknadsföring – konsumentenkät gjord på hundra personer (i syfte att kunna 

skapa ett värdefullt materbjudande) 

 

Dock inleds resultatet av en presentation av enkätsvaren från infallsvinkel 3, för att 

sedan efterföljas av 1 och 2. Detta motiveras av att ett syftena med enkäten var att 

bekräfta Vättern som brandingmöjlighet, vilket ligger till grund för studien.   

 

6.1	  	  Konsumentsvar	  från	  enkät	  

Enkäten är gjord i ett praktiskt syfte för att vi ska få en indikation hur Mat kring Vättern 

ska utforma ett värdeerbjudande som generar maximalt värde för kunderna, med 

förhoppning om att samarbetets aktörer ska kunna fånga tillbaka värdet i slutändan. En 

del av frågorna har utformats för att få en indikation på hur Vättern står sig som ett 

varumärke. Vi kommer här presentera fyra av de tio frågorna, dock finns alla frågor 

och svar presenterade i frekvenstabeller i bifogad bilaga.  
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Fråga	  1:	  Hur	  väl	  känner	  du	  till	  Vättern	  och	  dess	  omgivningar?	  

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Svarsfrekvens – enkätfråga 1. 

 

Respondenterna har mindre kännedom om Vättern då dryga 51 procent svarat ”sådär” 

och 31 procent ”inte alls”.  

 

 

Fråga	  2:	  Vad	  förknippar	  du	  Vättern	  med?	  

 
Figur 3. Svarsfrekvens - enkätfråga 2.  

 

De vanligaste kategorierna som togs upp var ”Vätternrundan” (ungefär 37 procent) och 

andra vanliga kopplingar var ”kallt vatten”, ”vätterröding” samt ”kräftfiske”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

Mycket	  bra	  	  
Bra	  	  
Sådär	  	  
Inte	  alls	  



	   	   43	  

Fråga	  6:	  När	  du	  köper	  en	  råvara,	  finner	  du	  det	  intressant	  att	  få	  vetskap	  om	  andra	  

råvaror	  du	  kan	  kombinera	  denna	  med?	  

	  

 
Figur 4. Svarsfrekvens – enkätfråga 6.  

 

Stor majoritet ser det som en intressant.  

 
 

Fråga	  10:	  Vilket	  sätt	  skulle	  du	  tycka	  vara	  mest	  spännande	  att	  presentera	  ny	  mat	  på?	  

 

 
Figur 5. Svarsfrekvens - enkätfråga 10. 

 

Pop-up restaurang visade sig bli mest populärt med 36 procent, tätt följt av food truck 

med 30 procent.  

 

 

0%	  

20%	  

40%	  

60%	  

80%	  

100%	  

Ja	   Nej	  

Pop-‐up	  
restaurang	  

Matevent	  

Food	  truck	  

Annat	  alternahv	  



	   	   44	  

6.2.	  Samordning	  

Intervjuerna som genomförts har haft olika frågor beroende på vem respondenten varit, 

men alla intervjuer har haft liknande teman. De frågor som använts hänvisas till i 

bifogade bilagor. Om önskas, finns de kompletta intervjuerna att läsa. Detta avsnitt är 

uppdelat i två delar, där den första delen utgörs av intervjuer med personer med 

erfarenhet av samarbeten kring specifikt Vättern. Den andra delen motsvaras av 

personer med erfarenhet att driva matsamarbeten på olika platser i Sverige. På så sätt 

har detaljer specifikt för Vättern noterats samtidigt som vi fått en förståelse för 

generella matsamarbeten.  

 

6.2.1.	  Samarbeten	  runt	  Vättern	  

Nedan följer ett antal semistrukturerade intervjuer med personer som har vana av 

samarbeten runt Vättern. Dessa personer har valts ut i syfte att representera specifika 

förutsättningar för samarbete runt Vättern.  

 

Intervju med Lotta Karlsson, VD Svecia Travels (2016-04-18) 

Motalastationerade Svecia Travels grundades 2010 med visionen att erbjuda 

paketresor som startar i området runt Vättern. I samarbete med Sahlén & co ger 

bolaget ut en turisttidning och hemsida, runtvattern.se. Ytterligare samarbetspartners 

är bland andra Göta kanalbolag AB och omkringliggande kommuner, Östgötamat, 

Vätternrundan, Tiveden. (Svecia Travels, 2016) 

 

Under intervjun framgår det tydligt att Lotta upplever att samarbeten runt Vättern 

fungerar bra då alla har Vättern som ett gemensamt intresse. Dock finns en problematik 

att området är stort geografiskt och det kräver mycket tid för resor mellan de olika 

orterna, vilket begränsar möjligheten för spontana handlingar. Detta löses genom att ha 

möten på olika platser runt sjön, vilket gör det delvis mer rättvist, men det gör också att 

de olika aktörerna kan utbyta lärdomar och få inspiration när de besöker varandras orter 

och anläggningar. Lotta menar att nyckeln till ett framgångsrikt samarbete är att det är 

”rätt” personer med ”rätt” attityd involverade. Som citerat ”det kan vara väldigt svårt 

att arbeta med en granne som har en knepig personlighet” (Lotta Karlsson). Hon 

framlägger också vikten av finansiella incitament i ett samarbete – ”i grunden är alla 

aktörers motivator till samarbete att få en finansiell vinning på det” (Lotta Karlsson) 
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och hon förklarar vidare att det måste finnas en kommersiell drivande kraft för att ett 

samarbete ska kunna hållas långsiktigt. Andra fördelar med samarbeten är att det ger 

värdefulla nätverk för aktörerna, det ger möjligheter att hitta nya affärsrelationer samt 

en plattform där aktörerna kan socialisera och dela varandras erfarenheter. För att 

möjliggöra effektiv kommunikation bör man använda flera olika digitala medel. Lotta 

tror att ett samarbete som Mat kring Vättern kräver en organisation med fast hemvist 

samt att det drivs kommersiellt och inte ideellt. Hon tror att maten måste paketeras i en 

större upplevelse för att effektivt nå ut till konsumenter. 

 

Intervju med Stefan Sahlén, VD och projektledare Runt Vättern (2016-04-07) 

Stefan är VD för Sahlén & co samt projektledare för ”Runt Vättern”. Projektet 

innefattar runt 200 medlemmar, varav ungefär 140 är aktörer i form av mindre 

entreprenörer (producenter, hantverkare, mindre butiker etc.) samt 11-12 turistbyråer. 

Det entreprenörsdrivna projektets syfte är att sälja resepaket och upplevelser i 

omkringliggande kommuner runt Vättern. (Stefan Sahlén) 

 

Stefan anser att samarbetsviljan runt Vättern är god, men det skiljer sig mellan olika 

aktörer. Mindre producenter ser en möjlighet med samarbete och att hjälpa varandra 

solidariskt, men större aktörer som hotell-och konferensanläggningar är svårare att 

övertyga, då de inte ser samma vinning av ett samarbete. Vätterns storlek diskuteras 

som geografiskt hinder, men Stefan framhåller att det inte är ett problem, däremot de 

strikta reglerna kring sjöfart begränsar utvecklingen av turistnäringen. Ytterligare ett 

problem är att turistsäsongen är kort och många mindre aktörer inte har tillräckligt med 

vetskap om hur de ska bli mer tillgängliga för kunder. Att utbilda sina medlemmar kring 

detta är därför en prioritet för samarbetet. Då många mindre aktörer har begränsat med 

tid är det viktigt att hålla personlig kontakt, detta löser Runt Vättern genom att själva 

distribuera sin tidning för att kunna personligen prata med medlemmar.  För att Mat 

kring Vättern ska lyckas tror Stefan att det krävs att det drivs av entreprenörer – han 

menar att myndighetsdrivna projekt tenderar hämmas av för många stadgar och regler. 

Han förklarar att Vättern har bördiga omgivningar som ger goda förutsättningar för 

matturism. Dessutom är det idag ett ”detektivarbete att hitta alla producenter” (Stefan 

Sahlén), varför ett samarbete likt Mat kring Vättern är välkommet.  

 



	   	   46	  

Intervju med Beatrice Alenius, verksamhetsledare ”Leader Vättern”, 

Vätternvårdsförbundet (2016-04-18) 

Leader Vättern är en förening vars syfte är att fördela stöd till olika projekt som är 

relaterade till vattnet och fisket. Föreningen tar emot projektidéer och utvärderar om 

offentliga medel från antingen EU, Vätterns åtta kommuner eller de fyra länen, ska 

delas ut. (Beatrice Alenius) 

 

Då Leader Vättern är ett stort samarbete som innefattar många människor sker mycket 

kommunikation genom den gemensamma hemsidan samt att möten hålls på många 

olika geografiska platser runt Vättern, för att det ska bistå en ”rättvis” känsla samt öka 

interaktionen. Beatrice menar att det stora samarbetet bidrar till synergieffekter då 

många länsstyrelser har stora kontaktnätverk och man kan på så sätt utnyttja varandra 

kontakter för att hitta rätt person att prata med vid olika frågor, vilket annars kan vara 

problem med samarbeten som involverar många olika aktörer. På frågan om hon 

upplever skillnad mellan länen svarar hon ”det är en jättestor skillnad. I Jönköpings län 

har man mycket intresse för Vättern, medan man i Örebro inte alls känner samma 

tillhörighet, men det fungerar ändå bra att samarbeta med alla” (Beatrice Alenius). 

Hon tror att nyckeln till framgångsrika samarbeten är att göra en aktiv avvägning av 

vilka aktörer som ska ingå i projekt och vilka som bör exkluderas. Det måste finnas en 

gemensam vision med samarbetet och några engagerade personer som kan driva 

projektet. Många sökandens incitament är att hitta rätt personer att samarbeta med samt 

att finna medfinansiärer.  Hon tror att det finns potential för ett projekt som Mat kring 

Vättern då ett av urvalskriterierna till finansiering av projekt är att de innefattar ett stort 

geografiskt område. Under intervjun läser hon upp Leader Vätterns visdomsord:  

 

”Vättern är den självklara destinationen för upplevelser kopplade till fisk och fiske och 

nyttjandet av fisk- och kräftresursen sker ekonomiskt, socialt och ekologiskt långsiktigt 

hållbart” 

 

Beatrice framlägger också att det i dagsläget inte finns något liknande arbete, vilket ger 

goda förutsättningar. Hon avslutar med att Vätterns fisk bör vara kärnan i samarbetet, 

det skulle ge mycket bra potential att bygga upplevelser kring.  
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Intervju med Måns Lindell, sakkunning i vattenfrågor, Vätternvårdsförbundet, 

Länsstyrelsen i Jönköpings län (2016-04-07)  

Måns menar att Vättern ger goda förutsättningar för samarbeten då Vättern är som han 

uttrycker det ”en relativt enhetlig sjö om man jämför med Vänern som praktiskt taget är 

två sjöar” (Måns Lindell). Vidare menar han att Vätterns fiskebestånd i stort sett är lika 

i hela sjön vilket bidrar till att alla delar av Vättern värnar som vattnet och Vättern som 

plats. Måns hävdar att ”många aktörer förstått att ett länsöverskridande samarbete är 

den enda lösningen” (Måns Lindell). Han framlägger potentialen i att bygga upplevelser 

baserat på fisken, speciellt då Vättern redan är ett väl inarbetat varumärke. Under 

intervjun diskuteras förutsättningar för att driva stora samarbeten och vikten av 

grundligt arbetet kommer på tals. Måns menar att gemensamma styrdokument och 

kontinuerliga möten är grundläggande för att alla ska sträva mot ett gemensamt mål och 

värdegrunder. I samarbeten där många parter är involverade krävs att besluten grundas 

på djup fakta för att ingen ska ifrågasätta beslut. Viktigt är att skapa förtroende hos alla 

involverade parter.  

 

Intervju med Malin Setzer, samordnare/sakkunnig fiske på Samförvaltning Fiske 

Vättern, Vätternvårdsförbundet (2016-04-12) 

Malin upplever att samarbetsviljan runt Vättern är generellt sett starkare än i andra 

områden, och att många aktörer är villiga att samarbeta runt just mat. Även om Vätterns 

stora områden kräver mycket resande menar hon att de flesta aktörer i samarbeten ser 

det som möjlighet snarare än en nackdel, då de ser det som ett sätt att dra lärdomar från 

varandra och utbyta erfarenheter. Hon tror att nyckeln till att bedriva framgångsrika 

projekt är att få alla aktörers deltagande som betydelsefullt och att de är en del av 

gruppen, samt att de har möjlighet att påverka. Under intervjun diskuteras även vikten 

av tydliga mål för att säkra ett effektivt arbete. Malin menar även att arbetsprocesserna 

bör vara öppna för att säkerställa att ingen information hemlighålls.  
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6.2.2.	  Samarbeten	  mellan	  aktörer	  

Nedan följer intervjuer med personer som har erfarenheter av att leda samarbeten 

mellan lokalproducenter, restauranger och andra aktörer på olika platser i Sverige. 

Valet av dessa respondenter har baserats på att de bedriver liknande verksamheter som 

Mat kring Vättern, vilket skulle kunna ge intressanta infallsvinklar på specifikt 

matsamarbeten.  

 

Intervju med Louise Ridderström Alenbrand, Verksamhetsledare Östgötamat 

(2016-04-14)  

Östgötamats vision är främst att synliggöra den östgötska maten för såväl lokala 

konsumenter som turister. Föreningen strävar efter att göra den regionala maten mer 

tillgänglig och ge den en identitet. Östgötamat har för närvarande ungefär 100 

medlemmar i form av lokalproducenter, restauranger, livsmedelsbutiker och 

gårdsbutiker. För att vara medlem krävs inga specifika certifieringar, dock måste 

slutproduktionen av maten ske inom Östergötlands gränser. För producenter krävs att 

huvudråvaran är östgötsk och för restauranger krävs att man serverar minst två rätter 

vars huvudråvara är östgötsk. (Louise Ridderström Alenbrand) 

 

Under intervjun framlägger Louise att Östgötamat är en självfinansierande förening, 

vilket gör det viktigt att hitta en serviceavgift som matchar aktörernas förväntningar på 

samarbetet. Därför är det viktigt att skapa en portfölj av värdegenerande aktiviteter för 

att aktörer ska se en nytta med att vara med i samarbetet, ”om man ser en nytta finns en 

möjlighet” (Louise Ridderström Alenbrand). Louise menar att samarbeten kräver 

tydliga visioner och mål, på så sätt vet aktörer vad de kan förvänta sig av sitt 

medlemskap, men också vad de förväntas prestera tillbaka. Vidare fördelar med 

samarbetet framhäva s – marknadsföring och möjligheter att skapa värdefulla 

affärskontakter och samarbetspartner. Louise förklarar att Östgötamat som stor aktör 

har möjlighet att föra de mindre aktörernas talan. Utbildning och kompetenshöjning 

finns tillgängligt via seminarier, studiebesök etc. Vid diskussion om 

”framgångsnycklar” till samarbeten betonar Louise vikten av att lyssna in vad alla 

aktörer har behov av, samt att ha tydlighet i visionen för samarbetet.  
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Intervju med Karolina Schneider, ordförande vicTualia (2016-04-13) 

vicTualia är en ekonomisk förening för matproducenter, restauranger, detaljhandlare 

och andra hantverkare av mat som tillsammans verkar för att främja det 

närproducerade i Örebro län. Det är för närvarande 25 medlemmar, men föreningen 

ser ut att växa. Det som krävs för att vara med är en vilja att främja den lokala maten. 

(Karolina Schneider) 

 

Karolina berättar att vicTualia samarbetar med olika aktörer, bland andra Örebros 

universitet och Smaka på Västmanland i syfte att samverka och dela resurser. Hon 

redogör för problematiken kring aktörernas tidsbrist som gör det svårt att upprätthålla 

en personlig kontakt, vilket gör att de håller möte två gånger om året och utöver det 

kommunicerar digitalt. Karolina berättar att ett problem varit att många ansett att den 

ekonomiska insatsen för att bli medlem ansetts för hög, vilket de tvingats åtgärda. 

Nyligen gjorde de en enkät som visade sig att majoriteten av aktörerna förväntade sig 

ett välfungerande nätverk med möjligheter att utbyta erfarenheter och kunskap, samt att 

hitta eventuella affärspartners. Hon ser inga direkta svårigheter med samarbetet ”i och 

med att samarbetet är frivilligt bör de som går med ha rätt intentioner” (Karolina 

Schneider). Karolina tror att samarbeten blir framgångsrika om det finns en generell 

vilja att främja den lokala maten samt att det finns några starka ledare som kan hålla 

samarbetet levande.    

 

Intervju med Simon Jonegård. projektledare Smakrikt runt Östra Vätterbranterna 

(2016-04-05)  

Smakrikt runt Östra Vätterbranterna är projekt från Jönköpings kommun i syfte att lyfta 

och marknadsföra den lokalt producerade maten i området. (Smakrikt i Östra 

Vätterbranterna, 2016)  

 

Simon upplever att det finns ett jätteintresse i branschen att delta i denna typ av 

samarbetsprojekt, många producenter önskar minska vägen till kund och slippa 

mellanhänder.  Under intervjun förs en diskussion om vikten av att nätverka med 

aktörer på gräsrotsnivå för att få dem att känna sig hörda, då han menar att det blir 

riskabelt i driva beslut i denna typ av affärsmodell från högre instans utan att lyssna på 

aktörernas förväntningar. Han menar att aktörerna främst hoppas att samarbetet ska ge 

dem möjlighet att nätverka samt effektivare nå ut med sin produkt, med andra ord öka 
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den egna försäljningen. Han upplever att det finns en gemensam vilja att stärka den 

lokalproducerade maten och att alla som är intresserade bör inkluderas. För att kunna ta 

demokratiska beslut har Smakrikt runt Östra Vätterbranterna upprättat en grupp med 

medlemmar från olika aktörer och han arbetar för närvarande med kartläggning av alla 

olika aktörer inom området. Simon betonar även vikten av att skapa ett samarbete 

mellan restauranger och producenter då: 

 

”restauranger är producentens bästa ambassadör. Den bästa marknadsföringen för 

lokalproducenter är när restauranger serverar deras råvaror och skriver vilken gård de 

kommer ifrån.” (Simon Jonegård) 

 

Event framläggs också som viktig marknadsföringskanal samt att utnyttja matturism.  

Simon tror att Mat kring Vättern kan få problem då Vättern är en stor geografisk yta. 

Han tror en lösning kan vara att dela in samarbetet i grupper efter gemensamma 

nämnare, exempelvis att alla köttproducenter bildar en grupp. Han poängterar vikten av 

att hitta ett syfte och inte börja konkurrera med redan etablerade samarbeten, utan 

försöka samarbete med dem då de redan har starka nätverk. Han tror att det kommer 

krävas att samarbetet har en organisatorisk hemvist samt en stark ledare som kan driva 

samarbetet. Simon menar att det kan vara fördel att hitta en samarbetspartner i befintligt 

projekt för att söka finansiella medel hos Leader Vättern.  

 

Intervju med Mats Ingemarsson, förbundsordförande Svenska Insjöfiskarnas 

Centralförbund (2016-04-18)  

Förbundet är en facklig organisation som arbetar för de svenska insjöfiskarna och 

bistår juridisk hjälp vid behov. Organisationen bedriver även en rad projekt, bland 

andra ”Vild Vätterfisk” som nyligen verkade för att främja vätterrödingen genom att få 

Vätterns fiskare och restauranger att samarbeta. (Mats Ingemarsson) 

 

Mats upplever att länsstyrelserna och Jordbruksverket har en god samarbetsvilja 

gällande fiske, dock ser han ett skifte i inställning gällande fiskare och restauranger. När 

han var inblandad i projektet Vild Vätterfisk uppstod en paradox – fiskarna ville sälja 

fisken till ett bättre pris samtidigt som restaurangerna ville köpa den så billig som 

möjligt. Dock erfar Mats att projektet bidrog till större förståelse mellan parterna och 

genom att ha ett gemensamt mål med projektet kunde alla parter få värde av samarbetet; 
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”Ett schysstare fiske bidrar till att fiskarna får ut mer pengar per fiskat kilo, samtidigt 

som restauranger, som tidigare sålt odlad röding, genom att skriva ”vätterröding” 

kunde få ett otroligt mervärde då kunderna upplevde restauranger mer högkvalitativ 

och blev då också blev mer betalningsvilliga.” (Mats Ingemarsson)  

 

Vätterrödingen har en lång historia av att vara erkänt fin fisk och har därför mycket 

värde laddat i sitt namn. För att Mat kring Vättern ska fungera tror Mats att det krävs en 

utförlig kartläggning av alla aktörer samt en driven och orädd ledare som inte ger sig 

trots motgångar och som har ett brett kontaktnät. Han betonar vikten av att hålla en 

struktur över ekonomi och administration för att kunna skapa ett långvarigt samarbete. 

Han tycker att idén är intressant då förbundet haft liknande idéer och det finns stora 

möjligheter att söka finansiella medel från EU. Mats nämner att det finns många 

fiskrökerier som lockar många turister och Vätterns röding är unik – ”man bör definitivt 

bygga någonting kring rödingen” (Mats Ingemarsson).  

 

Intervju med Yvonne Björ, ordförande Mat runt Siljan och representant i Dalamat 

(2016-04-28) 

Mat runt Siljan är en förening i Dalarna som är öppen för alla aktörer (ekologiska som 

konventionella produktioner) och verkar för att sprida den lokala maten. Mat runt 

Siljan ska agera som ett paraply för alla aktörer som är fria att skapa sina egna profiler 

och samarbete anordnar varje år ett populärt matevent. Yvonne sitter även som 

representant i samarbetet Dalamat, som samordnar alla olika matsamarbeten inom 

Dalarna, från att dela ut sponsorpengar till att överblicka de olika tillgängliga eventen. 

(Yvonne Björ) 

 

Yvonne värnar om de småskaliga producenterna och menar att de söker sig till större 

samarbeten då söker en större gemenskap och vill få möjlighet att dela kunskap med 

varandra. Hon förklarar kampen småproducenter för och lyfter fram ett tydligt exempel: 

 

”i Dalarna är fäbod ett värdeladdat ord och även om småproducenter tillverkar 

fäbodskorv får de inte marknadsföra sina produkter som det, då en betydligt större 

aktör varumärkesskyddat ordet. Det innebär stora problem för de mindre 

producenterna.” (Yvonne Björ) 
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Under intervjun tas ekonomiska problem upp, det får inte vara ett för stort ekonomisk 

åtagande att vara med i ett samarbete om man ska kunna få in både stora och små 

aktörer, samtidigt är det svårt att bedriva ett samarbete helt ideellt då det kräver att 

producenter lägger ner mycket gratistid vilket är en generell bristvara bland 

småentreprenörer. Samtidigt menar Yvonne att EU-drivna Leader-projekt inte heller är 

lösningen då de sväljer ännu mer tid för administrativa uppgifter. För att komma till en 

lösning strävar Dalamat efter att dra in sponsorpengar som sedan kan fördelas mellan de 

olika samarbetena. På så sätt blir det heller ingen konkurrens om sponsorer – ”skulle det 

komma in lite pengar skulle arbetet drivas på mycket enklare” (Yvonne Björ).  

 

När vi diskuterar framgångsrecept för samarbeten betonar Yvonne vikten av att inte 

styra uppifrån, hon har sett allt för många samarbetsprojekt som kraschat då aktörer 

försökt tala om för andra hur de bör göra. Hon menar att det måste drivas av ideella 

krafter då det möjliggör för gårdarna att visa upp dig, men det behövs stötting. Ett 

exempel är om kommunerna bjuder på annonseringsplatser, ”bara något sådant är till 

enorm hjälp” (Yvonne Björ).  

 

Intervju med Calle Laurén, sekreterare och tidigare projektledare för Smaker från 

Söderåsen (2016-04-28) 

När Calle (producent) och hans kollega började diskutera för några år sedan insåg de 

att ensamma var de väldigt små aktörer och att de eventuellt skulle kunna dra fördelar 

av ett samarbete, exempelvis genom att dela transporter. Efter ett tag fick de nys om att 

man kunde söka bidrag i form av Leader-projekt. De gjorde då en förstudie hur de 

skulle kunna utveckla mathantverk för att stödja turistnäringen i Skåne vid lågsäsong. 

För att kunna driva ett projekt krävdes att de startade en förening och de kallade då till 

mötet. Resultatet blev att ungefär 20 medlemmar gick med, framförallt olika 

mathantverkare och några serviceföretag som då kunde dela transporter, abonnemang 

på företag etc. Projektet drevs till hälften av EU och Jordbruksverket, och resterande av 

medfinansiärer samt ideella aktiviteter. Samarbetet är därför trepartsfinansierat, vilket 

Calle menar bidrar till finansiella hävstänger. (Calle Laurén) 

 

Calle menar att samarbetet idag inte bygger så mycket på grundidéerna om att dela 

transporter, inköp och marknadsföring, utan istället bygger på deras årliga matevent 
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som blivit mycket populärt. Anledningen till att man till viss del tappad grundidén är 

variationen av medlemmar och alla har olika uppfattningar om vad som skapar värde för 

dem. Calle exemplifierar idén om att hålla ett gemensamt mellanlager som väldigt svår 

då vissa aktörer producerar sylt som har hållbarhet upp till 1,5 år medan vissa 

producerar kött som har hållbarhet på några få dagar, vilket ger logistiska problem. 

Vidare tar han ett exempel om att föreningen köpt in kylar till butiker märkta med 

Smaker från Söderåsen, vilket skapar värde för vissa aktörer men exempelvis bagarna 

som inte har nytta av det vill inte bidra till köpet. Detta är ett problem – att skapa värde 

för alla samtidigt som alla upplever värde på olika sätt. Under intervjun diskuteras även 

den inbördes konkurrensen inom samarbetet. Smaker från Söderåsen har exempelvis två 

sylttillverkare som medlemmar, vilket gör dem till konkurrenter. Samarbetets 

grundtanke är dock att man ej får tala illa om någon medlem, utan förstärka varandra 

och trycka på hur konkurrenterna differentierar sig för att hitta olika parter på 

marknaden.  

 

Calle menar att det är svårt att hitta rätt aktörer, då: ”alla är väldigt spretiga i vad de 

gör och i storleken på produktionen” (Calle Laurén). Calle upplever att de flestas 

incitament till att vara med i samarbetet är att få kontakter med andra aktörer och kunna 

dela tolkningar av regler, hjälpa varandra med nya leverantörer, varna för 

betalningssvaga kunder, hjälpa varandra genom att dela med sig av personal då behov 

finns, logistiklösningar, gemensamma transporter etc. Vid diskussion kring 

marknadsföring av maten uttrycker Calle att tryckt marknadsföring är relativt 

meningslöst, det är bättre med event. Smaker från Söderåsen brukar använda sig av 

kändiskockar som drar mycket folk, i år kommer exempelvis Tareq Taylor. Dock är 

detta väldigt dyrt och kan därför vara riskabelt finansiellt sätt.  

 

På frågan vad som gör ett samarbete framgångsrikt svarar Calle att man bör hitta någon 

typ av finansiering av samarbetet som resulterat i att det inte enbart drivs av 

medlemmar. Istället bör det drivas av en extern ledare som brinner för samarbetet, 

exempelvis en grossist. Smaker från Söderåsen har ett samarbete med en extern grossist 

som kan hjälpa till med lager och liknande, vilket är värdeskapande för samarbetets 

olika aktörer.        
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6.2.3.	  Aktörer	  runt	  Vättern	  

I detta avsnitt har 22 olika aktörer (producenter, fiskare och restauranger) verksamma 

inom något av Vätterns fyra omkringliggande län, intervjuats (se bifogad bilaga för 

namn på de tillfrågade aktörerna). Alla aktörer har fått svara på samma sex frågor.  

 

Är du med i något speciellt samarbete? Fungerar det bra eller dåligt? 

Det finns ett flertal mindre samarbeten kring Vättern, där tidningen Runt Vättern är det 

enda som täcker hela området men det är ”svårt att säga hur detta samarbete fungerar 

då det är ur marknadsföringssynpunkt” säger Gränna Rökeri som hellre skulle se ett 

större samarbete med olika typer av aktörer, bland andra restauranger, vilket skulle 

skapa mervärde för alla parter. Det samarbete som närmst kan likställas med ett större 

nätverk är Östgötamat, som namnet avslöjar förekommer i Östergötland. Östgötamat är 

ett starkt varumärke att jobba under som producent, men som Assarsson Trädgård AB 

påpekar skulle ”samverkan, likt Mat kring Vättern kunna vara något bättre”. En 

anonym ägg- och köttproducent i Örebro län tillägger att nackdelen med att vara 

leverantör till en större producent är att man som producent måste vara beredd att 

anpassa sig efter nätverkets bestämmelser och att man inte ”får ta ut sina råvaror från 

lokalen i annat syfte, exempelvis för ett matevent”.  Därtill säger Löparskogens 

Gårdsmejeri (Västra Götaland), som för närvarande är med i Lokalproducerat i Väst 

men som upplever att de inte får ut något värde av sitt medlemskap då ”samarbetet är 

för enkelriktad mot de som vill åka runt och provsmaka, men som producent får man 

inget för det.”.  

 

Majoriteten av de samarbeten som existerar i området kan klassificeras som de 

direktleveranser som sker mellan restaurang och producent. Omberg turisthotell är en 

av de största restaurangerna i regionen och arbetar framförallt med direktleveranser och 

de har några utvalda leverantörer som de har ett tätt samarbete med. Även om 

direktleveranser är bra för att slippa mellanhänder är det flera respondenter som 

upplever problematik med logistiken. Det är både tidskrävande och kostsamt att åka 

runt och hitta producenter och sedan plocka upp råvarorna hos olika producenter, inte 

minst är det inte ekonomiskt hållbart för en mindre restaurang att köpa lokalproducerat, 

då man får bättre pris hos en grossist (Anonym restaurangägare). Därtill upplever flera 

producenter att de inte ”kan leverera så mycket råvaror som önskas” (Ravelmarks 

Gård, Jönköpings län ).  
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De samarbeten som vid första anblick upplevs som mest framgångsrika är de som berör 

fisken, där framförallt Vild Vätterfisk är ett starkt samarbete. Gustavssons Fisk & 

Kräftor är ett exempel på en aktör som både är medlem i Vild Vätterfisk samt i 

Insjöfiskarnas Centralförbund. I intervjun sade de att det finns ett ”starkt samarbete 

mellan fiskarna i västra delarna av Vättern som fungerar bra” (Gustavssons Fisk & 

Kräftor).  

 

Varför är du med/varför är du inte med? 

Som den första frågan behandlade, finns det olika typer av samarbeten kring Vättern, 

vilket gör att anledningarna till att medverka i ett samarbete skiljer sig åt. Valet att gå 

med i Östgötamat är för att garantera försäljning av sina produkter samt få tillgång till 

en stark, kollektiv marknadsföring medan anledningen för ingå i samarbete gällande 

direktleveranser är för att ”man vill slippa mellanhänder, likt Östgötamat” (Bengtssons 

Gård).  

 

Även om de generella motiven till att ingå ett samarbete är för att det skall leda 

värdefulla nätverk och kontakter (Wisingsö Hotell & Konferens) och nya möjligheter till 

att nå ut på marknader för att öka försäljningen (Löparskogens Gårdsmejeri) är detta 

ofta svårt.  Moster Elins säger att de varit med i tidigare samarbeten men att det saknas 

tillräckliga eldsjälar för att hålla igång samarbetet, ”för att det ska fungera krävs 

personer som verkligen ser det som en möjlighet att stärka regionen och dess 

varumärke”. Vidare bör man ha i beaktning vilka typer av aktörer som skall ingå i ett 

samarbete då oviljan till samarbeten framförallt kommer från stora producenter 

eftersom de generellt inte ser några större fördelar med samarbeten, då de inte kan dra 

fördelar från mindre aktörer (Boxholms Mejeri). Vidare har mindre restauranger sagt att 

de inte ser samarbete ekonomiskt lönsamt (se svar, fråga 1) och även om de större 

restaurangerna skulle se ett större värde jämfört med de mindre verkar intresset vara 

ljummet eftersom de ”klarar sina leveranser bra idag” (Ombergs Turisthotell). Bortsett 

från ovanstående så finns en positiv attityd till samarbete, inte minst från fiskarna som 

ser samarbete och nätverk som nödvändigt ”då man som ensam fiskare ofta får relativt 

små volymer i fångst och man måste då samverka för att säkra leverans” (Gustavssons 

Fisk & Kräftor)   
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Vad skulle du ha för förväntningar på att ingå i ett större samarbete? 

Många respondenter säger att en förbättrad försäljning, en högre marknadsnivå samt ett 

större nätverk är det som lockar med ett större samarbete. Brostorps Ostkaka konstaterar 

att förväntningar på ett projekt som Mat kring Vättern ” framförallt är 

marknadsföringshjälp som skulle genera i fler besöker på caféet” och Moster Elins i 

Hjo tillägger att ett samarbete skulle möjliggöra att de ingående aktörerna skulle kunna 

skapa gemensamma event med ett specifikt tema som skulle leda till merförsäljning. 

Moster Elins utvecklar sitt svar ännu mer och säger att ett medlemskap i projekt likt Mat 

kring Vättern innebär en förhoppning om ett ökat värde, exempelvis om ”alla 

glasstillverkare i Hjo gick samman för att stärka Hjos image som glassort istället för att 

se det som ökad konkurrens”.  Smålandsgårdens Gästgiveri belyser ett viktigt 

perspektiv när det säger att många projekt går fel eftersom de försöker öka försäljningen 

på högsäsongen, vilket inte behövs utan de menar att ”man behöver lyfta fram andra 

attribut som skapar värde som ökar antalet bokningar under lågsäsong”.  

 

Utöver diskussionen om ett ökat värde i termer av försäljning, marknadsnärvaro och 

marknadsföring finns det förväntningar på att ett samarbete skall förenkla distributionen 

vilket stöds av flertalet respondenter. ”Idag är det kostsamt att leverera varor för 

mindre producenter, ett bra samarbete bör ge en plattform för att underlätta 

transporten och genom samarbete minska kostnaderna” (Assarsson Trädgård AB) och 

Gustavssons Fisk & Kräftor tillägger att ”ett bra samarbete förväntas leda till ett 

smidigt sätt att nå ut fisken på marknaden ”. Sjöarps Rökeri AB sammanfattar att de vill 

att samarbete skall möjliggöra att de skall kunna leverera tillsammans med andra för att 

minska kostnaderna. Grepstads Gårdsbutik vidareutvecklar diskussionen och säger att 

de förväntar sig att ett samarbete skall leda till att imagen kring den lokala maten skall 

stärkas, ”för imagen har hittills varit väldigt dålig”. Avslutningsvis säger Wisingsö 

Hotell & Konferens att de förväntar sig att samarbetet har en tydlig målsättning, vilket 

flertalet respondenter genomgående säger under intervjuerna.  

 

Skulle du ha intresse för att vara med i ett samarbete runt Vättern? 

Majoriteten av de tillfrågade respondenterna är positiva till ett samarbete likt Mat kring 

Vättern. Som uppkommit i diskussionerna ovan beror det positiva intresset framförallt 

på det skulle innebära en stark marknadsföringshjälp och att ”man når fler 

återförsäljare som producent” (Tistelvind).  
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”Mat Kring Vättern skulle kunna bli ett organiserat samarbete som bygger på att 

entreprenörer är kollegor och inte konkurrenter som värnar om Vättern, skulle det 

absolut vara intressant. Alla måste förstå att de är ambassadörer för Vättern och inte 

bara sin hemort.” (Moster Elins) 

 

Visingsö Pensionat tillägger att samarbetet är av stort intresse om det exempelvis skulle 

generera i en gemensam transport som kunder hämta ut varor från olika producenter och 

sedan samla dessa på specifika utlämningsplatser, till exempel ett i södra och ett i norra 

Vättern: ”på så sätt skulle man kunna få tillgång till varor från producenter runt hela 

Vättern, vilket skulle ge ett stort värde. Det skulle dessutom vara bättre miljömässigt” 

(Visingsö Pensionat).  

 

Värt att notera är att det inte finns någon motsvarighet till Östgötamat i Jönköping 

vilket Brostrops Ostkaka påpekar: ”om Mat kring Vättern skulle innebära hjälp att öka 

marknadsnärvaron i Jönköping skulle det vara intressant”.  

 

Vad tror du är viktigast när flera entreprenörer ska samarbeta? 

Det är framförallt ett starkt ledarskap, tydliga och gemensamma mål samt att de 

inblandade aktörerna delar samma värderingar, som respondenterna ser som de 

viktigaste komponenterna för ett lyckat samarbete utöver att samarbetet måste ge ett 

ekonomiskt värde.  

 

”Det måste finnas en gemensam förståelse bland alla deltagare om varför de är med i 

samarbetet och vad man hoppas uppnå med det” säger Boxholms Mejeri och tillägger 

att det är många små aktörer som ofta är med i denna typ av samarbeten vilka ofta är 

operativt upptagna, därav vikten med en stark ledare som samordnar allt. Vidare säger 

respondenterna att det krävs en stark styrning av samarbetes varumärke samt att det 

finns tydliga regler om vad som gäller med samarbetet, till exempel ”måste alla aktörer 

garantera att de kan leverera samma kvalitet av produkter” (Anonym ägg- och 

köttproducent). Vidare anses det som viktigt att samarbetet ger en plattform där aktörer 

kan mötas ” för att utbyta värdefull kunskap, aktörerna måste vara villiga att ge och 

vara mottagliga för kunskap” säger Assarsson Trädgård AB. 
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Problemen med många samarbeten är att det finns många visioner men att det inte blir 

något kommersiellt intresse av samarbeten. ”Många samarbeten tar alldeles för mycket 

tid utan att ge något värde och då blir det inte hållbart” säger Smålandsgårdens 

Gästgiveri och att eftersom små entreprenörer på landsbygden ständigt lever på en 

ekonomisk marginal så måste samarbetet ge ett ekonomiskt intresse. Till detta kan 

tilläggas att för att ett samarbete skall lyckas så måste man ”få bort jantelagen som är 

tydligt bland många entreprenörer, som ser allt som dålig konkurrens istället för att se 

det som en konkurrenskraft” avslutar Moster Elins med.  

 

På vilket sätt skulle du vilja få information och samverka med andra aktörer? 

Majoriteten av respondenterna säger att kommunikationen i denna typ av nätverk är 

väldigt svårt eftersom det flesta småskaliga producenterna har väldigt begränsat med 

tid, som en anonym ägg- och köttproducent säger ”att något möte kan vara trevligt men 

inte för många då det inte finns någon tid”. Många säger att löpande information via e- 

post är mest fördelaktig och kontinuerliga uppdateringar på hemsida och via Facebook, 

för de som är verksamma där. Trots detta finns ett stort intresse för verkliga möten ”för 

att främja nätverkandet” säger Boxholms Mejeri. Det är viktigt att ”träffa varandra för 

att bilda sig en uppfattning om vad de andra aktörerna har för visioner med 

samarbetet” tillägger Assarsson Trädgård AB. Dock är svårigheten med Vättern att det 

är ”ett stort geografiskt område vilket gör att det kan vara fördelaktigt att dela upp 

mötena” avslutar Brotorps Ostkaka med.  

 

6.2.4.	  Turistbyråer	  runt	  Vättern	  

Kortare intervjuer har gjorts med flera turistbyråer runt Vättern, då dessa har 

erfarenhet av att arbeta med många olika intressenter runt Vättern. Trots försök att nå 

alla byråer har dessvärre inte alla byråer kunnat bli intervjuade. I bifogade bilagor 

återfinnes lista på de byråer som intervjuats.  

 

Nuvarande samarbeten kring Vättern 

Även om det finns mindre samarbeten kring Vättern idag, exempelvis att Vadstena 

Turistbyrå har ett samarbete med turistbyråerna Motala, Ödeshög och Mjölby där de 

”hjälper varandra med lite allt möjligt” (Tina Schultzberg, Vadstena Turistbyrå), 

saknas det ett tätare och mer omfattande samarbete. Tidigare fanns det ett närmare 
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samarbete, Runt Vättern som initierades som ett EU- projekt föra att öka turismen kring 

Vättern. Pengarna från projektet möjliggjorde att turistbyråerna tillsammans kunde 

bygga gemensamma paket för turismen, exempelvis att cykla eller åka båt runt Vättern. 

Elizabeth Pantzar på Ödeshög Turistbyrå säger att projektet var bra eftersom Vättern är 

en stor sjö som gör den till ett viktigt landmärke som turistdestination men pengarna till 

projektet tog, olyckligtvis slut och då ” försvagades samarbetet rejält” (Johan Lindh, 

Jönköpings Turistbyrå). Ingmari Karlsson på Mjölbys Turistbyrå tillägger en ytterligare 

problematik med samarbeten mellan framförallt turistbyråer kring Vättern är dessa 

byråer styrs under olika regier (Motala arbetar till exempel under egen regi), medan 

vissa turistbyråer arbetar under kommunen. Ingmari Karlsson tar upp ett exempel när de 

tillsammans med Motala, Ödeshög och Mjölby skulle ge ut en turistbroschyr – dock var 

”Motala tvungna att ta betalt av bönderna för att de skulle bli omnämnda i broschyren, 

till skillnad från resterande turistbyråer, och broschyren lades därför ned”.  

 

Tankar om Mat kring Vättern  

Malin Wistrand på Askersunds Turistbyrå säger att eftersom Vättern är ett stort område 

”krävs en stark ledare eller att projektet delas in mindre delar”, speciellt då det är ett 

länsöverskridande samarbete. Hon menar dessutom att det kan bli svårt att starta ett helt 

nytt projekt – det krävs istället att ett sådant projekt knyts an till ett redan existerande 

projekt. Utifrån detta kan nämnas att ett samarbete som har varit lyckat kring Vättern är 

Samverkan Göta Kanal som är ett samarbete mellan de sju kommunerna i Östergötland 

och Västra Götaland som är kopplade till kanalen och syftet är att främja turismen runt 

Göta kanal. Anna Meyer som är marknads- och informationschef på AB Göta 

Kanalbolag tror att samarbetet fungerar så bra som det gör då alla agerar under samma 

varumärke och erhåller samma värde av projektet. Att samarbetet sträcker sig över en 

stor geografisk plats ser Anna snarare som en fördel än en nackdel eftersom: 

”incitamenten till att dela information och kunskap blir större om man befinner sig på 

olika geografiska platser då man ofta inte konkurrerar med varandra”. Elizabeth 

Pantzar på Ödeshög Turistbyrå upplever också att det som varit positivt med 

samarbeten är att de fått lära känna människor från andra kontor runt sjön och ser därför 

väldigt positivt på ett eventuellt samarbete likt Mat kring Vättern då det innebär en 

möjlighet där man kan dra nytta av varandra.  Men hur skall samarbetet Mat kring 

Vättern fungera rent praktiskt?  Johan Lindh på Jönköpings Turistbyrå sammanfattar 
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det: ”Kommunen får allt mindre betydelse, idag är det istället verkliga företag som ser 

en ekonomisk vinning i projektet som kommer vara drivande och direkt betydande.” 
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7.	  Analys	  
	  

7.1.	  Vättern	  som	  brandingmöjlighet	  

Redan i förstudien har det indikerats att Vättern kan ligga som grund för ett starkt 

varumärke (Sofia Lennartsson, Smaka på Västsverige). Detta har sedan bekräftats av 

den gjorda konsumentenkäten, där det kunnat uttolkas att många av respondenterna 

hade starka associationer till Vättern, trots att många av de svarande angett att de ej haft 

speciellt stor kännedom om området. En empirisk slutsats som kan dras är att för 

förutsättningar ska finnas att ett starkt varumärke skall kunna möjliggöra ett horisontellt 

värdeskapande, krävs det att brandingmöjligheten (i detta fall Vättern), frambringar 

tydliga associationer hos många individer, likt starka varumärken gör (Keller, 2008). 

Att det därtill finns många producenter som tillverkar unika råvaror i området, ger 

indikationer på att, Vättern i detta fall, kan bygga sin varumärkesidentitet kring den 

regionala maten. Således kan Vättern som plats med dess förutsättningar definieras som 

en identifierad brandingmöjlighet som Mat kring Vättern skulle kunna bygga 

varumärket runt. Detta illustreras i följande figur: 

 

 
Figur 6. Egen illustration av hur identifierad brandingmöjlighet blir starkt ett starkt varumärke 

 

För att varumärket och dess varumärkeskapital ska växa sig starkare krävs 

varumärkesidentitet (Mossberg & Sundström, 2011) och det finns flera faktorer Vättern 

skulle kunna bygga sin identitet på. Framförallt finns flera unika råvaror för Vättern och 

de omkringliggande områdena, exempelvis vätterrödingen. Vättern som plats med sin 

speciella natur och kalla vatten skulle också vara något att bygga identiteten kring. Mat 

kring Vättern skulle innebära ett matsamarbete mellan flera aktörer varpå det skulle 

finnas en unik organisation bakom varumärket som skulle kunna profilera sig som 

organisation som bryr sig om lokalproducerade, unika råvaror i småskalig produktion. 
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Således skulle Mat kring Vättern bygga sin varumärkesidentitet kring vad Aaker (1996) 

rekommenderar – runt produkterna, platsen eller organisationen. Det faktum att Vättern 

tycks ha potential att skapa ett starkt varumärke med stark identitet kan innebära att det 

finns en stabil grund att bygga ett samarbete kring, och analysen kommer nu 

fortsättningsvis diskuteras utifrån hur denna potentiella brandingmöjlighet kan ligga till 

grund för ett horisontellt värdeskapande.  

 

7.2.	  Förstudie	  –	  värdeskapande	  i	  kooperativ	  	  

Nästkommande del av analysen behandlar värdeskapande i affärsmodellskonceptet, 

vilket inleds med en analys gjord på det empiriska materialet som inhämtats vid 

förstudie på Västkusten. Läsaren bör ha i åtanke att analysen strävar efter att diskutera 

hur samarbetsbaserade affärsmodeller, med finansiella incitament i grunden, bör 

utformas vilket innebär att vi tar reservation för att nedanstående diskussion om 

kooperativ kan upplevas som något kritisk i andra avseenden. 
 

Från förstudiens resultat kan slutsats dras att lokalproducenter ser kooperativet 

huvudsakligen som det enda alternativet till att få sålt sina varor. I detta antagande råder 

det en bristande kunskap och förståelse, då ingen har djupundersökt kooperativens 

risker, möjligheter och utmaningar (Mazzarol, Limnios & Reboud, 2013). Eftersom 

kooperativet är starkt påverkat av historiska och kulturella aspekter finns en generell 

uppfattning om att ”kooperativ är det enda som fungerar på landsbygden”, citerat från 

Jan Johansson. När denna uppfattning har blivit en norm och att därtill flertalet 

respondenter menar att kooperativ saknar pengar så uppstår frågan, varför? Sett till 

historian var kooperativen sedda som en lösning för att skydda lantbrukare från 

potentiella och överväldigande ekonomiska krafter, enligt ekonomen Edwin Nourse 

(Helmberger & Hoos, 1962). När en organisation kämpar mot ekonomin, genom att 

skydda sig mot de ekonomiska krafterna istället för att vända dessa krafter till sin fördel, 

kan kooperativens utmaningar förstås lite tydligare och frågan, som ställs i Hogelands 

(2006) rapport om kooperativen är en lösning eller snarare en del av ett problem, blir 

förståelig. När kooperativ inte definieras som ett företag i moderna termer blir det svårt 

att tjäna pengar, vilket resulterar i bidragsberoende. Våra respondenter medger att det är 

en stor problematik i och med att kooperativ inte bygger på kommersiella incitament 

vilket i sin tur gör det svårt att upprätta energin till att skapa nya affärsmöjligheter.  
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Även om lantbrukare generellt agerar som entreprenörer idag eftersom de har ett val i 

vilka de vill göra affärer med, agerar de mestadels som isolerade enheter då de 1) säljer 

till den aktör som ger bäst avkastning för tillfället och 2) inte samverkar med andra 

likasinnade aktörer inom kooperativet (Anders Andersson). Som observatör av denna 

samverkan kan det upplevas som att kooperativ enbart säkerställer miniminivån av 

värdeskapande (om det skulle finnas en sådan skala). Idag fungerar kooperativ snarare 

som kortsiktiga lösningar på strukturella problem, men för att kunna utveckla regionala 

och entreprenöriella styrkor måste det finnas ett långsiktigt tänk (Porter, 2000). Som 

Frow och Payne (2011) poängterar råder det bristande forskning om värdeskapande 

mellan intressenter på en horisontell nivå, även om det finns flera forskare som sett 

potentialen av att jobba tillsammans för att skapa nya former av värde på en horisontell 

nivå. I jämförelse med teorin om strategiska allianser och industriella kluster (Porter, 

2000) möjliggör dessa organisationsformer en ökad produktivitet, minskade 

produktionskostnader samt accelererad industriell utveckling, vilket ingen av 

respondenterna verkar reflektera över. Det är allmänt känt att vi lever i en 

snabbföränderlig värld och att inte ständigt försöka förbättra sig kan likställas med 

stagnation. Det är en pågående relation mellan andra enheter i en samverkan som 

resulterar i lärande, vilket skapar innovation och därmed ökat värde (Porter, 2000).  

Men att agera enbart tillsammans med enbart producenter verkar inte vara optimalt efter 

ovanstående diskussion. Melander och Müllern (2010) styrker detta antagande då de 

menar att det krävs en förnyelse i kooperativet och med förnyelse menar de 

entreprenöriella handlingar där entreprenörskap definieras som “förmågan att 

identifiera nya sätt att kombinera befintliga resurser och/eller skapa nya resurser för 

att utveckla verksamheter” Denna diskussion kan därför följaktligen mynna ut i frågan 

om en sammanföring av olika typer av aktörer med varierande resurser som kan bli 

framgångsrikt. Utifrån denna frågeställning tas analysen vidare för att applicera på 

projektet Mat kring Vättern och konceptet samarbetsbaserade affärsmodeller i ett 

matsammanhang. 
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7.3	  Horisontellt	  värdeskapande	  mellan	  olika	  typer	  av	  aktörer.	  

Denna del av analysen tar utgångspunkt från vår definition av affärsmodell…  

 

ett ramverk för hur olika aktörer med skilda värdepropositioner kan samskapa värde under 

ett gemensamt varumärke för att nå såväl egna som gemensamma målsättningar.  

	  

...för att diskutera hur detta skall kunna realiseras i verkligheten. Eftersom vi valt att ha 

ett stort fokus på värdepropositioner i vår definition av affärsmodell då dessa har en 

nyckelroll i ett horisontellt värdeskapande (Frow & Payne, 2011) kommer följaktligen 

detta avsnitt börja med att identifiera och utforma värdepropositioner för de ingående 

aktörerna. Därefter kommer vi identifiera ramverkets dimensioner i vilka dessa 

värdepropositioner skall verka inom.  
 

7.3.1	  Utforma	  värdepropositioner	  

Inspiration till vilka aktörer som är av intresse till Mat kring Vättern och andra 

samarbetsbaserade affärsmodeller i matsammanhang, har tagits från referenscase som 

hörts i intervjuer (Kungälvsmat, Smakrikt runt Östra Vätterbranterna, Smaker från 

Söderåsen etc.) som ofta innefattar olika producenter, mathantverkare och 

restauranger.  
 

Följande aktörer har identifieras: 

Producenter 

I ett matsamarbete krävs leverantörer av mat, dvs. producenter. Producenterna adderar 

värde genom att de levererar unika råvaror som särskiljer regionen, i detta fall Vättern 

som specifik region (se diskussion om regional mat i avsnitt 3.1.) eller en terroir. Ju 

fler producenter som kan ansluta sig till samarbetet, desto bättre differentiering av 

regionen som varumärke. Utifrån empirin har det tydliggjorts att mindre producenter 

är de som lämpas bäst för samarbeten, då de större ofta har lite att vinna på ett 

samarbete. Mat kring Vättern skulle generera värde för aktörer genom ökad 

försäljning, men innebär samtidigt ett åtagande från varje enskild aktör. Som större 

producent har man redan en stor marknadsandel och har inte så mycket att vinna på ett 

gemensamt värdeskapande. Som Boxholms Mejeri förklarade har de en mycket liten 

marknadsandel på den svenska marknaden, men inom Östgötamat blir de den största 
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aktören och får därmed små fördelar av det gemensamma värdeskapandet – de skapar 

mer värde för andra aktörer än vad de kan fånga tillbaka. Detta kan kopplas till att det 

riskerar bli en obalans, där mindre aktörer får ett ökat värde medan involvering för 

större producenter snarare innebär att värde försämras (Fry & Polonsky, 2014). Denna 

exkludering i affärsmodellen kan vidare motiveras av Amit och Zott (2010) som menar 

att en affärsmodells aktiviteter ska generera värde för alla intressenter.  

 

Restauranger 

Nästa identifierade aktör är restauranger eller andra serveringsanläggningar. Som 

tydliggjorts från empirin menar ett flertal av respondenterna med erfarenhet av 

samarbeten att maten måste paketeras i en större upplevelse för att generera mervärde. 

För många har det självklara valet varit att denna värdebärare bör vara restauranger, 

varvid de kan klassas som en viktig aktör i denna typ av samarbete. Restaurangerna 

adderar värde genom att de innehar förmågan att marknadsföra den lokala maten, som 

Simon Jonegård uttryckte det är: 

 ”restauranger är producentens bästa ambassadör. Den bästa marknadsföringen för 

lokalproducenter är när restauranger serverar deras råvaror och skriver vilken gård 

de kommer ifrån.” (Simon Jonegård) 

Detta ger både mervärde för kunden (vilket även bekräftas av konsumentenkäten) som 

gör att restaurangen kan ta mer betalt för maten samtidigt som bonden bakom maten 

får ökad marknadsföring. 

 

Utläst från den empiriska datan är att mindre restauranger har svårt att köpa in från 

lokalproducenter då det av logistiska och kostnadsskäl kräver att de köper in större 

partier av en råvara, vilket många mindre restauranger finner för dyrt och hellre köper in 

från grossist istället. De mindre restauranger skulle kunna bli lämpliga aktörer om 

samarbetet skulle innebära en hållbar distributionslösning där mindre partier av råvaror 

skulle kunna levereras till de mindre restaurangerna, utan att producenterna skulle 

förlora för stora marginaler på sina produkter. Större restauranger har möjlighet att köpa 

in större partier och kan på så sätt köpa direkt av producenter och kapa mellanhänder. 

Dock har det varit svårt att få tag på restauranger och av de som hörts i den empiriska 
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datan kan intresset för samarbetet upplevas som ljummet. I intervju med Mats 

Ingemarsson (Vild Vätterfisk) framkom en diskussion om problematiken kring 

restauranger. Han menade att ett problem som uppstod då de försökte ordna samarbete 

mellan fiskare och restauranger var att restaurangerna i slutändan vill ha en så bra fisk 

som möjligt till ett så lågt pris som möjligt. Samtidigt menar Mats att restaurangerna får 

ett mervärde av att kunna servera unika råvaror från Vättern och kan på så sätt ta ut ett 

högre pris. Detta kan leda till problem, då det kan saknas incitament för restauranger att 

delta i samarbeten då det riskerar bli en obalans mellan skapat och fångat värde, vilket 

kan bli problem då balans är en förutsättning för horisontellt värdeskapande (Fry & 

Polonsky, 2014). 

 

Turistbyråer 

Då flera av respondenterna diskuterat turism som förutsättning för att marknadsföra 

regional mat, sågs turistbyråerna till en början som en potentiell aktör i ett 

matsamarbete. Efter att huvudstudien genomförts och flertalet turistbyråer hörts så 

drogs dock slutsatsen att turistbyråerna inte kommer ha en aktiv roll i Mat kring 

Vättern. Detta på grund av den problematik som uppdagades med att många byråer är 

kommunalt styrda med bristande entreprenöriella incitament. Inte minst 

sammanfattande Johan Lindh från Jönköpings Turistbyrå detta när han sade att 

kommunen får allt mindre betydelse och för att lyckas idag behövs det ”verkliga 

företag som ser en ekonomisk vinning i projektet, vilka då kommer vara drivande och 

direkt betydande.” (Johan Lindh) 

 

7.3.2.	  Samskapande	  av	  intressenternas	  värdepropositioner	  

Utifrån för- och huvudstudie har det identifierats flera värdegenerade möjligheter 

genom samarbete i enlighet med steg fem i Frow & Paynes ramverk (2011). Tydligt är 

att producenterna inte har tillräckliga resurser och kunskaper till att sälja sina råvaror 

själva vilket gör att de blir beroende av andra intressenter genom att samarbeta med 

dem. De kan således få ett starkt mervärde av att samarbeta kontinuerligt med olika 

aktörer, likt SD-logiken (Vargo & Lusch, 2004). Genom att samverka under ett 

gemensamt varumärke som Mat kring Vättern kan producenterna få viktiga fördelar 

marknadsföringsmässigt, likt vad aktörer fått från Östgötamat. Vidare har många av de 
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tillfrågade potentiella aktörerna sett möjligheter att de kan dra fördelar av att dela 

transporter etc. för att hålla nere kostnaderna. Vätterns yrkesverksamma fiskare har 

redan detta system och menar att det i princip är en förutsättning för att de ekonomiskt 

ska gå runt. Ytterligare en fördel de upplevde med att ingå i samarbete var att de alltid 

kunde säkerställa att ”bli av” med fisken. Därav har matsamarbeten inte bara möjlighet 

att fungera som marknadsföringshjälp och ge möjlighet till ökad försäljning, utan kan 

ge logistiklösningar som möjliggör för producenterna att nå ut till en större marknad.  

 

Som den mindre producenten Tistelvind förklarade kan de av kostnadsskäl endast 

distribuera sina varor till större butiker som köper in större partier, men skulle de istället 

kunna få hjälp med transport skulle de även kunna sälja till mindre butiker och på så sätt 

nå ut till en större marknad. Samtidigt är en annan aspekt att ha i åtanke att mindre 

producenter aldrig kan producera mer än vad gården är kapabel till vilket innebär att 

tillgång till allt för stor marknad inte ger något mervärde, utan kan snarare skada 

producenterna vars konkurrenskraft till stor del ligger i deras småskalighet och unika 

produkter. 
 

Liknande har restauranger svårt att differentiera sig maximalt om de inte har tillgång till 

den lokala maten eftersom denna mat, som nämnt särskiljer Vättern som ett starkt 

varumärke och destination. Vättern kan ses som specifik “terroir” med sitt specifika 

vatten och skiftande omgivningar, vilket ger produkterna unik- och äkthet samt ger 

mervärde till restauranger då detta kan användas i storytelling (Sundbo & Darmer, 

2008). Att därför bygga ett samarbete under varumärket Mat kring Vättern kan således 

förstärka det totala värdet för samtliga identifierade aktörer och ligga som grund till en 

gemensam värdebärare i samarbetet.  

 

7.4.	  Affärsmodellens	  utformning	  	  

När värdepropositionerna identifierats och värdeskapande möjligheter konstaterats, 

kommer nu följande avsnitt utforma affärsmodellen för horisontellt värdeskapande i 

enlighet med vår egen definition. Avsnittet inleds med resonemang om vilka barriärer 

som finns för horisontellt värdeskapande. Detta efterföljs av utformning av ramverket 

för affärsmodell enligt följande disposition: 
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- Varumärkesidentitet 

- Identifiering av de fyra kritiska dimensionerna 

- Joháarska modellen 

 

7.4.1.	  Barriärer	  för	  horisontellt	  värdeskapande	  –	  spridda	  kärnvärderingar	  	  

Som tidigare forskning och empiri bekräftat, är det grundläggande problemet i 

samskapande av värde, att aktörerna i grunden är olika och därför har olika upplevelser 

av vad som skapar värde. De har med andra ord olika syn på vad som skapar värde för 

dem, baserat på deras kunskap, mål och kontext varvid värdepropositioner inom ett 

nätverk kommer reflektera motstridande intressen (Frow & Payne, 2011). Detta 

bekräftas även utav empirin med ett exempel från Vild Vätterfisks Mats Ingemarsson 

som förklarade varför samarbete enbart blivit delvis lyckat. Förklaringen var att det 

fanns en obalans mellan aktörernas motiv till att ingå i samarbetet; Fiskarna ville värna 

om vätterrödingen och få den till ett högre kilopris samtidigt som restaurangerna 

egentligen ville kunna köpa rödingen till ett så billigt pris som möjligt. Till detta kan det 

adderas en empirisk iakttagelse, att det finns inbördes konkurrens vilket exemplifierades 

av Calle Laurén som erfar att de aktörer som finns i Smaker från Söderåsen även 

konkurrerar med varandra, exempelvis har samarbetet två sylttillverkare som visserligen 

kan samskapa värde, men i grund och botten är konkurrenter till varandra. Detta får 

medhåll av Moster Elin som menar att för att samarbete ska lyckas så måste aktörer lära 

sig att se varandra som kollegor och inte konkurrenter.  

 

Aktörernas tidsbrist är ytterligare en problematik som tydliggjorts av såväl personer 

med erfarenhet av att samordna matsamarbeten och aktörerna själva. Värdenätverket i 

ett matsamarbete bygger till stor del på producenter, som själva är entreprenörer. Det 

innebär att de generellt sett, i brist av tid, bortprioriterar uppgifter relaterade till 

samarbetet till förmån för sina egna verksamheter. Detta skulle kunna bero på en 

bristande kunskap av det ekonomiska värde som kan uppnås i samarbete, vilket även 

intygas av Stefan Sahlén.  
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7.4.2	  Varumärkesidentitet	  	  

Syftet med studien var att undersöka hur en identifierad brandingmöjlighet skulle kunna 

ligga till grund för ett starkt varumärke som sedan skall kunna möjliggöra ett 

horisontellt värdeskapande. Som tydliggjorts ovan ligger aktörernas olikheter, intressen 

och kärnvärderingar som barriärer för att uppnå horisontellt värdeskapande. Många 

respondenter har i de genomförda intervjuerna svarat att de tror att nyckeln till ett 

framgångsrikt samarbete är att ha en gemensam vision och målsättning. För att uppnå 

detta behövs någonting som alla aktörer, oavsett verksamhet eller storlek, kan hålla 

gemensamt och som de får värde av. De måste ha ett gemensamt objekt som alla aktörer 

har intresse av att öka värdet av. Detta motiveras av teorin, då Abela och Murphy 

(2008) menar att vinstmaximering inte bör vara den primära kärnvärderingen utan att 

öka det totala värdet av företaget, i detta fall det gemensamma objektet. Det objekt som 

alla aktörer skulle ha gemensamt i detta fall skulle vara Mat kring Vätterns varumärke. 

Flera respondenter har klargjort att det finns en god samarbetsvilja runt Vättern då man 

upplever ett gemensamt intresse av sjön. Som Måns Lindell sade att Vättern är ”en 

relativt enhetlig sjö om man jämför med Vänern som praktiskt taget är två sjöar”, vilket 

visar potentialen för Vättern som gemensamt varumärke. 	  

	  

Som diskuterat tidigare skulle det potentiella varumärket kunna bygga en stark identitet, 

vilket i sin tur skulle innebära starkare varumärkeskapital och då även fler lojala kunder 

(Yoo, m.fl. 2000) vilket även skulle bringa värde för alla aktörer. Speciellt då 

majoriteten av respondenterna angett att de grundläggande orsakerna till att man går 

med i samarbeten är att öka den egna försäljningen. Varumärken kräver ständiga 

investeringar (Aaker, 1996) och det borde därför ligga i alla aktörers intressen att stärka 

varumärket och arbeta mot att öka dess totala värde, då det indirekt innebär ett ökat 

värde för den enskilda aktören. Aaker (1996) menar att alla aktörer bakom ett 

varumärke måste kunna stå bakom och representera dess identitet. Det skulle kunna 

innebära att för att få de aktörer som verkligen är villiga att gemensamt kämpa för ett 

starkare varumärke, måste de kunna känna sig bekväma med varumärkets identitet, 

identiteten måste attrahera aktörer för att horisontellt värdeskapande ska kunna 

möjliggöras. Från de kortare intervjuerna har det visats att många potentiella aktörer för 

samarbetet värnar om Vättern, den regionala maten och småskaligheten, vilket tyder på 

att det finns faktorer som varumärket skulle bygga sin identitet på för att locka “rätt” 
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aktörer till samarbetet och skulle på så sätt kunna maximera det horisontella 

värdeskapandet. 

	  

Med en stark varumärkesidentitet skapas starkare varumärkeskapital (Aaker, 1996) 

vilket ger upphov till att personer blir mer lojala till varumärket (Yoo, m.fl. 2000). Det 

innebär att varumärkesidentitet inte bara har betydelse för att locka kunder, utan även 

för att rätt aktörer som känner en tillhörighet till varumärket skall anslutas till 

samarbetet och hålla en lojal relation till varumärket. Genom att ha denna starka 

värdebringare i form av varumärket är förhoppningen att alla aktörer ska kunna se över 

sina egna intressen och gå mot ett gemensamt mål. På så sätt kan en gemensam vision 

upprätthållas under en längre tid, vilket är en förutsättning för att horisontellt 

värdeskapande ska fungera i ett större sammanhang (Frow & Payne, 2011). Detta är 

även något flera respondenter intygar, exempelvis samt Simon Jonegård som menade att 

en aktiv exkludering av aktörer inte behövs då han trodde att de som vill uppnå ett 

gemensamt värde är de som ansluter sig till samarbetet.  

	  

Genom att bygga en varumärkesidentitet kring småskalighet, unika lokalproducerade 

råvaror från Vättern som “terroir” kan identitet användas som såväl marknadsföring mot 

konsument likasom en gemensam värdebärare. Det är därmed brandingmöjligheten och 

dess påbyggnad av varumärkesidentitet som sedan kan bygga ett starkt varumärke. Ett 

starkt varumärke som sedan skall stå som grund för att aktörernas skilda 

värdepropositioner skall lyckas samskapa värde på ett horisontellt plan inom en 

affärsmodell, vars konstruktion bygger på fyra identifierade dimensioner enligt nedan.  

	  

7.4.3	  Identifiering	  av	  de	  fyra	  kritiska	  dimensionerna	  

När Frow och Payne (2011) brister i att beskriva hur kärnvärderingar skall hanteras i 

praktiken menar vi att det krävs en addering till deras teori om värdepropositioner i ett 

horisontellt värdeskapande. Om ett horisontellt värdeskapande skall möjliggöras krävs 

det att de ingående aktörerna har samma kärnvärderingar, i syfte att kunna agera som 

jämlika partners så att inte problematiken som Vild Vätterfisk belyste uppkommer. 

Genom att addera teorin om industriella kluster (Porter, 2000) till denna diskussion så 

föreslår vi att producenterna med liknande motiv skall gå ihop i strategiska allianser. 

Detta är något Simon Jonegård föreslog – att producenter skulle gå ihop i mindre 
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nätverk utefter vad för typ av produkt de producerar. Det finns olika grader av 

strategiska allianser och vi förslår att typen av strategisk allians som skulle vara aktuell i 

detta fall skulle vara av den lägre graden, formellt samarbete med ett högt oberoende, 

för att balansera aktörernas gemensamma och individuella intressen. Detta för att 

minimera risken för att de ingående aktörerna, som i en strategisk allians delar med sig 

av kunskaper inte ska bli rädda för att ”andra skall norpa deras idéer” samt för att 

behålla varumärkesidentiteten om småskalighet. Dessa nätverk skall sedan gå ihop i ett 

kluster, enligt teorin för att skapa konkurrenskraft (Porter, 2000). Detta stöds även 

Zehrer m.fl. (2014) som menar att grupper inom olika kunskapsområden, vilket är fallet 

med aktörerna kring Vättern (producenter, restauranger etc.) som strävar mot samma 

mål (stärka destination Vättern och den regionala maten) har större möjligheter till ett 

innovativt samarbete och en ökad chans till ett större total värde. Vi menar därmed att 

dimension ett i ramverket är balans av aktörer. Det handlar om att balansera upp 

aktörerna så de jobbar utifrån samma nivå. Om ingående aktörer agerar som jämlika 

partners, i ett kluster istället för enskilda leverantörer av specialiserade tjänster, kan 

värdesamskapande möjligheter uppkomma vilket ger ett ökat värde för hela nätverket. 

På så sätt kan obalans av skapat respektive fångat värde (Fry & Polonsky, 2014) 

undvikas.  
 

För att ovanstående organisering skall nå maximalt värde så har valet av 

inkomstgenererande kraft identifierats som en kritisk, eftersom Mat kring Vättern 

kommer involvera många aktörer med skilda finansiella incitament. Louise Ridderström 

Alenbrand betonade att det är av stor vikt att matcha en portfölj med värdegenerande 

aktiviteter mot vad eventuella aktörer anses värdefullt, samt en matchande serviceavgift. 

Således krävs det att hitta en punkt där alla parter finner värde och betalningsvilja för 

det erbjudna värdet – en balans för att undvika att några aktörer upplever att värdet 

försämras (Fry & Polonsky, 2014). Som Amit och Zott menar behöver en affärsmodell 

en dimension som förklarar hur ett monetärt värde ska uppnås (2010). Samarbeten 

behöver därför en kraft som bringar ett ekonomiskt värde för aktörer, det kan vara 

matevent som exempelvis Smaker från Söderåsen och Smakrikt runt Siljan. Det måste 

finnas en kraft som samlar ihop aktörerna samtidigt som aktörerna erhåller ett monetärt 

värde och med stöd av Porter (2000) bör denna kraft ligga i organisationsstrukturen – 

vilket utmynnar till att den andra dimension är att hitta en finansiell och mobiliserande 

kraft som är kritisk för ett långsiktigt och hållbart samarbete. Utifrån empiri kan 
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uttolkas att producenter och restauranger runt Vättern efterlyser gemensamma 

transportmöjligheter som kritiska i byggande av organisationsstrukturen, varvid den 

finansiella och mobiliserande kraften bör ta utgångspunkt från detta. Vi förslår därmed 

en food hub. Med en food hub kan råvaror från producenter runt om hela Vättern samlas 

in och distribueras ut till olika restauranger och butiker. På samma sätt kan både små 

och stora restauranger få tillgång till unika produkter från hela Vättern, istället för 

enbart närliggande. Ett förslag skulle kunna vara att det finns två utlämningsställen 

placerade i områden kring norra, respektive södra Vättern som kommit på förslag av 

respondenter. Att det därtill framkommit i både teori och empiri att samarbetet bör 

bygga på entreprenöriella incitament gör food hub än mer försvarbart som finansiell och 

mobiliserade kraft. Frow och Payne (2011) menar att det krävs ett långsiktigt perspektiv 

för att bibehålla ett intressentvärdenätverk, vilket innebär att ett samarbete måste 

planeras utifrån att det skall vara hållbart långsiktigt. Därav bör det vara fördelaktigt att 

Mat kring Vättern att finansieras av privata aktörer för att drivkrafterna bakom 

samarbete ska kunna göra en ekonomisk vinning på det nedlagda arbetet samt att orka 

hålla samarbetet under en längre tid. Dock tycks det emellertid synd att helt frångå 

potentialen att söka ekonomiska medel från Leader. Därav skulle en lösning likt Smaker 

från Söderåsen kunna vara lämplig – att göra en trepartsfinansiering. På så sätt skulle 

flera mindre aktörer kunna gå med till en lägre serviceavgift, samtidigt som det skulle 

generera mer ekonomiska medel. Genom att ha en viss privat finansiering, i form 

serviceavgift och av food huben, som kommersiell kraft skulle drivkrafterna bakom Mat 

kring Vättern bli avlönande och på så sätt driva samarbetet ur ett långsiktigt perspektiv, 

vilket visat sig vara en förutsättning för skapande av värdefullt intressenätverk (Amit & 

Zott, 2010).  

 

Avslutningsvis bör förslagsvis ett av food hubens utlämningsställen agera som Mat 

kring Vätterns organisatoriska hemvist, med anställd personal (avlönade 

marknadsförare med flera) som därmed kan säkerställa att det finns en tillfredställande 

ledning, vilket är kritiskt för ett samarbete i denna omfattning. Flera respondenter, både 

de med erfarenhet av samordning och potentiella aktörer, har klargjort att de behövs en 

stark ledare som är avlönad för att hålla ihop alla aktörer och få en översikt av 

värdenätverket.  
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Det har framkommit i empirin, i linje med teorin, att de potentiella aktörerna förväntar 

sig en aktiv dialog sinsemellan samt en öppenhet där kunskap och erfarenheter utbyts. 

Detta kan stärkas av Simon Jonegårds uttalande om att det är viktigt att kommunicera 

på en gräsrotsnivå och inte styras från en högre hierarki, vilket intygas av Yvonne Björ 

som menar att hon beskådat flera samarbeten som misslyckats på grund av att andra 

haft åsikter om hur arbetet skulle gå till. Det är därav mycket viktigt att ha en 

kontinuerlig kommunikation med aktörerna och ha en affärsmodell vars ramar 

möjliggör detta. Det är genom en pågående relation bland medlemmarna i ett 

samarbete som resulterar i lärarande vilket bidrar till innovation, som är en 

förutsättning för att vidareutveckla existerande regionala och entreprenöriella styrkor 

(Porter, 2000; Scheer & Von Zallinger, 2007). Samtidigt har en tydlig problematik 

utgjorts genom empirisk data som visar att många mindre entreprenörer upplever tid 

som en stor bristvara, vilket gör de negativt inställda till många möteshändelser. Detta 

gör att delning av kunskap och resurser försvåras och det måste finnas ett naturligt sätt 

för nätverkets aktörer att samverka utan att minska värdet i form av att vara för 

tidskrävande, annars riskerar sammankomsterna bli värdeförstörande istället för 

värdeskapande (Fry & Polonsky, 2014). Vi menar att food huben är lösningen på detta 

eftersom den kan möjliggöra nätverkande utan att för den skull vara för tidskrävande. 

Genom att samordna att aktörerna lämnar respektive hämtar råvaror inom en given 

tidsram vid food- hubens utlämningsställen kan de efterfrågande och nödvändiga 

nätverksträffarna ske i samband med detta. Detta är viktigt då det framkommit i flera 

intervjuer att många aktörer förväntar sig att kunna knyta affärskontakter och dela 

kunskap, då de går in i ett samarbete. Porter (2000) stödjer, när han menar att 

möjligheterna till kunskapsdelande är limiterade om intressenterna enbart jobbar 

tillsammans under ett enstaka event, vilket innebär att om kunskapsdelandet ska ökas 

på optimalt sätt bör intressenterna ingå ett långsiktigt samarbete och därför är en food 

hub försvarbart. Att ytterligare förstärka aktörernas vilja till att bidra med engagemang 

kan Mat kring Vättern förslags tillhandahålla rådgivare, likt Lokalproducerat i Väst för 

att utbilda aktörerna i ekonomiskt tänk. Detta är även något som efterfrågats av 

respondenterna. Genom att aktörerna får en större förståelse för det ekonomiska tänket, 

menar vi att aktörerna successivt kommer att förstå att de driver varandra framåt 

genom konkurrens och hjälper varandra framåt genom samarbete.  
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För att sammanfatta den problematik som matsamarbeten står inför är det främst 

faktumet att alla aktörer är uppfattar värde olika då de bedriver olika verksamheter. 

Vidare måste alla aktörer prioritera sina egna verksamheters överlevnad varvid de har 

begränsat med tid för engagemang i samarbetet. Samtidigt förväntar sig alla aktörer att 

främst få ett monetärt värde av samarbetet, samt utbyte av kunskap och erfarenheter. 

Detta måste göras på ett sätt som inte tar för mycket tid i anspråk. Därav är detta starka 

varumärke av stor vikt i ett matsamarbete då det kan föra samman aktörerna samtidigt 

som de ger ett monetärt mervärde för aktörerna. Detta kommer nu klargöras ytterligare 

i nästkommande slutsats.  
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8.	  Slutsats	  –	  Joháarska	  modellen	  
	  
För att besvara studiens syfte har följande tvåstegs-modell utformats; 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
Figur 7. Joháarska modellen 

	  

Modellen avser att illustrera hur en identifierad brandingmöjlighet kan resultera i 

horisontellt värdeskapande i ett matsammanhang. Denna brandingmöjlighet måste 

bringa starka associationer som varumärket kan bygga sin identitet kring. I detta fall är 

det namnet Vättern tillsammans med områdets unika råvaror som bygger varumärket 

Mat kring Vättern. Viktigt är att aktörerna i samarbetet kan identifiera sig med 

varumärket. För att det starka varumärket sedan ska generera i horisontellt 

värdeskapande, har studien identifierat fyra kritiska dimensioner; 
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Dimension 1: Balans av aktörer: Det handlar om att balansera upp aktörerna så de 

jobbar utifrån samma nivå, förslagsvis genom att involvera strategiska allianser i 

kluster. På så sätt kan problematiken med olika uppfattningar om värde, minskas.  

	  

Dimension 2: Finansierande- och mobiliserande kraft: Det måste finnas en kraft som 

samlar ihop aktörerna samtidigt som aktörerna erhåller ett monetärt värde och med stöd 

av Porter (2000) bör denna kraft ligga i organisationsstrukturen, som är kritisk för ett 

långsiktigt och hållbart samarbete. I fallet Mat kring Vättern föreslår vi en food- hub 

utifrån de empiriska iakttagelserna att respondenterna framförallt efterfrågar 

logistiklösningar.  

	  

Dimension 3: Tillfredställande ledning: Matsamarbeten kräver en ledning som är 

avlönad och har en organisatorisk hemvist för att samarbetet ska drivas kommersiellt 

och ges legitimitet.  Annars kan det bli svårt att hålla gemensamma målsättningar och 

risk föreligger att samarbetet inte uppnår hållbar långsiktighet.   

	  

Dimension 4: Nätverkande: Det är genom en pågående relation bland medlemmarna i 

ett samarbete som resulterar i lärarande vilket bidrar till innovation, som är en 

förutsättning för att vidareutveckla existerande regionala och entreprenöriella styrkor, 

som är kritiskt för ett matsamarbetes fortlevnad. I fallet Mat kring Vättern, där de 

potentiella aktörerna upplever stor tidsbrist menar vi att food- huben kan lösa den 

problematiken genom att kombinera nätverksträffar vid utlämnade och hämtade av 

råvaror.  

 

Genom att aktivera och stärka samtliga dimensioner löses problematiken med att få 

olika aktörer med olika värdepropositioner att samarbeta och det uppstår då ett 

balanserat värdenätverk.  

 

8.2.	  Studiens	  bidrag	  	  

Studien visar att en brandingmöjlighet via identitetsbyggande faktorer kan bygga ett 

starkt varumärke som kan ligga till grund för ett horisontellt värdeskapande. Att ett 

starkt varumärke, i sin egenart kan ge upphov till ett horisontellt värdeskapande är något 

som inte tidigare diskuterats i forskningen inom detta område, varvid Joháarska 
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modellen kan ses som ett starkt bidrag. För att det horisontella värdeskapandet i 

slutändan ska möjliggöras kräver affärsmodellen fyra kritiska dimensioner, vilka har 

identifierats i studien. Framförallt har dimensionen balans av aktörer adderats, vilket 

Frow och Payne (2011) inte belyser när de diskuterar framgångsfaktorerna för ett 

horisontellt värdeskapande. Vi menar att denna dimension är kritisk när aktörer av olika 

storlek skall samarbeta, framförallt i kontexten av en mängd aktörer, av olika storlek 

och verksamhet.  

	  

8.3.	  Förslag	  till	  fortsatt	  forskning 	  

Eftersom forskningen är tämligen begränsad och få studier gjorts på detta område, finns 

stora utrymmen till fortsatt forskning. Då denna studie har gjorts på en potentiell 

händelse i branschen för regional mat, finns således rum att göra liknande studier inom 

andra branscher alternativt på ett redan befintligt samarbete. Därutöver skulle det vara 

intressant att göra en studie likt denna, men att studiedesign istället blir av komparativ 

karaktär där flera olika matsamarbeten jämförs. Denna studie har haft en holistisk syn 

på matsamarbeten, varav det finns potential att mer djupgående undersöka ett specifikt 

perspektivs upplevelser av horisontellt värdeskapande inom matindustrin. Då det 

dessutom finns betydligt fler respondenter runt Vättern skulle denna studie kunna 

utökas i empirisk omfattning.  
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9.	  Praktiska	  implikationer	  
Nu när slutsatsen fastställt och det teoretiska bidrag diskuterats, är tiden kommen för 

studiens praktiska bidrag. Följande avsnitt kommer besvara frågan: Hur varumärket 

Mat kring Vättern ska underhållas för att på bästa sätt kunna agera som den drivkraft 

som krävs för att möjliggöra ett horisontellt värdeskapande? I följande avsnitt kommer 

vi identifiera den praktiska utformningen av samarbetet och presentera de 

marknadsföringsstrategier som skall generera ytterligare värde i monetära termer för 

Mat kring Vättern.   
 

Som fastställt har Mat kring Vättern god potential till marknadsföring från den 

identifierade brandingmöjligheten i form av Vättern. Med hänsyn till att Vättern ses 

som ett starkt varumärke, finns goda förutsättningar för att Mat kring Vättern ska få god 

varumärkeskapital.  
 

Lotta Karlsson med flera uttryckte att för att maten ska genera mervärde måste den 

paketeras i en större upplevelse, i enighet med vad Pine och Gilmore definierar som 

“upplevelseekonomi” (1998). Detta kan kopplas till Getz m.fl. (2014) som menar att 

kunder på så sätt blir mer betalningsvilliga för maten. Vidare rekommenderade bland 

andra Måns Lindell och Mats Ingemarsson att en matupplevelse från Vättern borde 

bygga på fisk. Många av respondenterna (Mat runt Siljan, Smaker från Söderåsen och 

Passion För Mat) anordnar event en gång om året. Detta skulle kunna vara för lite för 

Mat kring Vättern om det primära syftet är att stärka varumärket, då kontinuerlig 

exponering är att föredra (Keller, 2008). Från enkäten visade det sig dock att 

majoriteten av respondenterna skulle föredra att maten presenterades genom food trucks 

eller pop up-restauranger, vilket kan kopplas till teorin som menar att upplevelsen blir 

starkare om den särskiljer sig från tidigare erfarenheter (Hanefors & Mossberg, 2007). 

Då pop-up restauranger och food trucks är relativt nya fenomen som sticker ut och 

bidrar till mycket uppmärksamhet, finns stor potential att det bjuder konsumenter på 

något nytt som bidrar till starkare associationer till Mat kring Vättern. Vårt praktiska 

förslag blir därför en pop-up restaurang som utnyttjar en container som upplevelserum. 

Containern skulle då kunna transporteras av en lastbil för att kunna presenteras på olika 

ställen kring Vättern och skulle då kunna agera som en fusion mellan pop-up restaurang 

och food truck.  
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Fördelen med denna fusion skulle vara möjliggörandet av mobilt event som skulle 

kunna turnera runt Vättern och presentera råvaror på ett nytt sätt. Det skulle då finnas 

potential till att kunder upplever maten mer unik då den skulle presenteras annorlunda 

och följaktligen skapa starkare associationer till mat tillhörande Mat kring Vättern. En 

matupplevelse bygger inte bara på maten, utan hur den presenteras och atmosfären 

runtomkring (Getz m.fl. 2014). Denna container skulle med fördel presenteras årets runt 

för att möjliggöra att råvaror efter säsong skulle kunna marknadsföras på bästa sätt och 

då även locka turister på lågsäsong, vilket efterfrågats av respondenter. Som många 

respondenter uttryckt skulle Vätterns fisk kunna agera stark värdebärare och vårt förslag 

blir därför att erbjuda fiskrätter med tillbehör efter säsong och som representerar 

Vätterns matproduktion. Det skulle bli temat, som Pine och Gilmore (1998) poängterar 

är viktigt vid utformning av en upplevelse. Rätterna ska på så sätt representera Mat 

kring Vätterns varumärkesidentitet. Som Ragnar (2014) menar kan mervärde adderas 

genom storytelling, vilket innebär att pop-up restaurangen bör satsa på sin matsedel och 

förklara var produkterna kommer ifrån och eventuellt hur de skulle kunna kombinera, 

då detta är något många av respondenter angett i enkäten som värdebringande. 
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Bilaga	  1:	  Förstudie	  
	  
Tabell	  över	  intervjuade	  personer	  i	  förstudien	  
	  
Respondent	   Position	   Organisation	   Datum	  
Jan	  Johansson	   Vice	  ordförande	   Kaprifolkött	   2016-‐03-‐15	  
Sofia	  
Lennartsson	  

Projektledare	  (Smaka	  på	  
Västsverige)	  &	  rådgivare	  
Lokalproducerat	  i	  Väst	  

Smaka	  på	  Västsverige	  
Lokalproducerat	  i	  Väst	  

2016-‐03-‐29	  

Sofia	  Olsson	   Vice	  ordförande	   Kungälvsmat	   2016-‐03-‐15	  
Anders	  
Andersson	  

Köttbonde	  	   Stora	  Lycke	  (HBAIG)	   2016-‐03-‐14	  

Julia	  Bengtsson	   Yrkesverksam	   LRF	  kommunalgrupp	   2016-‐03-‐17	  
Lotta	  Hultén	   Grundare	  och	  ägare	   Passion	  för	  Mat	   2016-‐03-‐14	  
	  
	  

De två första intervjuerna (Ander Andersson och Lotta Hultén) hölls ostrukturerade, 

som sedan gav inspiration till följande intervjuguider. Frågorna skiljer sig beroende på 

aktör för att vi skulle få största möjliga inspiration och vägledningen till huvudstudien.   

	  
Intervjuguide	  Sofia	  Olsson:	  	  
1.	  Kan	  du	  berätta	  lite	  om	  er	  verksamhet?	  
2.	  Hur	  fungerar	  samarbetet	  idag?	  
3.	  Skall	  ni	  ombilda	  er	  bolagsform	  för	  att	  möjliggöra	  att	  tjäna	  pengar?	  	  
4.	  Hur	  skall	  man	  öka	  attraktion	  kring	  lokalproducerad	  mat	  och	  hur	  ser	  du	  på	  
framtiden?	  	  
	  
	  
Intervjuguide	  Jan	  Johansson:	  
1.	  Kan	  du	  berätta	  om	  er	  verksamhet?	  
2.	  Hur	  sker	  försäljningen	  av	  köttet?	  
3.	  Hur	  ser	  du	  samarbetet	  framtid?	  
	  
Intervjuguide	  Sofia	  Lennartson:	  
1.	  Kan	  du	  berätta	  lite	  om	  respektive	  verksamhet?	  
2.	  Vad	  innebär	  ert	  event	  ”matfesten”?	  
3.	  Av	  vilka	  anledningar	  tror	  du	  aktörer	  är	  med	  i	  de	  två	  samarbetena?	  
4.	  Hur	  tror	  du	  att	  man	  lyfter	  lokalproducerad	  mat?	  
5.	  Vilka	  problem	  ser	  du	  kring	  lokalproducerad	  mat?	  
6.	  Hur	  fungerar	  samarbetena?	  Några	  problem?	  
7.	  Vad	  tror	  du	  krävs	  för	  att	  Mat	  kring	  Vättern	  ska	  lyckas?	  
	  
	  



	   	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   	  

Bilaga	  2:	  Huvudstudie	  
	  
Nedan följer kartläggning av vilka respondenter som hörts i studien följt av frågor som 

det samtalats kring under respektive intervju. Vid vissa intervjuer, beroende på vem 

respondenten är, har vissa frågor lagts till. Dessa finns redovisade under de generella 

intervjuguiderna.  

	  

Infallsvinkel	  1:	  Samordning	  

I denna infallsvinkel har respondenterna delats in i ytterligare två grupper; I) personer 

med erfarenhet av att driva eller delta i samarbeten som omfattar hela Vättern, samt 

grupp II), personer med erfarenhet av att driva olika matsamarbeten runtom i Sverige.  

	  

Grupp	  I)	  personer	  med	  erfarenhet	  av	  att	  driva	  eller	  delta	  i	  samarbeten	  

som	  omfattar	  hela	  Vättern	  

Respondent	   Position	   Organisation	   Datum	  
Lotta	  Karlsson	   VD	   Svecia	  Travels	   2016-‐04-‐19	  

Stefan	  Sahlén	   VD	  &	  projektledare	   Runt	  Vättern	   2016-‐04-‐07	  

Beatrice	  Alenius	   Verksamhetsledare	   Vätternvårdsförbundet	   2016-‐04-‐18	  

Måns	  Lindell	   Sakkunnig	  i	  vattenfrågor	   Vätternvårdsförbundet	   2016-‐04-‐07	  

Malin	  Setzer	   Samordnare/sakkunnig	  i	  
fiske	  

Vätternvårdsförbundet	   2016-‐04-‐12	  

	  
	  
	  
Intervjuguide	  till	  grupp	  I:	  
1.	  Kan	  du	  berätta	  lite	  om	  er	  verksamhet?	  
2.	  Upplever	  du	  någon	  skillnad	  med	  att	  samarbeta	  med	  länsöverskridande	  organisationer	  
kontra	  de	  som	  är	  verksamma	  inom	  ett	  län?	  
3.	  Hur	  upplever	  du	  den	  generella	  samarbetsviljan	  runt	  Vättern?	  
4.	  Vilka	  upplever	  du	  är	  det	  grundläggande	  incitamenten	  eller	  förväntningarna	  på	  att	  vara	  
med	  i	  samarbeten?	  
5.	  Vilka	  fördelar	  ser	  du	  främst	  genom	  att	  ingå	  samarbeten?	  
6.	  Hur	  gör	  ni	  för	  att	  effektivt	  kommunicera,	  någon	  speciell	  plattform	  etc.?	  
7.	  Vad	  upplever	  du	  är	  den	  största	  utmaningen	  med	  att	  samarbeta	  runt	  Vättern?	  



	   	  

8.	  Vad	  tror	  du	  är	  den	  främsta	  framgångsnyckeln	  till	  att	  lyckas	  med	  ett	  länsöverskridande	  
samarbete?	  
9.	  Vad	  tror	  du	  krävs	  för	  att	  ett	  samarbete	  som	  Mat	  Runt	  Vättern	  ska	  fungera?	  Skulle	  ni	  ha	  
ett	  intresse	  för	  ett	  sådant	  samarbete?	  
10.	  Finns	  det	  någon	  du	  skulle	  rekommendera	  att	  vi	  tar	  kontakt	  med?	  
	  
	  
	  
Utöver	  ovanstående	  frågor	  har	  några	  specifika	  frågor	  ställts	  till	  Lotta	  
Karlsson	  och	  Stefan	  Sahlén:	  
1.	  Vad	  upplever	  du	  att	  turisterna	  har	  för	  förväntningar	  när	  de	  besöker	  Vättern?	  
2.	  Vilka	  fördelar	  ser	  du	  med	  att	  samarbeta	  kring	  lokalproducerad	  mat?	  
3.	  Vilka	  är	  de	  största	  utmaningarna	  med	  att	  samarbeta	  med	  aktörer	  inom	  matindustrin	  
kontra	  turism?	  
	  
	  
	  
Specifika	  frågor	  till	  Beatrice	  Alenius:	  
1.	  Vilka	  kan	  söka	  medel	  till	  ”Leader	  Vättern”?	  
2.	  Hur	  upplever	  du	  att	  de	  flesta	  projekten	  artar	  sig,	  är	  de	  mest	  regionala	  eller	  sträcker	  sig	  
de	  över	  hela	  Vätternområdet?	  

3.	  Vad	  upplever	  du	  är	  aktörers	  främsta	  förväntningar	  på	  att	  vara	  med	  i	  ett	  större	  
samarbete	  och	  starta	  ett	  projekt?	  
	  
	  
	  
Grupp	  II)	  ),	  personer	  med	  erfarenhet	  av	  att	  driva	  olika	  matsamarbeten	  
runtom	  i	  Sverige.	  	  
	  
Respondent	   Position	   Organisation	   Datum	  
Louise	  Alenbrand	  
Ridderström	  

Verksamhetsledare	   Östgötamat	   2016-‐04-‐14	  

Karolina	  Schneider	  	   Ordförande	   vicTualia	   2016-‐04-‐13	  

Simon	  Jonegård	   Projektledare	   Smakrikt	  runt	  Östra	  
Vätterbranterna	  

2016-‐04-‐05	  

Mats	  Ingemarsson	   Ordförande	   Svenska	  
Insjöfiskarnas	  
Centralförbund	  (Vild	  
Vätterfisk)	  

2016-‐04-‐18	  

Yvonne	  Björ	   Ordförande	   Mat	  Runt	  Siljan	   2016-‐04-‐28	  



	   	  

Calle	  Laurén	   Sekreterare	  &	  tidigare	  
projektledare	  

Smaker	  från	  
Söderåsen	  

2016-‐04-‐28	  

	  
	  
	  
Intervjuguide:	  personer	  med	  erfarenhet	  av	  matsamarbeten:	  	  
1.	  Kan	  du	  berätta	  lite	  om	  er	  verksamhet?	  
2.	  Upplever	  du	  ett	  intresse	  bland	  potentiella	  aktörer	  att	  delta	  i	  denna	  typ	  av	  
samarbeten,	  eller	  måste	  de	  lockas	  på	  något	  sätt?	  
3.	  Upplever	  du	  ett	  intresse	  från	  samarbetets	  aktörer	  att	  samverka	  inom	  samarbetet?	  
Något	  speciellt	  sätt?	  
4.	  Vad	  upplever	  du	  är	  svårigheterna	  med	  att	  bedriva	  denna	  typ	  av	  samarbeten?	  
5.	  Hur	  bygger	  man	  en	  lämplig	  plattform	  för	  ett	  samarbete	  mellan	  lokalproducenter?	  
6.	  Hur	  tror	  du	  man	  bäst	  marknadsför	  denna	  typ	  av	  samarbete	  till	  eventuella	  
intressenter?	  
7.	  Vad	  upplever	  du	  är	  aktörernas	  incitament	  till	  att	  vara	  med	  samarbetet?	  
8.	  Hur	  gör	  ni	  för	  att	  få	  en	  helhetsbild	  av	  samarbetets	  nätverk	  och	  kommunicera	  på	  ett	  
effektivt	  sätt?	  
9.	  Hur	  skapar	  man	  värde	  av	  ett	  samarbete	  likt	  detta?	  
10.	  Vad	  tror	  du	  om	  förutsättningarna	  för	  Mat	  kring	  Vättern?	  
11.	  Ser	  du	  några	  svårigheter	  med	  ett	  samarbete	  likt	  Mat	  kring	  Vättern?	  
	  
	  
	  
Specifika	  frågor	  till	  Mats	  Ingemarsson:	  
1.	  Upplever	  du	  att	  det	  finns	  en	  stark	  samarbetsvilja	  från	  fiskare	  och	  restauranger,	  eller	  
behöver	  man	  ofta	  locka	  dem	  till	  samarbete?	  
2.	  Vad	  vi	  har	  förstått	  är	  Vättern	  känd	  för	  sina	  signalkräftor	  och	  Vätterröding,	  är	  Vättern	  
specifikt	  känd	  inom	  fiskenäringen?	  
3.	  Vi	  har	  förstått	  att	  ni	  drivit	  projektet	  ”Vild	  Vätterfisk”?	  Vad	  var	  grunden	  till	  projektet?	  
4.	  Finns	  det	  potential	  till	  ytterligare	  samarbeten	  kring	  Vätterns	  fisk?	  
5.	  Vättern	  är	  ett	  ganska	  stort	  geografiskt	  område,	  vad	  tror	  du	  krävs	  för	  att	  det	  ska	  
fungera?	  
6.	  Vad	  tror	  du	  är	  framgångsnyckeln	  till	  att	  driva	  ett	  fiskebaserat	  projekt?	  Några	  
speciella	  aktörer	  som	  måste	  ingå?	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   	  

Infallsvinkel	  2:	  Aktörer	  

I denna del har olika potentiella aktörer hörts i kortare intervjuer. Utöver dessa har 

även några av Vätterns anslutande turistbyråer intervjuats.  

 

Typ	  av	  intressent	   Namn	  på	  verksamheten	  
1.	  Producent	   Löpareskogens	  Gårdsmejeri	  (Västra	  

Götaland),	  producent	  av	  hårdostar	  
2.	  Restaurang	   Wisingsö	  Hotell	  och	  Konferens	  

(Jönköpings	  län)	  
3.	  Fiskare	   Zeth	  Rylander	  (Jönköpings	  län),	  fiskare	  i	  

Vättern	  
4.	  Producent	   Assarsson	  Trädgård	  AB	  (Östergötlands	  

län)	  producent	  av	  tomater	  
5.	  Restaurang	   Smålandsgården	  Gästgiveri	  (Jönköpings	  

län),	  restaurang	  och	  konferens	  
6.	  Restaurang	   Visingsö	  Pensionat	  (Jönköpings	  län)	  
7.	  Producent/restaurang	   Moster	  Elins	  –	  Glassparadiset	  i	  Hjo	  hamn	  

(Västra	  Götalands	  lön)	  
8.	  Producent	   Gränna	  Rökeri	  (Jönköpings	  län)	  rökeri	  av	  

bland	  annat	  kräftor	  och	  vätterröding	  
9.	  Producent	   Grepstads	  Gårdsbutik	  (Östergötland)	  

egenproducent	  av	  ägg,	  honung,	  
jordgubbar,	  marmelad	  och	  sylt	  

10.	  Producent	   Anonym	  ägg-‐	  och	  köttproducent	  (Örebro	  
län)	  

11.	  Restaurang	   Anonym	  mat-‐och	  konferensanläggning	  
12.	  Producent	   Tistelvind	  (Östergötlands	  län),	  ekologisk	  

odling	  och	  förädling	  av	  grönsaker	  
13.	  Fiskare	   Gustavssons	  Fisk	  och	  Kräftor	  (Jönköpings	  

län),	  fiskar	  kräftor,	  sik,	  röding	  och	  öring	  
14.	  Producent	   Bosons	  Gård	  (Jönköpings	  län)	  producent	  

av	  nötkött,	  specifikt	  den	  italienska	  rasen	  
Chianina	  

15.	  Producent	   Brostorps	  Ostkaka	  (Östergötlands	  län)	  
16.	  Restaurang	   Anonym	  mindre	  restaurang	  
17.	  Producent	   Boxholms	  Mejeri	  (Östergötlands	  län)	  

Producerar	  ost	  och	  har	  en	  gårdsbutik	  
18.	  Producent	   Bengtsgården,	  producent	  av	  KRAV-‐märkt	  

kött,	  spannmål	  och	  rapsolja	  samt	  
fiskrökeri.	  Innehar	  både	  gårdsbutik	  och	  
restaurang.	  

19.	  Producent	   Gripenbergs	  Gårdsbutik	  (Östergötlands	  
län)	  egenodlad	  potatis	  och	  säljer	  andra	  
produkter	  som	  marmelad	  och	  ägg	  



	   	  

20.	  Producent	   Sjöarps	  Rökeri	  AB	  (Jönköpings	  län)	  kött-‐	  
och	  fårproduktion	  samt	  fiskodling	  

21.	  Producent	   Ravelmarks	  Gård	  (Jönköpings	  län)	  
mjölkgård	  och	  grönsaker	  

22.	  Restaurang/hotell	   Ombergs	  Turisthotell	  	  
	  
	  
	  
Intervjuguide	  aktörer:	  
1.	  Är	  du	  med	  i	  något	  speciellt	  samarbete?	  Fungerar	  det	  bra	  eller	  dåligt?	  
2.	  	  Varför	  är	  du	  med/varför	  är	  du	  inte	  med?	  
3.	  Vad	  skulle	  du	  ha	  för	  förväntningar	  på	  att	  ingå	  i	  ett	  större	  samarbete?	  
4.	  Vad	  tror	  du	  är	  viktigast	  när	  flera	  entreprenörer	  ska	  samarbeta?	  
5.	  Skulle	  du	  ha	  intresse	  för	  att	  vara	  med	  i	  ett	  samarbete	  runt	  Vättern?	  
6.	  På	  vilket	  sätt	  skulle	  du	  vilja	  få	  information	  och	  samverka	  med	  andra	  aktörer?	  
	  
	  
Turistbyråer	  
	  
Respondent	   Turistbyrå	   Datum	  
Tina	  Schultzberg	  	   Vadstena	  Turistbyrå	   2016-‐04-‐01	  
Johan	  Lindh	   Jönköping	  Turistbyrå	   2016-‐04-‐04	  
Malin	  Wistrand	   Askersund	  Turistbyrå	   2016-‐04-‐01	  
Elizabeth	  Panzar	   Ödeshög	  Turistbyrå	   2014-‐04-‐04	  
Ingmari	  Karlsson	   Mjölby	  Turistbyrå	   2016-‐04-‐04	  
Anna	  Meyer	   AB	  Göta	  Kanalbolag	   2016-‐04-‐04	  
	  
	  
Intervjuguide	  turistbyråer:	  
1.	  Vilka	  typer	  av	  samarbeten	  är	  ni	  med	  i	  idag?	  
2.	  Hur	  fungerar	  de?	  Varför?	  
3.	  Vad	  tror	  du	  Mat	  kring	  Vättern	  har	  för	  förutsättningar	  för	  att	  fungera?	  
4.	  Vad	  för	  råvaror/maträtt	  är	  er	  region	  känd	  för?	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	   	  

Bilaga	  3:	  Redogörelse	  av	  enkätsvar	  
I dessa frekvenstabeller finns frågor och svar presenterade tillhörande den gjorda 

konsumentenkäten.  

 

Den genomförda enkäten bestod av tio frågor relaterade till hur konsumenter upplever 

Vättern och vad de erfar genererar mervärde vid en matupplevelse.  

	  
Fråga	  1:	  Hur	  väl	  känner	  du	  till	  Vättern	  och	  dess	  omgivningar?	  
	  
Svarsalternativ	   Frekvens	   Procent	  
Mycket	  bra	   6	   6,06	  
Bra	   11	   11,11	  
Sådär	   51	   51,52	  
Inte	  alls	   31	   31,31	  
Totalt	  av	  100	  svar	   99	   100	  
	  
	  

Fråga	  2:	  Vad	  förknippar	  du	  Vättern	  med?	  

Av de 95 personer som svarade på frågan nämnde 17 personer ”Vätternrundan”, 12 

personer att det är ”kallt vatten” och 8 personer angav svar relaterade till fisken, 

mestadels vätterröding och kräftor. Dessa var de vanligaste svaren på frågan.  

	  
	  
Fråga	  3:	  Rangordna	  följande	  faktorer	  efter	  hur	  viktiga	  du	  anser	  de	  vara	  när	  du	  väljer	  
resedestination.	  (1=mycket	  viktigt,	  2=viktigt,	  3=sådär	  och	  4=inte	  alls	  viktigt)	  
	  
Alternativ	   Mycket	  

viktigt	  
Viktigt	   Sådär	   Inte	  alls	  

viktigt	  
Antal	  
svarande	  

Plats	   50
	   	  

15	   12	   23	   100	  

Aktiviteter	   10	   42	   36	   10	   98	  
Mat	   23	   37	   29	   11	   100	  
Sevärdheter	   17	   44	   21	   18	   100	  
Rangordning	   Plats	   Sevärdheter	   Aktiviteter	   Mat	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   	  

Fråga	  4:	  Hur	  viktigt	  upplever	  du	  att	  det	  är	  att	  få	  information	  om	  var	  maten	  du	  äter	  
kommer	  ifrån?	  T	  ex	  från	  vilken	  gård	  den	  kommer,	  hur	  den	  producerats	  och	  vilka	  
råvaror	  som	  eventuellt	  använts…	  
	  
Svarsalternativ	   Frekvens	   Procent	  
Mycket	  viktigt	   17	   17	  %	  
Viktigt	  	   45	   45	  %	  
Sådär	   33	   33	  %	  
Inte	  alls	  viktigt	   5	   5	  %	  
Totalt	   100	   100	  %	  
	  
	  
	  
Fråga	  5:	  När	  du	  väljer	  mat	  på	  en	  restaurang,	  upplever	  du	  att	  en	  beskrivande	  
matsedel	  (exempelvis	  ”halstrad	  fjällröding	  med	  öländsk	  rödbetscarpaccio”)	  adderar	  
värde	  till	  restaurangupplevelsen?	  
	  
Svarsalternativ	   Frekvens	   Procent	  
Ja	   82	   82	  %	  
Nej	   18	   18	  %	  
Totalt	   100	   100	  %	  
	  
	  
Fråga	  6:	  När	  du	  köper	  en	  råvara,	  finner	  du	  det	  intressant	  att	  få	  vetskap	  om	  andra	  
råvaror	  du	  kan	  kombinera	  denna	  med?	  
	  
Svarsalternativ	   Frekvens	   Procent	  
Ja	   76	   76,77	  %	  
Nej	   23	   23,23	  %	  
Totalt	   99	   100	  %	  
	  
	  
Fråga	  7:	  Rangordna	  följande	  attribut	  som	  du	  tycker	  är	  viktigast	  då	  du	  köper	  mat!	  
	  
Svarsalternativ	   Mycket	  

viktigt	  
Viktigt	  	   Sådär	   Inte	  alls	  viktigt	   Antal	  

svarande	  
Kvalité	   45	   20	   15	   20	   100	  
Pris	   24	   31	   28	   17	   100	  
Ursprung	   32	   31	   27	   10	   100	  
Förpackningens	  
utseende	  

14	   31	   26	   28	   99	  

Rangordning	   Kvalité	   Ursprung	   Pris	   Förpackningens	  
utseende	  

	  

	  
	  



	   	  

Fråga	  8:	  Hur	  mycket	  värdesätter	  du	  att	  regionen	  du	  bor	  i	  har	  väletablerade	  
delikatesser?	  
	  
Svarsalternativ	   Frekvens	   Procent	  
Mycket	  viktigt	   14	   14	  %	  
Viktigt	   36	  	   36	  %	  
Sådär	   35	  	   35	  %	  
Inte	  alls	  viktigt	   15	   15	  %	  
Totalt	   100	   100	  %	  
	  
	  
	  
	  
	  
Fråga	  9:	  Hur	  viktig	  anser	  du	  att	  din	  resedestination	  tillhandahåller	  lokala	  
delikatesser?	  
	  
Svarsalternativ	   Frekvens	   Procent	  
Mycket	  viktigt	   10	   10	  %	  
Viktigt	   42	   42	  %	  
Sådär	   42	   42	  %	  
Inte	  alls	  viktigt	   6	   6	  %	  
Totalt	   100	   100	  %	  
	  
	  
Fråga	  10:	  Vilket	  sätt	  skulle	  du	  tycka	  vara	  mest	  spännande	  att	  presentera	  ny	  mat	  på?	  
	  
Svarsalternativ	   Frekvens	   Procent	  
Pop	  up-‐restaurang	   36	   36,73	  %	  
Matevent	   26	   26,53	  %	  
Food	  truck	   30	   30,61	  %	  
Annat	  alternativ	   6	   6,12	  %	  
Totalt	   98	   100	  %	  
	  
	  


