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Sammanfattning 
Titel: Livsmedelsbranschen kommer förändras!  

Författare: Maria Hamod och Lovisa Westin 

Handledare/Examinator: Petter Boye 

Medbedömare: Thomas Karlsson 

Kurs: Företagsekonomi III - ekonomistyrning 

Kurskod: 2FE75E 

 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att analysera hur styrning och organisering sker i REKO. Studien 

ämnar även att undersöka på vilket sätt konceptet REKO skapar värde. Uppsatsens långsiktiga 

syfte är att upplysa om alternativa och innovativa försäljningskanaler som uppstått i samband 

med digitalisering.  

 
Forskningsfrågor: På vilket sätt skapar REKO värde för inblandade intressenter? Hur sker 

styrning och organisering i konceptet REKO? 

 
Metod: I denna studie har en kvalitativ fallstudie tillämpats med en abduktiv ansats. 

Datainsamlingen har baserats på primär- och sekundärdata vilket har utformat empirin. Vi har 

genom semistrukturerade intervjuer och ett frågeformulär samlat in material från utvalda 

personer som är involverade i REKO-konceptet eller livsmedelsbranschen, för att få svar på 

våra frågeställningar.  

 
Resultat: Resultatet av studien visar att REKO-konceptet skapar i många avseenden närhet och 

sociala värden för inblandade intressenter. Vi fann att de sociala värden kunde vara utbyte av 

kunskap och direktkontakt. Vi ser även att administratörerna samordning är det som håller ihop 

konceptet men det är producenterna som har det främsta ansvaret.     

 
Nyckelord: Styrning, värdeskapande, livsmedelsbranschen, småskalig produktion, konceptet 

REKO, samarbeten, konsumentkontakt. 
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Abstract 
Titel: The food industry will change!  

Writers: Maria Hamod och Lovisa Westin  

Mentor/Examiner: Petter Boye 

Co-judge: Thomas Karlsson 

Course: Business administration III- finance 

Course code: 2FE75E 

 
Purpose: The purpose of our study is to analyze how control and organization occur in REKO. 

The study also intends to examine how REKO creates value. The long-term purpose of this 

thesis is to inform about alternative and innovative sales channels that has occurred with 

digitalization.   

 

Research question: In what way does REKO create value for the involved stakeholders? How 

does control and organization take place in concept REKO?  

 

Method: In this study we chose to use a qualitative case study together with a inductive 

approach. The data collection has been based on secondary and primary data. We have through 

semistructurerd interviews and a questionnaire collected material from selected people that are 

involved in concept-REKO or the food industry to get answers to our questions.  

 

Result: The result of this study shows that REKO concept creates in many way vicinity and 

social values for the involved stakeholders. We found that the social values could be an 

exchange of knowledge and direct contact. We also see that the administrations coordination is 

what keeps the concept together, but it is the producers who have the primary responsibility.   

 
 
Keywords: Control, Value creation, food industry, small-scale production, concept REKO, 
cooperation, consumer contact  
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1 Inledning 
 

Uppsatsens inledande kapitel kommer att introducera den svenska livsmedelsbranschen och 

konceptet REKO-ring följt av en problemdiskussion om dagens livsmedelsmarknad som sedan 

omfattar studiens frågeställningar och syfte. 

 
1.1 Bakgrund 
Livsmedelsindustrin är en viktig industrigren för den svenska ekonomin med sin 

mångmiljardindustri (Nationalencyklopedin, 2019). Handeln har givetvis inte alltid fungerat på 

samma sätt utan behovet av livsmedel har stigit i takt med antal människor på jorden har ökat. 

Blom (2011) menar att det hela började med torghandel som är den äldsta formen av handel. 

Bönder åkte in till städer minst en gång i veckan för att sälja sina livsmedelsprodukter till 

stadsbor. Det såldes bland annat kött, mjölk, potatis och rotfrukter. Torghandeln hade sin 

storhetsperiod fram till början på 1900-talet tills staten förbjöd stor del av produkterna på torg 

för att förflytta handeln in i butiker och saluhallar. Det gjordes dels på grund av hygieniska skäl 

och dels för att kunna strukturera upp marknaden bättre. Grönsaker och andra livsmedel från 

växtriket var de produkter som återstod längst på torgstånden men förlorade betydelsen så 

småningom (Blom 2011).    

 

I Sverige har livsmedelskonsumtionen vuxit stadigt sedan flera år tillbaka, bara mellan åren 

2000–2013 ökade försäljning av livsmedel per capita med nästan 25% (IVA, 2016). Samtidigt 

har den svenska importen av livsmedel och jordbruksproduktion ökat kraftigt under större delen 

av 2000-talet jämförelsevis med exporten. Enligt Kungliga Ingenjörsvetenskapliga Akademien, 

IVA, är livsmedelsindustrin en av de branscher med lägst vinstmarginal men som oftast visat 

sig vara mindre konjunkturkänsliga än andra branscher eftersom det alltid finns behov av 

livsmedel. Trots den låga vinstmarginal så har antalet företag som tillverkar eller processar 

livsmedel ökat i Sverige sedan millennieskiftet (IVA, 2016).   

 

Dagens livsmedelsmarknad är mycket koncentrerad med sex aktörer som framträder starkast 

(Konkurrensverket, 2018). De tre allra största kedjorna är ICA, COOP och Axfood som 

omfattar tillsammans cirka 80% av omsättningen. Den största aktören på dagligvarumarknaden 

är ICA som enskilt utgör 50% och har därmed en hög inverkan på marknaden. På grund av 

skiftande strukturer och ägandeformer kan det vara svårt att jämföra aktörerna med varandra. 

Vissa driver enbart dagligvaruhandel mot konsumenter medan andra bedriver även 
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grossistverksamhet och säljer stora volymer till företag. Några äger och samverkar med andra 

företag vilket gör marknadsandelarna större för dessa koncerner (Konkurrensverket, 2018). 

  
Figur 1:1. Aktörernas andelar på marknaden för dagligvaruhandel, åren 2016 och 2011. 

Källa: Konkurrensverket, 2018.  

 

Även konsumenternas preferenser har en stor inverkan på livsmedelsindustrin och dess 

vidareutveckling (Livsmedel.se, 2015). Omvärlden förändras allt snabbare, likaså ändras 

konsumenternas förväntningar och efterfrågan. Tidigare har det upplevts att bekvämlighet och 

tillgänglighet som vägande faktorer vid val av livsmedelsbutik men idag har den synen 

förändrats. Istället måste livsmedelsföretag visa större engagemang för hållbarhet och ta 

samhällsansvar. Nu handlar det inte enbart om att skapa värde för livsmedelsbranschen utan 

även för samhället. Exempelvis har forskare sett nya trender på livsmedelsbranschen såsom att 

konsumenterna ställer högre krav på information om matens innehåll samt efterfrågar 

skräddarsydda lösningar med småskalig produktion (Livsmedel.se, 2015). Vilka aktörer som 

har makt på marknaden kan variera beroende på olika inköp- och försäljningskanaler, 

framförallt är makten baserat på förhållandet mellan de olika aktörerna som förhandlar 

(Konkurrensverket, 2018). Det innebär att vid förhandling kan stora företag ha större 

förhandlingsposition och därmed få starkare inflytande på situationen (Europeiska rådet, 2018). 

 

Digitalisering har underlättat konkurrens för nyetablerade och små företag genom e-handel som 

gör att de kan spara in på investeringar gällande infrastruktur och butiker (Konkurrensverket, 

2018). Anledningen bakom detta är att digital teknik skapar nya affärsmodeller vilket utmanar 

de traditionella. Digitalisering har inneburit nya förutsättningar för organisationer, företagare 
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och arbetare (Bruzelius & Skärvad, 2017). Även jordbrukare, som brukar klassas som 

småföretagare, har fått bättre förhållanden på marknaden i och med digitala medier där de kan 

sälja direkt till konsument samt marknadsföra utan att vara särskilt beroende av geografiska 

platser (Konkurrensverket, 2018). Digitala plattformar har en stor betydelse för små 

livsmedelsföretag som säljer något annorlunda, som inte passar inom ‘normramen’ som 

matbutiker efterfrågar. Istället kan dessa företag använda sig av sociala medier vid försäljning 

för att finna de unika målgrupper som kan tänka sig köpa deras produkter. Det kan även vara 

fördelaktigt för småskaliga producenter att sälja via sociala medier för att behålla makten istället 

för att sälja till stora aktörer inom dagligvaruhandeln som bestämmer hur mycket marginal 

producenterna får (Lorentzon, 2019). 

 

Ett exempel på koncept som baseras på digitaliserade plattformar är REKO som kommer från 

orden Rejäl Konsumtion. Denna plattform bygger på att kunna handla lokalproducerat och bra 

mat helt utan mellanhänder. Konceptet grundades av en man med namn Thomas Snellman som 

upptäckte en liknande idé i Frankrike och tog med det hem till Finland där han skapade de första 

REKO-ringarna (Aktion Österbotten, 2018; Bender-Larsson, 2019). Den första REKO-ringen 

i Sverige bildades år 2016 och sedan dess har konceptet ökat i takt med efterfrågan. Den senaste 

beräkningen som gjordes, i januari 2019, visade att det finns 120 stycken REKO-ringar runt om 

i Sverige med drygt 240 000 medlemmar (Hushållningssällskapet, u.å. a). Konceptet går ut på 

att föra samman konsumenter och producenter inför kommande utlämningstillfälle genom en 

sluten grupp på Facebook. Producenten publicerar sitt erbjudande till försäljning av råvaror 

eller färdiga produkter där konsumenten har möjlighet att göra en beställning genom att 

kommentera inlägget. Det är viktigt att det inte uppstår återförsäljning av råvaror och produkter 

utan varje producent måste sälja från sin egen produktion. Därefter träffas de på bestämd plats 

och tidpunkt för utlämning av produkter och då ska även betalningen vara genomförd (irf.se, 

2019). Effekterna av detta blir att den lokala ekonomin stärks och matsvinnet blir mindre 

eftersom det är småskaliga produkter (Hushållningssällskapet, u.å. b). Producenter som tillåts 

att sälja med hjälp av denna digitala plattform innefattar främst registrerade primärproducenter 

i form av enskilda firmor. Dessutom inkluderas livsmedelsföretagare samt privatpersoner som 

är hobbyproducenter. I Sverige råder strikta krav gällande försäljning av livsmedel för 

producenter i syfte att skydda konsumenterna. Dessutom tillkommer lagar och regler i större 

omfattningar för producenter som säljer frekvent och stor mängd (Hushållningssällskapet, u.å. 

c). 
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1.2 Problemdiskussion 
Under de senaste årtiondena har livsmedel genomgått en längre process innan den slutligen når 

slutkonsumenten. Den längre processen, som fått benämningen livsmedelskedjan, beror på att 

flera företag agerar som mellanhänder för att kunna vara delaktiga på livsmedelsmarknaden. 

Många dominanta livsmedelsföretag efterfrågar storskalig livsmedelsproduktion från sina 

leverantörer. Fördelen med storskaligt är att kostnaden per styck blir lägre ju större volymen är 

(Corporate Finance Institute, u.å). Det ger även en starkare handlingsposition och möjlighet till 

mängdrabatt gentemot leverantörerna (Lantz, 2015). Många av de dominanta 

livsmedelsindustrierna vill hålla sina kostnader låga och väljer därmed att ha vissa av sina 

leverantörer i utvecklingsländer för att få större volym till låga kostnader (Swedwatch, 2018). 

När de stora butikerna efterfrågar storskalig produktion lämnar det inte mycket utrymme för de 

små producenterna på marknaden.   

 

Konkurrensverket (2011) menar att den traditionella kedjan är en grov schematisk indelning 

som inte alltid överensstämmer med verkligheten då det kan finnas direkta länkar mellan 

jordbrukare och konsumenter. Varje enskild aktör lägger till en procentuell marginal för att sina 

affärer ska vara lönsamma vilket påverkar producenter negativt. Problemet med 

distributionskedjor och -nätverk med flera aktörer inblandade är att producenten får liten andel 

jämfört med priset som produkterna säljs för. Det beror delvis på antalet mellanhänder men 

också på att stora företag har makten att pressa priser (Gadde, 2012).  

 

 
Figur 1:2. Den traditionella livsmedelskedjan. Bildkälla: Konkurrensverket.  

 

På senare tid har kedjan som traditionellt sett bestått av de fyra aktörerna sakta börjat suddas ut 

i distributionssystemet genom att aktörer utökar sin verksamhet i olika riktningar, outsourcing 

och sourcing, vilket har lett till större och färre företag (Gadde, 2012). Bland annat har den 

största aktören, ICA, utvecklats till att vara både producent, grossist och detaljist i och med 

deras egenproducerade varor (Handelsrådet, u.å). Detta kallas för vertikal integration vilket 

innebär att ett företag integrerar delar av försörjningskedjan i egen regi såsom tillverkning och 

distribution (Industritorget, 2019). En av de största fördelarna med det är att verksamheten blir 
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oberoende av underleverantörerna och kan därmed ha större kontroll över kostnaderna. 

Ytterligare en fördel med att exkludera underleverantörerna är att det ger snabbare 

handläggningstider (Industritorget, 2019).   

 

Vissa livsmedelsbutiker har även kontrollen att bestämma prissättningen över sina egna 

märkesprodukter och andra märken (Konkurrensverket, 2018). Detta kan leda till att 

butiksägaren använder lägre priser och andra konkurrensfördelar för sina egna märken jämfört 

med produkter från andra varumärken. Dessutom samarbetar stora dominerande aktörer ibland 

med varandra vilket innebär koncentrerat maktutövande på denna marknad i Sverige. I och med 

uppkomsten av centraliserad inköpsprocess är det inte underligt att små- och medelstora företag 

som producerar livsmedel i mindre skalor har fått det svårare att sälja direkt till butiker. 

Dessutom har svårigheter uppstått vid förhandling gentemot väletablerade kedjor vilket innebär 

att denna förändring också ger längre avtalsprocesser (Konkurrensverket, 2018).  

 

Livsmedelsbranschen har förhållandevis låga vinstmarginaler vilket har lett till ekonomisk 

press och brist på samspel mellan väletablerade företag och små- och medelstora företag. 

Jordbruksproducenter som oftast är små- och medelstora företag, har en så pass låg 

förhandlingsstyrka att stora aktörer utnyttjar förmågan att bestämma inköpspris, vinstmarginal 

och betalningsvillkor utifrån deras preferenser. Detta betyder med andra ord att de dominerade 

livsmedelsföretagen förhandlar till sig låga inköpspriser på produkter för att sedan kunna ge 

större vinstmarginaler till sig själva. Detta kan skapa stora svårigheter för små- och medelstora 

företag att försörja sina verksamheter om de inte får tillräckligt stor vinstmarginal för att göra 

lönsamma affärer. Effekten av detta blir att många företag måste kämpa för sin existens i 

livsmedelsbranschen. Även livsmedelskedjan har länge varit obalanserad för jordbrukare 

eftersom de endast fått en liten andel av vinsten som konsumenterna betalat för i butikerna 

medan återförsäljaren tar den stora andelen (Europeiska rådet, 2018). Enligt Sveriges radio 

(2008) betalar stora livsmedelskedjor inom Europeiska Unionen, EU, för dåligt till små 

livsmedelsproducenter. Framförallt gällande betalning för miljövänliga produkter trots att allt 

fler konsumenter söker efter ekologiska livsmedelsprodukter. Problematiken ligger i att 

konsumenterna är beredda på att betala lite mer för bättre kvalitet men företagen som tillverkar 

miljövänliga råvaror får inte extra betalt för det (Sveriges Radio, 2008). Utifrån detta ser vi att 

makten är obalanserad mellan de stora och de små aktörer kan leda till manipulation och orättvis 

behandling i och med de små aktörernas lilla inverkan i förhandlingsprocessen. Om små företag 
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fortsättningsvis har svårt att driva sina verksamheter, finns risk att negativa konsekvenser 

påverkar inblandade intressenter och långsiktigt troligtvis hela svenska livsmedelsindustrin.  

 

Otillbörliga handelsmetoder är, enligt EU, handelsmetoder som avviker från principen om en 

god affärssed, sunt förnuft och rättvis behandling i livsmedelsbranschen. I praktiken handlar 

det om samspelet mellan starka och svaga aktörer i livsmedelsbranschen (Sveriges Riksdag, 

u.å.). Ett förslag till att minska tillbörliga handelsmetoder mellan företag offentliggjordes i april 

2018. Den nya riktlinjer innehåller olika åtgärdsförslag som medlemsstaterna inom EU ska 

vidta i sin nationella lagstiftning och regelverk för att stärka konkurrenskraften hos små och 

medelstora företag (Sveriges Riksdag, u.å.). Lagstiftningen ska bland annat motverka sena 

betalningar, annulleringar av order med kort varsel och retroaktiva ändringar i ett avtal 

(Europeiska rådet, 2018). När det gäller livsmedelsbranschen specifikt finns en mängd regler 

som menar att alla som säljer eller serverar livsmedel har ett ansvar för att se till att maten är 

säker när det ska ätas av slutkonsument. Som en del av dessa regler om konsumentskydd krävs 

även att produktmärkning inte får vilseleda konsumenten. Detta innebär att alla inblandade 

företag måste ta hänsyn för att inte riskera att det medför någon hälsorisk. Exempelvis måste 

producenter tänka på skadliga ämnen, industrin på hygien och detaljister på korrekt märkning 

och att förvara produkterna svalt (Livsmedelsverket, 2012). 

 

Primärproducenter har jordbruk som yrke och ska försörja sig på detta vilket gör att de är nästan 

helt beroende av återförsäljare. Vissa av dem som producerar i mindre volymer, så kallat 

småskalig produktion, har för liten verksamhet för att dominerande detaljistföretag ska vilja 

sälja deras produkter i sina butiker. Livsmedelsverket (2012) menar att primärproducenter med 

små verksamheter har flera försäljningsalternativ utöver matvarubutiker, men att alla kräver att 

de strikta livsmedelsreglerna efterföljs. Första alternativet är att försäljning sker direkt till 

konsumenter genom dörrknackning, lokal torghandel, eller liknande försäljning. Ett andra 

alternativ är att sälja till restauranger eller via gårdsbutiker. Gårdsbutiker innefattar dock 

striktare regler då det klassificeras som butik. Oavsett vilka försäljningskanaler som används är 

det vanligt att små företag har problemet att synas på marknaden. Det kan bero på både att 

egenföretagare saknar kunskap om olika effektiva marknadsförings-plattformar men även att 

de inte hittat en passande marknad på grund av bekvämlighetsskäl (Starta Eget.se, u.å). 

 

Digitalisering har som tidigare nämnts spridits i livsmedelsbranschen och givit betydelsefulla 

fördelar till inte minst små företag. Småskaliga jordbrukare får det lättare att marknadsföra sina 



 

11 
 

produkter vilket samtidigt blir mer tillgängliga för konsumenter. Digitala verktyg är en 

förutsättning för att närproducerad och småskalig produktion ska kunna uppmärksammas på 

marknader (Macklean, u.å.). Konsumenterna har även fått bättre möjligheter att jämföra priser 

och hitta information om olika märkningar, vilket innebär att de kan aktivt göra medvetna val. 

Exempelvis har intresset för märkningar ökat såsom rättvisemärkt och geografiskt ursprung. 

Konsumenter kan vanligtvis hitta information om livsmedel i form av innehåll, kvalitet och 

ursprung med hjälp av digitalisering vilket har stärkt konsumenters förtroende för 

livsmedelsproducenter och dess butiker (Konkurrensverket, 2018). 

 
Digitalisering har exempelvis möjliggjort konceptet REKO. Det är dock viktigt att betona att 

REKO inte är en hundraprocentig digital plattform eftersom fysisk kontakt och distribution sker 

vid utlämningstillfällen. Konceptet har syftet att förkorta livsmedelskedjan genom ökat 

samarbete och med så lite administration inverkan som möjligt. Hushållningssällskapet (u.å.a) 

menar att REKO inte är någon förening eller organisation och saknar styrelse eftersom det är 

ämnad att vara en folkrörelse. Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre (2012) yttrar dock att 

organisering avser “processen där individer koordinerar sina aktiviteter inom ramen för 

organisationer eller vad som blir organisationer genom denna organisering” (2012:13). Med 

andra ord kan REKO anses behöva organisering i och med att aktiviteter samordnas. Dessutom 

kan konceptet ifrågasättas gällande kontroll och administration. Det finns endast ett fåtal regler 

och givna riktlinjer samt hänvisningar till lagar som måste följas av de enskilda parterna 

(Hushållssällskapet, u.å. c). Nilsson och Olve (2015) yttrar att i samband med organisationers 

roll- och arbetsfördelning finns möjligheter att få ansvar. Det är bara personer som har 

handlingsfrihet och resurser till det som kan vara ansvarstagande. Dessutom lägger de tyngd på 

att särskilja krav på ansvarstagande och möjlighet till att ta ansvar (Nilsson & Olve, 2015). Vi 

har inte hittat någon information om vem som har den ansvarstagande rollen som ser till att 

dessa lagar och riktlinjer följs upp och vi blir därmed intresserade av hur de arbetar för att se 

till att producenterna sköter sig och fullföljer konceptet.  

 

Att endast bedriva REKO som en folkrörelse utan administrativ påverkan kan medföra 

konsekvenser såsom ingen kontroll eller uppföljning av produkter. Exempelvis att försäkra att 

producenter säljer egentillverkade produkter samt uppfyller svenska produktkrav. Detta kan 

medföra allt fler problem i framtiden om tillväxten av konsumenter och producenter fortsätter 

att öka. Mycket visar på att styrning behövs för att säkerställa att producenterna följer de givna 

riktlinjer. Styrning är ett sätt att vidta åtgärder för att uppnå önskade resultat och för att öka 
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förutsättningarna att uppnå mål och förverkliga visioner (Bruzelius & Skärvad, 2012). Vi har 

sett att konceptet REKO har tydliga visioner, vilket gör styrning till en intressant aspekt att 

undersöka.  

1.3 Frågeställningar   
● På vilket sätt skapar konceptet REKO värde för inblandade intressenter? 

● Hur sker styrning och organisering i Sveriges REKO-ringar? 

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att analysera hur styrning och organisering sker i REKO. Studien ämnar 

även att undersöka på vilket sätt konceptet REKO skapar värde. Uppsatsens långsiktiga syfte 

är att upplysa om alternativa och innovativa försäljningskanaler som uppstått i samband med 

digitalisering.  
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2 Vår valda metod 
 

I följande kapitel presenteras undersökningens metodval och tillvägagångssätt i följd av 

argumentation kring de val som har gjorts. Inledningsvis introduceras studiens förförståelse, 

undersökningsmetod och datainsamling för att sedan beskriva utformningen av studien. 

Därefter beskrivs datainsamlingen som använts och avslutningsvis presenteras vilka etiska 

överväganden som vi tagit hänsyn till.  

 
2.1 Förförståelse  
Författarna bakom denna uppsats har studerat företagsekonomi vid Linnéuniversitetet i Kalmar. 

Inom företagsekonomi har vi studerat kurser som behandlar verksamhetsstyrning och 

värdeskapande vilket ligger till grund för uppsatsens utformning. Under vår studieperiod har 

ett intresse skapats för hur dessa teoretiska begrepp kopplas till verkliga kontext. Vi fick tips 

om ett nytt koncept med namnet REKO och började därmed tänka på vad det kan betyda för 

livsmedelsbranschen och hur det kan utvecklas i framtiden. Uppsatsen grundas till stora delar 

på förutbestämda urval i form av ovanstående intressen vilket har utformat våra frågeställningar 

och metodval. Det betyder att studien är en subjektiv tolkning utifrån de datainsamlingsmetoder 

som vi har valt att använda till vår undersökning. 

 

2.2 Abduktion som forskningsansats 
Vi har i denna studie använt en abduktiv forskningsansats, vilket Bryman och Bell (2017) anser 

vara en kombination av de två traditionella ansatserna deduktion och induktion. Abduktion 

används likt de traditionella ansatserna för att dra logiska slutsatser och utveckla teorier om 

verkligheten (Bryman & Bell, 2017). Kvale och Brinkmann (2014) förklarar istället att 

induktion och deduktion är ansatser som fungerar bäst när forskarna kan det studerande 

fenomenet. Detta tog vi hänsyn till och har istället utgått från abduktion som passar kvalitativa 

studier som ämnar åt att förstå och förklara forskningsområden (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Denna studie innehåller fenomen med ovissheten huruvida REKO kan liknas vara en 

organisation, vilket har gjort att vi behövt komplettera med mer teori om imaginära 

organisationer. Detta uppmärksammas eftersom det betyder att teorin uppdaterats efter 

påbörjad datainsamling och vår anledning till antagandet är att vissa delar i forskningsprocessen 

liknar deduktion medan andra liknar induktion. Bryman och Bell (2017) förklarar att abduktion 

kan ses som ett sätt att undvika ta ställning i motsatsförhållandet mellan dessa ansatser och 

deras respektive svagheter. I forskning med deduktiv ansats ligger utgångspunkten i teoretiska 
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hypoteser som sedan prövas i empiriska sammanhang. Detta betyder att processen för 

datainsamlingen påverkas av forskningsteorier och hypoteser som ska förklara verkligheten och 

eventuellt omformulera den tidigare teorin (Bryman & Bell, 2017). Vår studie utgick från 

teorier om intressenter, värdeskapande och styrning som sedan granskades i empiriska 

sammanhang. Vi hade dock inte möjlighet att deducera teori till en eller flera hypoteser 

eftersom det finns ingen tidigare forskning om dessa företeelser som vi baserat studien på 

(Alvehus, 2013). Det kan uppfattas vara fördelaktig med deduktiv ansats eftersom logiken 

betonar att teoriutvecklingar ska prövas innan de kan betraktas vara användbara (Bryman & 

Bell, 2017).    

 

En del forskare strävar inte efter samband mellan teori och praktik och menar därför att 

kopplingen mellan teori och forskning är ett bättre angreppssätt (Bryman & Bell, 2017). Då kan 

studier inta induktiv ansats som innebär att forskningen utgår från empiriskt material, till 

skillnad från teori enligt deduktion. Denna ansats förhåller teorin med forskningen genom att 

empiriska data genererar teorier. Den induktiva strategin innebär således att observationer av 

verkliga företeelser leder till generaliserbara slutsatser och forskningsinsatser (Bryman & Bell, 

2017). Vår uppsats implementerade induktion när vi gjorde teoretiska reflektioner över vår 

datainsamling. Som tidigare nämnt använder vi oss av en kvalitativ studie vilket är, enligt 

Bryman och Bell (2017), mer förknippat med induktiv forskningsstrategi. Vår uppsats är även 

ämnad att förklara ett fenomen och reflektera hur styrning och värdeskapande sker inom detta 

ämne. Detta har lett till att vi har observerat för att slutligen kunna dra slutsatser och förklara 

våra frågeställningar. 

 

2.3 Kvalitativ fallstudie 
Vi har valt att använda oss av kvalitativ forskningsmetod för studien eftersom vi anser att denna 

metod är bäst passande för att förklara sambandet i det som våra forskningsfrågor beskriver, 

det vill säga mellan styrning, värdeskapande och organisering (Denscombe, 2018). Kvalitativ 

metod handlar om att tolka forskning för att bidra till en mer generell bild av ett verkligt 

fenomen, vilket är vår avsikt. Allt eftersom forskning genomförs skapas nya frågor utifrån 

tolkningar vilket leder till formning av en ram runt problemet. Tolkningar blir på det sättet 

direkt kopplat till val av teori och problem. Vikten är därmed inte i vilka metoder som används, 

utan vilka ambitioner och avsikter som forskaren har (Alvehus 2013). Vi har därmed baserat 

uppsatsen på ett bestämt urval av insamlade data för att sedan tolka dem. Detta har gjorts för 
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att få en uppfattning av vad REKO bidrar för värde och hur styrningen är utformad baserad på 

vår primär och sekundärdata. Eftersom stor del av kvalitativ forskning handlar om att tolka 

information, är det viktigt att vi uppmärksammar hur den sociala verkligheten beskrivs. Om det 

finns många olika beskrivningar av verkligheten så gäller det att avgöra hur acceptabla de är i 

andras ögon (Bryman & Bell, 2017). Detta har givetvis medfört en risk om att vi kan ha tolkat 

information fel. Men eftersom vi haft detta i åtanke när vi tolkade datainsamlingen har vi 

förhoppningsvis kunnat undvika detta.  

 

Vårt angreppssätt på studien kan förklaras som en fallundersökning även kallat fallstudie. 

Merriam (1994) menar att problemets utseende, vilka frågor det leder till samt hur studiens 

resultat förväntas utformas avgör valet av angreppssätt. Vi har valt att undersöka hur styrning 

och värde inom REKO fungerar för att få en djupare förståelse om detta ämne, vilket är vanligt 

exempel på fallundersökning. Ett ytterligare argument som styrker att fallstudie passar som 

forskningsmetod är att vårt valda ämne är aktuellt i dagens samhälle. Fallstudier är 

rekommenderat att använda för att undersöka nutida skeenden eftersom metoden skapa insikt, 

yttrar Merriam (1994). En nackdel med att vi valt fallundersökning, är att vi inte kunnat 

undersöka orsakssamband, vilket skulle vara intressant men det är utanför ramarna för detta 

angreppssätt. 

 

2.4 Vår valda datainsamling 
Valet av forskningsmetod och uppsatsens utformning avgör vilka urvalsmetoder som kan 

användas. Vid kvalitativ forskning som vanligtvis sker i liten skala är explorativa urval av 

betydelse eftersom urvalet huvudsakligen går ut på att ge forskare möjlighet till att generera 

information och insikter. Ibland förekommer även representativt urval vid insamling av 

kvalitativ data genom att representera ett tvärsnitt av en population, men detta är främst 

förknippat med kvantitativa studier (Denscombe 2018). Vi använder oss av ett explorativt urval 

med anledningen att vi valt att samla värderingar och information från våra respondenter. 

Dessutom är vår genomförda forskning baserad på sex intervjuer samt en e-postintervju vilket 

betyder forskning i liten skala vilket gjort att vi inte har kunnat generalisera våra resultat för en 

hel population. Vi har valt att intervjua personer som är involverade på olika sätt inom vårt 

valda forskningsområde eftersom Trost (2011) menar att urvalet bör vara heterogent inom den 

givna homogeniteten. Vår studie har ett icke-sannolikhetsurval som innebär att vi forskare har 

påverkat urvalet. Detta har gjorts genom att bestämma respondenter utifrån vad som passar 
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uppsatsens syfte och metodval. Alternativet annars var att välja sannolikhetsurval där 

respondenterna väljs ut slumpmässigt och kan vid stor kvantitet representera den kända 

populationen. Det sistnämnda alternativet är dock inte aktuellt med tanke på valet av kvalitativ 

metod och explorativt urval (Denscombe, 2018). Vi har med en viss tvekan en känd population 

eftersom vi inte har all information om vilka som ingår och vilka företeelser som finns. 

 

2.4.1 Sekundärdata 

För att svara på våra forskningsfrågor har vi använt oss av både primär och sekundärdata. Ett 

sätt att beakta datainsamling är genom att använda sig av sekundäranalys som forskaren inte 

samlat in själv. Sekundärdata kan både vara kvantitativa eller kvalitativa data och användas 

tillsammans med primärdata. Det kan finnas flera fördelar med att använda sekundärdata såsom 

data av hög kvalitet. Vid sekundärdata har forskarna i många fall använt sig av etablerade 

metoder för att analysera data för att skapa ett representativt resultat som ska vara användbart. 

Sekundärdata ger även möjlighet till nya tolkningar och analyser av data eftersom en datamängd 

kan analyseras på flera olika sätt (Bryman & Bell, 2015).  

 

I vår studie kommer vi använda oss av sekundärdata som Andersen (2012) uttrycker som 

dataarkiv som gjort av tidigare forskare. Fördelen med att använda sekundärdata är att det kan 

finnas ett stort utbud av databaser inom olika forskningsområden och ibland är det enda 

möjligheten för att få relevant information, exempelvis vid historiska undersökningar 

(Andersen, 2012). Till vår studie har sekundärdata använts i form av vetenskapliga artiklar och 

framförallt rapporter som har utgör en stor del av vår studie. Den sekundärdata gav oss bättre 

förståelse för ämnet och dess företeelse och särdrag. Vårt första och fjärde kapitel utgör till 

stora delar av sekundärdata för att ge en djupare förståelse av livsmedelsbranschen och dess 

lagar samt småskalig produktion. Detta har framförallt hjälpt oss vid tolkningen av REKO och 

hur detta koncept förhåller sig till livsmedelsbranschen och vilken roll småskaliga producenter 

har. Sekundärdata innebär dock att forskningen som skapat denna data inte är anpassad för vårt 

forskningsområde. För att det ska stärka kvaliteten har vi forskare haft ett kritiskt 

förhållningssätt vid datainsamlingen. 

   

2.4.2 Semistrukturerad intervjuform 

Vi visste från början att vi ville genomföra intervjuer för att samla data som ska kunna besvara 

våra frågeställningar eftersom intervjuer handlar om att få fram information om 
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respondenternas åsikter, attityder och värderingar om ett ämne. Lantz (2013) förklarar att en 

intervju kan uttryckas på olika sätt och leder till olika slags information. För att kunna ta 

ställning till vilken intervjuform som är mest lämpad måste man veta vilken typ av information 

olika formerna ger (Lantz, 2013). Vi valde att använda oss av en semistrukturerad intervjuform 

åt våra respondenter vilket är ett mellanting mellan formerna strukturerad och ostrukturerad 

intervju. En strukturerad intervjuform innebär intervjuer med ett frågeschema som fastställts i 

förväg. Kontrasten till detta är ostrukturerad form som innebär att endast teman är bestämda 

likt vanliga samtal. Semistrukturerade intervjuer har en liknande uppställning som 

strukturerade men där frågornas ordningsföljd kan skifta. Istället lämnas ett visst utrymme för 

uppföljningsfrågor till skillnad från den strukturerade formen (Bryman & Bell, 2017). Det 

passade denna studie eftersom vi ville ha ett öppet förhållningssätt till intervjupersonerna där 

de fått möjlighet att diskutera fritt om frågorna och ämnen som vi förberett. Nackdelen med 

denna form som innehåller reflektioner och vidare-diskussioner är att vi inte kunnat använda 

all information som intervjupersonerna givit oss eftersom det inte varit inom ramen för vår 

uppsats. 

 

Vi har valt att använda data från sex intervjuer vilket Trost (2011) uppskattar att urvalet i 

kvalitativa metoder bör vara för att få en översiktlig bild där likheter och skillnader blir synliga. 

Ett litet och begränsat antal intervjuer, cirka 4–8 stycken, är viktigt för att 

undersökningsmaterialet inte ska bli för stort för att hanteras och sammanställas (Trost, 2011). 

Vissa intervjuer genomfördes genom fysiska möten medan andra hålls per telefon. Majoriteten 

av intervjuerna hölls per telefon eftersom det geografiska avståndet var för långt för att träffas 

personligen. Fördelen med telefonintervju är att det är smidigt och tidseffektivt dock är 

nackdelen att vi missade att uppfatta kroppsspråk och föra djupare diskussioner. Bryman och 

Bell (2017) menar att intervjuer via telefon anses idag vara minst lika representativt som när 

intervjun sker vid fysiskt möte. Åsikterna kring detta är relativt modernt utvecklade och ansågs 

förr vara ett riskabelt och sämre tillvägagångssätt. 

 

2.4.3 E-postintervju i form av ett frågeformulär 

Vår tanke från början var att vi skulle intervjua REKO-producenter men på grund av att många 

av dem har yrket jordbrukare så är tillgänglighet och tid förekommande brister. Istället skapade 

vi ett frågeformulär online som vi skickade ut till producentgrupper inom REKO-ringarna i 

Kalmar, Växjö och Borås. I och med detta kommer vi fortsättningsvis att särskilja våra 



 

18 
 

respondenter genom att använda ‘intervjupersoner’ för de som vi har intervjuat och 

‘respondenter’ för de som besvarat vårt frågeformulär.  

 

En surveyundersökning kan göras via e-post och kan liknas som en enkät eller ett frågeformulär. 

I viss mening kan det klassificeras både som ett kvalitativt forskningsinstrument och 

strukturerad intervju (Bryman & Bell, 2017). E-postintervju innebär att forskaren formulerar 

ett antal frågor som respondenter svarar på via mail. Fördelen med denna metod är att 

respondenten har möjlighet att besvara frågorna med “fritext” det vill säga att de kan med egna 

ord uttrycka sina åsikter istället för att välja mellan några påstående på förhand. De får även 

mer tid att tänka igenom sina svar noga innan de besvarar frågan. Nackdelen med e-postintervju 

är att det inte går att ställa följdfrågor direkt utan måste ske i en ytterligare mail vilket inte alltid 

uppskattas av respondenterna (Halling & Helin, 2018). Att använda sig av ett frågeformulär 

ansåg vi vara mest lämpligt till vår studie eftersom producenterna själva kunde välja när de vill 

besvara våra frågor. Hur vi utformade frågeställningarna till intervjupersonerna kan liknas vid 

en e-postintervju eftersom vi ville att producenterna skulle uttrycka sina åsikter och resonemang 

i skrift. Vi ville undersöka deras åsikter och vilka faktorer de värdesätter mest i REKO-ring. 

Detta har möjliggjort att vi kunnat anpassa frågorna efter deras förmåga och förståelse av 

producentens inställning till REKO-ringen. Användningen av en e-postintervju gav både för 

och nackdelar anser vi. Fördelen med den här metoden var att det gick lättare att kontakta 

producenterna och att det var mer tidseffektivt. Nackdelen var att vi inte kunde ställa 

följdfrågor, om vi hade velat ställa följdfrågor hade vi behövt kontakta producenterna igen och 

bett dem förtydliga ett svar vilket kanske inte hade uppskattats eller besvarats. Se bilaga 1 för 

mer information om frågeformuläret. 

 

2.5 Presentation av respondenter  
Vi har intervjuat sex personer som är kunniga inom vårt valda område, genom att arbeta eller 

vara engagerad. Två av dem arbetar på Hushållningssällskapet med kopplingar till EU:s projekt 

om REKO, en är projektledare för livsmedelsutveckling på Landstinget Region Kalmar och två 

administratörer för REKO-ringen i Kalmar. Studien använde även sig av ett frågeformulär för 

att undersöka producenternas åsikter och uppfattningar kring att sälja på REKO som 

försäljningskanal och vad det skapar för värde.  
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Region Kalmar Län  

Vi intervjuade Thomas Isaksson som arbetar på Landstinget Region Kalmar. Han har lång 

erfarenhet av livsmedelsbranschen då han har arbetat som VD för fyra olika företag under de 

senaste 22 åren. Idag är Isaksson projektledare för projektet Livsmedelsutveckling Sydost, 

vilket är länets nedbrytning av en nationellt framtagen livsmedelsstrategi. Tre av projektets 

beståndsdelar är att anordna träffar i form av informationskvällar med olika teman samt 

inhyrningsmöjligheter av produktforskare och livsmedelsexpert. En andra del av projektet är 

att kommunicera och rapportera till Tillväxtverket. Idag består hans arbete av att hjälpa små 

och medelstora företag att utvecklas. Detta sker genom att besök företag och erbjuda hjälp 

främst gällande digitalisering och hållbarhet som blivit till krav inom modernt jordbruk. 

 

Hushållningssällskapet 

Hushållningssällskapet är ett samlingsnamn för den samverkan mellan olika fristående 

organisationer som tillsammans eller var för sig bidrar med kunskap och information om hållbar 

utveckling och lönsamhet i lantbruken. Arbetet utförs genom fältbesök, rådgivning och 

projektarbete för att skapa bättre förutsättningar för landsbygdsutveckling och lönsamhet. 

Första intervjun gjordes med kommunikatören och projektledaren Håkan Eriksson. Han 

beskriver sina arbetsuppgifter som lite spridda men ansvarar främst för kommunikationen inom 

de projekt de driver men även externa uppdrag. Ett av dessa externa uppdrag är REKO som de 

har blivit tilldelade av Jordbruksverket. Vidare beskriver Eriksson att de huvudsakliga 

uppgifterna inom REKO är att främja och informera om konceptet. Den andra intervjun som 

gjordes från Hushållningssällskapet var med Camilla Sjöblom som arbetar som rådgivare för 

lokalproducerade. Sjöblom arbetar tillsammans med Eriksson med flera i projektet REKO, 

hennes främsta uppgifter är att bistå med kunskap till småproducenter samt praktisk rådgivning 

ute på fält.  

 

Jordbruksverket 

Vi intervjuade Camilla Bender-Larsson som är ställföreträdande enhetschef för 

Landsbygdsutvecklingsenheten på Jordbruksverket. Jordbruksverket är en av regeringens 

förvaltningsmyndigheter med jordbruk, landsbygdsutveckling och fiske som expertområde. De 

arbetar för att jordbruk ska kunna leva vidare som kan leda till ett hållbart samhälle med 

hälsosam miljö för människor och djur (Jordbruksverket, u.å.). Hennes främsta arbetsuppgifter 

är att hantera uppdrag från Sveriges Regering som rör mat och måltider, där svenska råvaror 

och småskalig produktion är en del. Hennes enhet har även ansvaret att hantera pengar ur 
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landsbygdsprogrammet från EU och Regeringen. Bender-Larsson var med och initierade 

uppdraget om REKO som de avtalade med Hushållningssällskapet. Genom detta träffade hon 

Thomas Snellman, mannen bakom REKO-konceptet, och har hon varit involverat i 

utvecklingen av det i Sverige.  

 
REKO-ring administratörer  

De som har startat upp och driver facebookgrupperna för respektive REKO-ring kallas 

administratörer. Deras främsta uppgift är att samordna utlämningstillfällena och 

producentmöten, svara på diverse frågor samt att acceptera förfrågningar och annonsinlägg i 

facebookgruppen. Ena administratören vi intervjuade är Anna Tuväng som är ansvarig för 

REKO-ringen i Kalmar tillsammans med två andra personer. Den andra administratören vi 

intervjuade även Oskar Lorentzon som är det för REKO-ring i Borås. Lorentzon arbetar även 

som rådgivare för organisationen Lokalproducerat i Väst som främjar småskaligt produktion 

och har genom det även varit delaktig i projektet REKO.  

 

Producenter  

Som tidigare nämnt har vi genom ett frågeformulär fått svar från producenter från REKO-

ringarna i Kalmar, Borås och Växjö. Empirin utgörs av totalt 23 producenter. Svaren är 

baserade på tre olika sorters frågor, då de har både fått skriva fritt om sina åsikter, välja ett 

alternativ och gradera. Se bilaga 1 för frågeformulärets utformning. Avsikten med e-

postintervjun är att använda producenternas information till ett kvalitativt underlag och inte till 

en kvantitativ mätning. 

 

2.6 Operationalisering 
Operationalisering beskriver Bryman och Bell (2017) som utformningen av de begrepp som 

kommer att undersökas baserat på forskarens intresse för studiens innehåll. Operationalisering 

används vid observation för att mäta reliabiliteten av de teoretiska begreppen gentemot det 

empiriska innehållet. Detta görs genom att sätta upp kriterier som sedan ska undersökas om 

dessa uppfylls (Beckman, Gardelli & Persson, 2012). Gällande operationalisering till 

frågeformuläret valde vi att utforma frågorna utifrån de teoretiska begrepp där vi inkluderade 

frågor om värdeskapande och prissättning för att ställa det mot det empiriska innehållet. 

Därefter utformade vi frågorna som skulle ställas till producenterna med ett språk som de 

förstår. Vi valde även att inkludera producenter från Växjö eftersom vi inte fick tillräckligt 
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användbara svar i REKO-ringarna för Kalmar och Borås. Detta var nödvändigt för att stärka 

uppsatsens reliabilitet.    

 

Innan en intervju genomförs behöver intervjuaren till viss del bygga upp ett förtroende hos 

intervjupersonerna menar Lantz (2013) och föreslår att ett förberedelsearbete bör utföras. Vi 

kontaktade de utvalda intervjupersonerna via mail där vi presenterade oss och sedan berättade 

om studiens syfte och innehåll. Två av de utvalda personerna som vi kontaktade hänvisade vi 

till andra personer och följde deras rekommendation. I det här stadiet var det viktigt att vi 

bestämt intervjuns innehåll, avgränsningar och utformningen av den teoretiska referensramen 

som sedan informerades till intervjupersoner och respondenterna (Lantz, 2013). Det är även 

väsentligt att tydliggöra varför vårt valda område är viktigt och vilken roll respondenten har för 

studien. I förberedelsearbetet för intervjuerna tydliggjorde vi vilka ämnesområden som skulle 

inkluderas och hur frågorna skulle utformas för varje person. Vi ansåg att det var viktigt att 

förbereda varje intervju eftersom personerna besatt på olika positioner och kompetenser och 

behövde därför anpassas efter respondenternas kapacitet. Vi såg även till att alla frågor 

baserades på våra frågeställningar eftersom det är även viktigt att få fram den data som 

behövdes för att kunna besvara dessa.   

 

Operationaliseringen för intervjuerna beskrivs i vår intervjuguide. Bryman och Bell (2018) 

menar att det finns två olika förberedelsearbeten, intervjuguide och intervjuschema. Skillnaden 

mellan dessa är att en intervjuguide är mindre strukturerad än ett intervjuschema. Istället 

används en mer kortfattad minneslista över frågeställningar och områden som ska beröras. 

Denna metod tillför mer flexibilitet och är vanligt vid en semistrukturerad intervju (Bryman & 

Bell, 2018). Vi ansåg att en intervjuguide var bättre lämpad eftersom vi använde oss av 

semistrukturerad intervjuform för att ge intervjupersonerna frihet att uttrycka självmant om sina 

åsikter och resonemang. Vi var också väl medvetna om att följdfrågor skulle uppstå till 

intervjupersoner vilket vi också lämnade utrymme till vid utformningen av intervjuguiden.  

 
 Figur 2. Illustration över intervjuguide som vi har använt oss av. Bildkälla: inspiration av 

Bryman och Bell (2015).  

 



 

22 
 

Vi började med att utforma två intervjuguider, en som var till personerna som verkar i REKO-

ringar och en till Konceptet REKO. Båda intervjuguiderna var utformade efter våra teman vilket 

är REKO, värdeskapande, livsmedelsbranschen och styrning. Vi valde även att spela in 

intervjuerna eftersom vi ansåg att det är lämpligt att kunna fokusera på samtalet mer än att 

skriva ner allt. Det ger oss även möjligheten att lyssna tillbaka på intervjun för att få med alla 

viktiga uttalanden som vi inte hann anteckna samt att citera våra respondenter. När vi var 

färdiga med utformningen av intervjuguiden så började vi precisera forskningsområden som vi 

ville ta upp. Forskningsområden baserade vi på våra teoretiska referensramar och våra 

forskningsfrågor vilket möjliggjorde att vi kunde specificera frågeställningar till 

intervjupersonerna, mer information finns i Bilaga 2.  

 

Därefter valde vi att göra en pilotstudie där vi skickade frågorna till en utomstående person. 

Detta hjälpte oss att identifiera brister som behövdes rättas till. Pilotstudien utgjordes även av 

en röstinspelning där vi ringde en extern person från vår telefon för att testa om ljudet var bra. 

Detta ansåg vi var nödvändigt att utföra i förhand eftersom några av intervjuerna skulle göras 

via telefon och vi hade sedan tidigare valt att spela in alla intervjuer. Det sista steget i 

intervjuguiden var den slutgiltiga utformningen. I det här stadiet hade vi justerat frågorna som 

skulle skickas ut till intervjupersonerna två dagar innan intervjun. Anledningen till att vi valde 

att skicka ut frågorna i förväg var på grund av att ge de tid att tänka och reflektera igenom 

svaren. Vi valde även att transkribera våra intervjupersoner för att få fram det viktigaste som 

kunde användas till det empiriska avsnittet. 

   

2.7 Validitet och Reliabilitet 
Validitet omfattas av två begrepp som är giltighet och relevans. Giltighet handlar om 

överensstämmelsen mellan den teoretiska och empiriska förhållningssätt medan relevans säger 

något om hur relevant det empiriska begreppet eller variabel är för problemformuleringen. 

Relevans kan diskuteras i relation till den kunskap som forskaren vill uppnå med sin 

undersökning, hur tolkningen ska utformas (Andersen, 2012). Här är det viktigt att tydligt 

formulera syftet och med en väldefinierade problemområden. Inom en kvalitativ undersökning 

menar Bryman och Bell (2015) att validitet kan delas in i interna och externa sammanhang där 

det förstnämnda innefattar en god överenskommelse mellan forskarens observationer och 

teoretiska idéer. Den externa validiteten handlar om att resultatet ska kunna generaliseras till 

andra miljöer och situationer (Bryman & Bell, 2015). Vi har tagit hänsyn till att den teoretiska 
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referensramen ska vara överensstämmande samt relevant till de empiriska kapitlen genom att 

vi noggrant har valt ut teoretiska begrepp och modeller som är lämpligast till vår empiriska data 

och analys. Den teoretiska ramen som inte stämde överens med vår empiriska data eller saknade 

en tydlig koppling mellan har vi uteslutit eftersom vi ansåg att det inte var relevant information.  

 

Reliabiliteten anger istället hur säker och exakt mätningen är samt i hur hög grad resultaten från 

ett mätinstrument påverkas av tillfälligheter - det bör inte finnas förhållanden som icke är 

tillförlitliga. Exempel på det som kan uppstå i ett formulär är att forskaren inte vet hur 

respondenten resonerar kring en fråga eftersom det finns många tolkningsmöjligheter 

(Andersen, 2012). Detta är något som vi har tagit med oss i våra frågeformuleringar genom att 

konkretisera och tydliggöra vad svaret ska innehålla för att minska risken att respondenterna 

blir vilseledda och inte kunna ge oss ett tillförlitligt svar. Vi har också varit tydliga med att 

presentera syftet med uppsatsen till de berörda personer som har blivit intervjuade av oss för 

att de ska få en uppfattning på vilket sätt vi tänkt använda deras information. 

 

2.8 Etiska överväganden 
De etiska regler som bör beaktas i studier rör sig bland annat kring frivillighet, samtycke, 

konfidentialitet för de personer som är involverade i forskningen (Bryman & Bell, 2015). I vår 

studie har vi framförallt fokuserat på samtyckeskrav där vi har informerat personerna att deras 

deltagande i intervjun ska vara frivilligt och att de har rätt att när som helst avbryta om det så 

önskas. Vi har även uppmärksammat nyttjandekravet och varit tydliga med att all information 

som de delger oss med ska endast användas i syfte till vår uppsats. För varje telefonintervju 

som vi hade frågade vi om tillåtelse att spela in intervjun. Vi var även noggranna med att 

konfidentialitet och frågade om intervjupersonernas godkännande att publicera deras namn. 

Gällande våra respondenter som svarade på vårt frågeformulär valde vi att ha helt anonymt. 

Anledningen till det är för att vi ville att de skulle uttrycka sina åsikter fritt samt att vi inte hade 

behov av att publicera namn och företag på producenterna.  
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3 Perspektiv på värdeskapande och styrning 
 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen som omfattar de begrepp, modeller 

och resonemang som studien kommer att använda sig av. Inledningsvis presenteras teori 

angående intressenter, affärsrelationer och risker. Sedan beskrivs värdeskapande och 

prissättning och avslutningsvis redogörs styrning genom aspekterna: organisering, 

ansvarsfördelning och styrmedel. Denna teoretiska referensram är utvald för att svara på våra 

frågeställningar och forma vår empiriska data.    

 
3.1 Intressenter 
 

3.1.1 Intressentmodellen 

Grunden i företagsekonomi handlar om att förstå att ett företag är beroende av sin omvärld. 

Lantz (2015) menar att denna omvärld består av olika människor och organisationer som ställer 

krav på företaget, så kallade intressenter, vilket företaget måste ständigt måste ta hänsyn till för 

att leva vidare. Enligt tradition finns sju indelningar av intressenter: ägare, kreditgivare, stat 

och kommun, kunder, leverantörer, företagsledning samt anställda (Lantz, 2015). Se Figur 3:2.  

 
Figur 3:1. Intressentmodell. Bild baserad på indelning av Lantz 2015.  

 

Dessa bygger på ett ömsesidigt beroende vilket innebär att intressenterna både påverkar och 

påverkas av företaget. Exempelvis innefattar utbytet med kunder och leverantörer produkter 

med kvalitet och värde som kompenseras med betalningsströmmar. Kreditgivare och ägare som 

ger finansiellt stöd kräver i utbyte information om lönsamhet, regelbunden räntebetalning och 

amortering (Arvidsson et al 2010). Stat och kommun hjälper företaget i form av infrastruktur, 
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utbildning och samhällsservice, men förväntar sig som kompensation att företaget betalar skatt, 

avgifter och skapar arbetstillfällen. Även interna aktörer, det vill säga företagsledning och 

anställda, klassas som intressenter. De bidrar med sitt arbete till företaget och får lön och 

erfarenhet som ersättning (Ax, Johansson och Kullvén, 2015).  

 

Anthony et al (2014) diskuterar vilken intressent som är viktigast. En del påstår att det är 

företagets ägare medan andra menar att det är kunderna som organisationen är mest beroende 

av. Vidare beskriver han att det beror på situationen, för företag som har kraftig tillväxt och gör 

stora investeringar blir långivare extremt viktiga. Om företaget istället har svårt att hitta 

passande och kompetent personal så kan de anställda anses vara den viktigaste intressenten 

(Anthony et al, 2014). 

 

3.1.2 Affärsrelationers betydelse 

Företag försörjer sig genom att utbyta varor och tjänster med andra. Dessa affärsrelationer blir 

möjligheten att få tillgång till resurser och kunskap vilket är avgörande för att företag ska 

fortsätta att fungera (Ford, Gadde, Håkansson & Snehota, 2011). Affärsrelationer kan vara 

relationer till både kunder, leverantörer och utvecklingspartners. Det är dock viktigt att ha i 

åtanke att affärsrelationer vanligtvis är orsaken bakom många problem. Risken ligger i att 

företagen har svårt att vara självständiga då problem som exempelvis att affärsrelationer bryts 

skulle kunna uppstå. (Ford et al, 2011).  

 

Affärsrelationer innefattar mer än att en part säljer till en annan part. Det är viktigt att 

leverantörer utvecklar sitt erbjudande, dess uppfyllelse för kunden och relationen i sin helhet. 

Utvecklandet tar lång tid och kräver att parterna anpassar sig efter varandra, vilket kan vara 

svårt i samband med att företag växer och måste skaffa fler kunder. Leverantörer och kunder 

ingår i affärsrelationer av olika anledningar då de värdesätter olika delar. Till följd av detta har 

företag olika syn beroende på vilken relation det gäller. Ford et al (2011) menar även att nivån 

på engagemang är en avgörande faktor för företag med kundrelationer. När det gäller 

verksamheters leverantörer har de ett stort inflytande eftersom de är avgörande för hur 

produktivitet och effektivitet fungerar i företaget. Kunder vill ha långa relationer till sina 

leverantörer men samtidigt kan det vara riskabelt att vara helt beroende av en aktör (Ford et al, 

2011).  
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3.1.3 Risker 
Ett sista centralt begrepp att uppmärksamma, är risk och hantering av detta. Alla verksamheter, 

privata som offentliga, påverkas av osäkerhet och vilket leder till en viss risk. Några vanligt 

förekommande exempel på finansiella risker är osäkerhet vid uppstart, investeringar och byte 

av marknader eller produkt. När inbetalningar erhålls får företag avkastning på deras satsade 

kapital. Även att satsa resurser genom inköp är en risk i sig eftersom företaget i fråga räknar 

med att kunna sälja samtliga produkter (Nilsson & Olve, 2018). För privata verksamheter är det 

huvudsakliga målet värdeskapande för ägarna medan offentliga verksamheter har målet att 

skapa välfärd. I vissa fall prioriteras mål som innefattar annat än kapital, så kallade icke 

finansiella mål före monetära mål. Det medför att risker kan uppstå i andra termer än finansiella, 

exempelvis kvalitetsform. Dock betyder inte det att offentliga verksamheter inte motarbetar 

finansiella risker, deras handlingar påverkas givetvis av organisationens befintliga ekonomi 

(Nilsson & Olve, 2018). 

 

3.2 Värdeskapande 

3.2.1 Prissättning och lönsamhet 

Frågor gällande priser kan vara det viktigaste beslutet företag måste bemöta eftersom 

prissättning har direkt påverkan på verksamhetens finansiella resultat. Oavsett om priser är för 

lågt eller högt satta så kan sådana misstag förstöra företagets lönsamhet. För att förtydliga 

innebär försäljning med för låga priser att företaget får bristande lönsamhet, alltså riskeras gå 

med förlust. På liknande sätt blir konsekvensen av höga priser att kunder hellre köper från 

konkurrenter med billigare produkter och därmed riskeras leda till låga försäljningssiffror 

(Smith, 2012).  

 

Pickle och Abrahamson (1990) menar att experimentering med priser kan leda till vissa problem 

och bör därför undvikas. Dels för är att småföretag tveksamt klarar av skiftningar i prissättning 

finansiellt sett och dels för att olika prissättningar förvirrar kundens tankar om företaget vilket 

kan försämra kundrelationer. Vidare förklarar de att pris är viktigt för merparten av alla kunder 

men att det finns fler saker som anses vara viktiga. Exempelvis kvalitet, service och 

bekvämlighet har också inverkan på prissättning (Pickle & Abrahamson, 1990). Kunder är 

alltså villiga att betala ett högre pris för produkter med hög bekvämlighetsfaktor, vilket är en 

aspekt att ta hänsyn till i denna studie. Det är främst när det rör sig om lägre priser som 

bekvämlighet kan prioriteras samtidigt som det blir mindre viktigt när högre priser är inblandat 

(Pickle & Abrahamson, 1990). 
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3.2.2 Värdeskapande som konkurrensfördel  

Nalebuff och Brandenburger (1996) bygger vidare på Porter fem konkurrenskrafter och 

diskuterade de fem faktorer om en spelteori, där spelets struktur hjälper företagen att bestämma 

maktens kvantiteter. Det vill säga hur mycket makt en aktör besitter. Fortsättningsvis menar de 

att utmaningen är inte hur stor konkurrensen är på marknaden i form av nya aktörer, substituter 

och befintliga konkurrenter. Istället ligger utmaningen i att lyckas inskränka de andras spelarnas 

värde och öka sitt eget värde. För att öka sitt eget värde anser Nalebuff och Brandenburger 

(1996) att företagen ska sträva efter att öka kvalitéer och skapa goda relationer mellan sina 

kunder och leverantörer. Vidare diskuteras att nya aktörer är egentligen inte ett hot, eftersom 

saknar produkter med bevisat värde, inga inarbetade varumärken och ingen lojalitet från kunder 

och leverantörer. Det är sällan nykomlingar vinner striderna mot etablerade företag påstår 

Nalebuff och Brandenburger (1996). Detta påstående passar in i vissa branscher där små och 

okända företag har svårt att konkurrera med etablerade företag, dock gäller det att vara 

uppmärksam, då det inte alltid stämmer in på alla branscher. Digitaliseringen har gett nya 

möjligheter för nya aktörer att expandera i en global marknad och få en snabbare tillväxt 

(Nalebuff & Brandenburger, 1996).  

 

3.2.3 Värdebaserad försäljning 
Olhager (2013) menar på, att de produkter som ett företag erbjuder på marknaden ska svara mot 

ett behov. Dessa produkter värderas utifrån efterfrågan och de pris som en kund är villigt att 

betala för. Vad som kunden anser vara värd utgörs av olika kombinationer av pris, kvalitet, 

leveransförmåga, flexibilitet andra kriterier. Företag konkurrerar inte enbart med en faktor utan 

vanligtvis är det flera faktorer tillsammans. Det ultimata för kunden hade varit hög kvalitet, hög 

leveransförmåga och hög flexibilitet kombinerat med ett lågt pris. Att erbjuda produkter till 

konsumenten kräver även relationer med leverantörer och återförsäljare inom en verksamhet i 

ett så kallad värdekedja. Därefter är det viktigt att varje företag antar en positioneringsstrategi 

för att vara framgångsrika på den utvalda målmarknaden. Positioneringsstrategi är viktigt för 

att kunna följa vad konkurrenter gör och hur företagets värdeposition kan utvecklas i framtiden. 

Företaget bör ägna tid och resurser åt omvärldsbevakning för att kunna skapa sig 

konkurrensfördelar (Kotler, Armstrong & Parment, 2017).   

 

Vid värdebaserad försäljning har säljaren tagit reda på vad köparen värdesätter för att sedan 

tillgodose deras önskemål. Utifrån säljarens perspektiv handlar det om att genomföra en 

behovsanalys för att ta reda på värden som marknaden efterfrågar. Med andra ord ligger fokuset 
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på värdet och inte priset. Det handlar om att finna en lösning som passar både producenten och 

konsumenten, för när en sådan är identifierad finns förutsättningar för störst värdeökning. 

Genom att fokusera på värdeskapandet hos kunden istället för på prissättning kan det tolkas 

som att företagets intäkter skulle minska men så är inte fallet utan tvärtom. Thorborg (2007) 

menar på att värdebaserad försäljning ger en mer långvarig relation till kunderna och stärker 

relationen mellan kund och säljare.  

                             
Figur 3:1. Pris/ Kvalitet kontra värde. Bildkälla: Steen Thorborg.  

 

Ovanstående Figur 3:1 illustrerar sambandet mellan produktkvalitet och pris. Kvalitet kan 

uttryckas på två sätt. Den första perspektivet handlar om kvalitet av produktens hållbarhet, 

vilket material som används och den andra perspektivet handlar om vilken image eller värdet 

produkten representerar. I vissa avseende är konsumenten beredda på att betala ett högre pris 

för att uppnå den status eller prestige produkten är kopplad till. Medan i andra tillfällen är de 

inte beredda på att betala ett högt pris, särskilt gällande produkter på en homogen marknad 

(Thornborg, 2007).  

 

3.3 Styrning 
3.3.1 Organisering och Ansvar 

Företagande handlar om organisering, alltså att utforma en organisation. Även om man främst 

syftar på formella organisationer såsom företag, så sker även informella organiseringar, 

grupperingar, omedvetet i vardagliga sammanhang (Bruzelius & Skärvad, 2012). Eriksson-

Zetterquist et al (2012) förklarar att organisering blir aktuellt när individer inte kan nå ett önskat 

mål på egen hand utan måste samarbeta med andra för att uppnå de uppsatta målen. Om det 

dessutom krävs ekonomiska resurser, verktyg och redskap så blir aktiviteterna mer 

komplicerade och samordning nödvändig (Eriksson-Zetterquist et al, 2012). Det finns olika 

former av organisationer, olika principer, vilket leder till olika handlingsutrymmen för 

inblandade individer. Hierarkisk struktur innebär mindre handlingsutrymme jämfört med platta 
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organisationer som innebär mer individuellt utrymme. Det är bara personer som har 

handlingsfrihet och de resurser som behövs till det som kan vara ansvarstagande, yttrar Nilsson 

och Olve (2015).   

 

Lindvall (2011) lyfter upp behovet av målöverensstämmelse i företag vilket handlar om att 

samarbeten bör styras i samma riktning som företagets mål och vision. Det kan vara svårt i 

praktiken men så länge inga samverkar i motsatt riktning är det bra. Han påstår även att 

innebörden av målöverensstämmelsen har förändrats genom tid och rum. Förr handlade det mer 

om att styra enskilda individers agerande medan modern styrning innebär att presentera en ram 

som individer måste hålla sig inom (Lindvall, 2011). När en verksamhet ska organiseras bör ett 

par frågor om struktur först beaktas, enligt Eriksson-Zetterquist et al (2012). Den första punkten 

är att dela upp funktioner och enheter. Uppdelning styrs vanligtvis av processer, kompetens, 

kunder och geografisk plats. Beroende på vad organisationen lägger vikt på, så utformas olika 

strukturer. Den andra punkten handlar om enheternas storlek. Vad som avgör detta är 

kontrollspann, med andra ord hur många medarbetare en chef klarar av att ansvara för. Detta är 

kopplat till typ av arbetsuppgifter, standardisering, handlingsfrihet och kommunikationsbehov. 

Den tredje och sista punkten omfattar hur arbetsuppgifter ska utformas. Det handlar om valet 

mellan specialisering och översiktligt arbete. Specialiserat arbete ger bättre kvalitet och 

produktivitet men kan upplevas vara monotont. Jämförelsevis innebär översiktligt arbete 

variation vilket kan vara ett problem på grund av byten, vilket ger lägre produktivitet (Eriksson-

Zetterquist et al, 2012). 

 

Att fördela ansvar inom en organisationsenhet är ett viktigt steg för att försäkra effektivitet av 

styrning menar Anthony et al (2014). Enligt Mintzberg är ansvarsfördelning en viktig del av 

struktur (Eriksson-Zetterquist et al, 2012). Detta görs för att kunna koordinera arbetsuppgifter 

och på detta sätt hela verksamheten. Mintzberg har urskilt fem koordineringsmekanismer där 

vi relaterar till fyra av dessa:  

1. Direktstyrning - den ansvarige personen ger ut order angående arbetsuppgifter, 

vanligtvis en order för varje enskilt moment. 

2. Självstyrning - fördelning av ansvar sker genom överenskommelse med övriga 

medlemmar i enheten, utan någon ansvarig inblandad.  

3. Standardisering av arbetsprocesser - förutbestämt sätt att utföra arbetsuppgift på. 

4. Standardisering av kompetens - ansvarsfördelning som sker baserat på kompetens och 

färdigheter, exempelvis behörighetskrav.  
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Däremot förklarar Nilsson och Olve (2015) att ansvarsförhållandena förändras när 

organisationen väljer att omorganisera sin styrning. Det kan behövas ibland eftersom 

organisationer och dess omvärld ständigt förändras (Eriksson- Zetterquist et al, 2012).  

 

3.3.2 Imaginär organisation 

En imaginär organisation definieras enligt Hedberg, Dahlgren, Hansson & Olve (1994) som ett 

system där företags avgörande värden, processer och aktörer existerar men som sker utanför 

företagets enhet. Med andra ord är imaginära organisationer ett samlingsnamn på ett nytt 

företagande som utnyttjar informationsteknologi, nätverk, efterfrågan och kundrelationer för 

att driva och hålla samman företaget. Imaginära organisationer bildas genom två eller flera 

organisationer som samverkar för att uppnå, exempelvis kundvärde och skalfördelar 

tillsammans. Detta sker utanför organisationens gränser och behöver inte vara erkänt som ett 

företag. I praktiken är det inte ovanligt att organisationer utvecklar avkastningsmått på dessa 

relationsinvesteringar (Hedberg et al, 1994). Imaginära organisationer kan också vara ett 

hjälpmedel att se nya värden i det befintliga företaget och formulera nya strategier och 

samarbeten. Detta beskrivs som ett nätverk där företag skapar lojalitet gentemot varandra som 

inte inkluderar någon slags monetär utbyte (Hedberg, Dahlgren, Hansson & Olve, 2000). 

 

Det finns flera kännetecken på en imaginär organisation men framförallt präglas det av en stark 

affärsidé eller vision som har sammankopplat de olika aktörerna med varandra. En av 

anledningarna till att aktörer väljer att samverka med varandra kan vara för att uppnå attraktiv 

kombination i form av erbjudande till kunden, vilket är en viktig förutsättning för att inte tappa 

andelar på marknaden. För att få en imaginär organisation att fungera, är det viktigt med 

sammanhållning bland de inblandade aktörerna. Enligt Hedberg et al (1994) beskriver de denna 

sammanhållning som “Ett långvarigt arbete att bygga upp ett företags förbindelser på 

marknaden. Och det kräver fortsatt arbete att underhålla och utveckla dem” (Hedberg et al, 

1994). 

 

3.3.3 Formella, informella och informativa styrmedel  

Styrmedel delas in i tre olika kategorier vilket är formellt, informellt och informativt styrsystem. 

Den formella styrningen präglas av huvudsakligen tre delar som behandlar olika områden i en 

verksamhet. Den första är strategi, vilket innebär omfattningen i företaget där utgångspunkten 
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är affärsidén. Den andra delen är kortsiktig planering som innefattar precisering av strategin 

som beräknar lönsamhet, likviditet och soliditet för ett kommande år i form av en budget eller 

prognos. Den sista delen innefattar operativ styrning, vilket innebär planering av exempelvis 

försäljning och tillverkning (Nilsson & Olve, 2018). I regel handlar det formella styrsystemet 

om rutiner, regler, riktlinjer och strukturer. Typiska arbetsuppgifter inom formellt styrsystem 

är exempelvis uppförandekoder, hållbarhetsredovisningar och prestationsmätningar 

(Andersson & Funck, 2017).   

 

Informella styrmedel handlar om att sprida värderingar och framhäva historier för att inspirera 

medarbetarna. Utmärkande för detta styrsystem är att beteende är centralt och medarbetarna 

utvecklar tillsammans de normer och företagskultur som ska prägla verksamheten (Andersson 

& Funck, 2017). Det informella styrsystemet är en vidareutveckling av formella styrsystem 

men lägger istället tonvikten på att tillvarata individens kompetens och ge möjlighet att agera 

självständigt. Kulturen får en betydelse för styrningen vilket omfattas av företagets värderingar 

och symboler som spelar en avgörande roll vid rekrytering av personal och rätt kompetens 

(Nilsson & Olve, 2018).  

   

Informativ styrning baseras på att företaget i fråga, framför en dialog kring ansvarstagande, 

anordnar utbildningar, kommunicerar eller anlitar interna och externa experter på området 

Andersson & Funck, 2017). Det ska på något sätt påverka beteende på icke-tvingande sätt. 

Detta kallas även för nudging1 och handlar om att påverka människors beslut genom att leda 

dem mot önskat resultat (Forum för miljösmart konsumtion, u.å).  
  

                                                
1 Nudging betyder “knuffa” mot rätt riktning.  
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4 Livsmedelsbranschen  
 

I detta kapitel presenteras den information om livsmedelsbranschen som läsaren behöver för 

att förstå kommande kapitel om REKO. Data är baserad på sekundärdata samt några av våra 

på intervjupersoner.  

 
4.1 Livsmedelskedjan 
 
Som nämnts i avsnittet 1.2, består den traditionella livsmedelskedjan av de fyra leden jordbruk, 

livsmedelsindustri, parti- och detaljhandel och konsumenten. På grund av långa led har 

jordbrukare haft det svårt med lönsamheten eftersom de sällan får tillräckligt stor vinstmarginal 

(Gadde, 2012). Denna problematik är något som REKO belyser och motarbetar genom att 

producenter och konsumenter ska kunna hitta varandra helt utan mellanhänder 

(Hushållningssällskapet, u.å.  a) 

 
Figur 3.1.1. Illustration av hur den traditionella livsmedelskedjan kan bli en förkortad kedja. 

Källa: Egen utveckling av Konkurrensverkets (2018) illustration.  

 

Lokalproducerat och närodlat livsmedel har tidigare varit en del av de stora aktörernas 

tillverkningsproduktion i många år och använts som ett verktyg för att marknadsföra livsmedel 

i de stora butikskedjor med syfte att skapa värde hos konsumenterna (European Union, 2012). 

Det som konsumenterna tidigare har definierat som lokal mat har i själva verket genomgått flera 

led i livsmedelskedjan tills det slutligen nått dem. På senare tid har kedjan förkortats och 

konsumenter och jordbrukare har får en närmare kontakt med varandra vilket har lett till att 

deras relation har förstärkts. Denna förändring har även inneburit att konsumenterna har fått 

bättre kännedom om matens ursprung. Utvecklingen har även inneburit flera fördelar för 

småproducenter inom sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter. Det har skapat bättre 
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värden för jordbrukare genom att stärka den lokala ekonomin och minska transportutsläpp och 

andra negativa miljömässiga effekter som kom från den förlängda livsmedelskedjan (European 

Union, 2012).  

 

Eriksson som är en av våra intervjupersoner från Hushållningssällskapet berättar att 

digitaliseringen har haft en stor betydelse för småskaliga producenter eftersom det kan förkorta 

livsmedelskedjan. Digitaliseringen har möjliggjort att småproducenter kan nå ut till 

konsumenter på ett helt annat sätt än tidigare. Innan var det endast stora aktörer som kunde nå 

ut till kunderna eftersom småskaligt inte kunde komma in hos större grossister.   

 

4.2 Småskaligt livsmedelsproduktion 
Inom livsmedelsbranschen finns det ett stort antal företag som arbetar inom småskalig 

livsmedelsproduktion. Den vanligaste definitionen av småskaliga livsmedelsföretag baseras på: 

(1) Antal anställda, där småskaliga verksamheter får ha maximalt 50 stycken anställda medan 

mikroföretag ska inneha färre än 10 anställda. (2) Lokala och regionala marknader som avser 

lokala eller regionala råvaror. (3) Hantverksmässig produktion som omfattar att verksamheten 

bygger på lokala traditioner där produktionen har hög kvalitet och råvarorna är tydligt spårbara 

(Riksdagstryckeriet, 2005).  

 

Isaksson från Region Kalmar som är expert på livsmedelsbranschen menar att många små 

företag producerar egna produkter. De är vanligtvis väldigt stolta över resultatet då det varit 

tidskrävande och haft personlig betydelse för producenten. Dock är det vanligt att ta fram sin 

produkt utan att tänka hur den sedan ska säljas. För produktutvecklingen leder i vissa fall till 

missbedömning av det slutgiltiga resultatet då framtagningen av produkten generellt sett 

omfattar endast 40% av arbetet. De resterande 60% står för marknadsföring, distribution och 

försäljning av produkten, vilket många inte lägger tillräckligt mycket vikt vid. 

 

Sjöblom från Hushållningssällskapet berättar att i framtiden finnas det en risk att lantbruket i 

Sverige kommer att försvinna och ersättas av importerade livsmedelsvaror som inte har samma 

kvalitet. Därför anser hon att det är viktigt att som konsument ställa frågan om vad för mat man 

vill ha i Sverige. Det är viktigt att förstå att det finns två valmöjligheter: Antingen väljer 

konsumenter att köpa mat utan bekämpningsmedel och med högre kvalitet eller produkter som 

har transporterats världen runt med sämre djurproduktion och som är billigare. Bender-Larsson 
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från Jordbruksverket menar att det är viktigt att stötta småskalig produktion om det ska finnas 

en framtid för landsbygden. “Detta är väldigt viktigt att främja så att vi går i den riktning att 

landsbygden inte dör ut för oss”. Dessutom är det otroligt viktigt för hela Sverige, bland annat 

utifrån självförsörjningsgraden som idag är låg och skulle behöva höjas.   

 

Fortsättningsvis tycker Sjöblom att det är viktigt att konsumenterna har en förståelse för 

jordbrukarnas arbete och att de är medvetna om att deras yrke är mycket mer än att bara 

producera livsmedel. Därför är det viktigt att vi fortsätter att värna om den svenska lantbruket 

för att få en välfungerande livsmedelsproduktion. Sjöblom anser även att det är viktigt att skapa 

bra arbetsförhållande för småskaliga producenter och låta dem känna tillfredsställelse med 

arbetet. Det är för att få producenterna att trivas med arbetet och fortsätta med närproducerade 

produkter.   

 

 4.3 Livsmedelslagar 
Livsmedelsindustrin regleras av en omfattande lagstiftning likt andra industrier. Inom Sverige 

regleras livsmedel av lagar, förordningar samt föreskrifter utförda av Livsmedelsverket. Det 

gäller att vara tydlig mot både företag och konsumenter. Det främsta syftet med all lagstiftning 

kring livsmedel är att skydda konsumenter genom att ge säkra livsmedel med sanningsenligt 

innehåll. Detta kan skildras genom regler om tillåtna tillsatser, säkra förpackningar samt 

märkning och marknadsföring av livsmedel (Livsmedelsföretagen, u.å. a). Många regler kretsar 

även kring hygien och kontrollering av livsmedelsanläggningar. Europeiska Unionen, EU 

ställer krav på att offentlig kontroll genomförs, vilket sker på: nationell nivå av 

Livsmedelsverket, regional nivå av Länsstyrelserna och på lokal nivå av kommuner 

(Livsmedelsföretagen, u.å. b). 

 

Isaksson förklarar att i och med att alla livsmedelsföretag har samma lagstiftningskrav att följa 

så är det komplicerat för små livsmedelsproducenter som måste slita hårt men saknar samma 

kompetens som stora livsmedelsproducenter. Även Lorentzon som är administratör för REKO-

ring i Borås upplever att regelverket för livsmedel är stort problem för småskaliga producenter 

eftersom det är anpassat till storskalig produktion. Det gör att småskaliga producenter får svårt 

att uppfylla de kriterier som förväntas och kan leda till att de får anmärkningar och behöver 

betala för något som de inte förstått från första början.  
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4.4 Regeringens livsmedelsstrategi   
Regeringen har tagit fram en livsmedelsstrategi för att handskas med de stora utmaningarna i 

det svenska samhället. Det handlar om bristande lönsamhet hos livsmedelsföretag och den 

hårda globala konkurrensen. Regeringen föreslår därmed en sammanhållen politik för att stödja 

Sverige som konkurrenskraftig matnation på den internationella marknaden. En marknad utan 

onödiga inträdesbarriärer som hindrar nya företag från att träda in på livsmedelsmarknaden. 

Utgångspunkten med livsmedelsstrategin är att stärka konkurrenskraften i livsmedelskedjan, 

skapa fler arbetstillfällen och sträva efter hållbar tillväxt.  

 

Livsmedelsstrategin ska även leda till ökad andel närproducerat ekologisk produktion och bättre 

valmöjligheter för konsumenterna. Den svenska livsmedelsproduktion kännetecknas av en hög 

standard inom miljöområden och är en viktig förutsättning för att fler svenska miljökvalitetsmål 

ska kunna uppnås. Gällande genomförande av strategin krävs medverkan av berörda aktörer på 

en lokal, regional och nationell nivå och staten bör bidra till att skapa förutsättningar för dessa 

involverade aktörer. Sverige strävar även att kunna leva upp till FN:s globala hållbarhetsmål 

om att till år 2030 halvera matsvinnet per person. Regeringen avser att regelbundet följa upp 

livsmedelsstrategin fram till år 2030 (Regeringskansliet, 2016). 
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5 REKO i praktiken 
 

I följande kapitel presenteras studiens empiriska material gällande REKO. Informationen är 

baserad på våra intervjupersoner som är involverade inom REKO samt svaren från vårt 

frågeformulär. Kapitlet är uppdelat i tre teman: intressenter, värdeskapande och styrning. 

 

5.1 REKOs intressenter 
För att få REKO-konceptet att fungera krävs ett samspel mellan olika aktörer menar Sjöblom 

från Hushållningssällskapet. Bland annat bör konsumenter prioritera att köpa närproducerat och 

vara medvetna om vad det ger för fördelar istället för att handla på en vanlig matbutik. Sjöblom 

beskriver att producenterna och konsumenterna är de intressenter som står i fokus. 

Producenterna är de som levererar varor medan konsumenterna köper dessa. Administratörerna 

har rollen som stöttepelare för att konceptet ska fungera som administratören Tuväng  själv 

förklarar sin roll. Administratörer ansvarar för att samverka och gör arbetet som krävs för att 

konceptet ska fungera, exempelvis sammanställer de ett dokument med riktlinjer för 

producenter för att undvika problem inom REKO-ringen. Tuväng förklarar att deras arbete inte 

enbart sker mot producenter och konsumenter, utan de måste även ha kontakt med 

utlämningsplatsen för att bland annat fråga om tillstånd och komma överens om datum för 

utlämningstillfällena. Tuväng menar dock att producenter är den  viktigaste aktören. “Ansvaret 

ligger mycket på producenterna och utan producenter hade det inte funnits några 

konsumenter”.    

 

Enligt Sjöblom är även Hushållningssällskapet en viktig aktör. De har rollen som 

informationsgivare och ska bistå med kunskap vilket är nödvändiga för att kunna upprätta detta 

koncept. Däremot poängterar Sjöblom att de inte på något sätt är skaparna bakom REKO: “Vi 

har ju haft en roll när REKO har spridit sig men REKO är inte ett uppfunnet koncept av oss 

utan det kom från Finland från första början”.   

 

Även om arbetet som Bender-Larsson gör på Jordbruksverket idag inte specifikt handlar om 

REKO så har hon kunskap och förståelse om hur REKO-ringar bidrar för olika aktörer. Hon 

säger att REKO i högsta grad har betydelse för samhället eftersom det samlar människor och 

stärker det småskaliga. Dessutom kan producenter ha sin produktion var som helst, bara det 

finns en REKO-ring i närheten så har de möjlighet att utveckla sin verksamhet. Bender-Larsson 

förklarar även att möten mellan producent och konsument ger positiva effekter. Producenter får 
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genom en direkt dialog respons om hur produkterna tas emot och för konsumentens del kan 

mötet på en REKO-ring vara utbildande. Lorentzon beskriver att de olika intressenterna, som 

främst är Jordbruksverket, Hushållningssällskapet, producenter och konsumenter, arbetar 

självständigt. Det är viktigt att REKO drivs ideellt med engagemang och entusiasm från alla 

intressenter annars är risken att det blir uppror från dem. När Hushållningssällskapet och 

Jordbruksverket började arbeta med konceptet REKO hade konsumenterna och producenterna 

till en början ifrågasatt deras arbete. De var oroliga för att Jordbruksverket och 

Hushållningssällskapet ville tjäna pengar på ett koncept som borde drivas av intresse.  

 

Det sker även mycket samspel mellan producenterna där de bestämmer att dela på marknaden 

genom att sälja vartannat tillfälle. Vissa producenter går ihop och samarbetar för att ta fram en 

produkt, exempelvis grisproducenter och nötköttsproducenter kan ta fram råvaror tillsammans. 

Tuväng upplever samma sak och ger flera exempel på samverkan och påpekar snabbt att REKO 

i sig är ett samarbete. Det är även enkelt för producenter att bjuda in andra producenter som de 

träffat i REKO till exempelvis gårdsmarknader som vissa producenter brukar ha. Dessutom 

köper många producenter av varandra för att stötta samt ger tips och ställer varandra frågor om 

produkterna. Hon hoppas på att REKO skapar fler samarbeten med anledningen: “Det är ju 

lättare att gå tillsammans, att marknadsföra tillsammans”.  

 

Tuväng håller med Lorentzon också gällande självständigt genom att förklara att, enda gången 

Kalmar-ringens administratörer har varit i kontakt med Hushållningssällskapet är för att få en 

Reko-flagga vilket är en del av material de har på sin hemsida. När administratörerna väl har 

fått det grafiska material som behövs så klarar man sig bra. Vidare påpekar hon att samverkan 

mellan andra administratörer är en viktigare aktör. Det finns en facebookgrupp där 

administratörer från alla ringar är med i. Där får hon mycket stöttning och tips baserat på hur 

andra gör i sina grupper. Hon får även hjälp ibland från administratörsgruppen när det blir 

problem med någon inställning på facebook. 

 

5.2 REKOs betydelse för producenter 
För småproducenter är REKO en nyskapad försäljningskanal där de vågar satsa och investera i 

sin produktion. Eriksson från Hushållningssällskapet anser att det med hjälp av digitaliseringen 

har blivit enklare för både konsumenter och producenter att mötas i och med att de är samlade 

på en och samma plattform. Producenterna kan exempelvis våga satsa på en helt ny produkt via 
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REKO utan att förlora något på det. Borås-ringens administratör Lorentzon håller med om att 

företag vågar “testa sina vingar” för att sedan ta det till nästa nivå och etablera sig i matbutiker 

och med hjälp av digitalbaserade plattformar såsom REKO. Framförallt har den möjliggjort att 

småproducenter kan växa och få återkommande kunder. Det blir även mer tidseffektivt att sälja 

via REKO än exempelvis att enbart bara stå på en marknad och vänta in kunder där man även 

är beroende av andra faktorer för att det ska bli en bra försäljning. Faktorerna kan exempelvis 

vara vädret som kan ha en inverkan om kunder kommer eller inte. 

 

Kalmar-ringens administratör Tuväng håller med om att REKO är ett väldigt enkelt och smidigt 

sätt att börja sälja på för en mindre producent som precis börjat producera eller vill testa sina 

produkter. Det enda som producenter behöver göra är egentligen att skriva en annons på 

facebookgruppen och att sedan åka till utlämningstillfället för att lämna beställningarna. 

Dessutom är det viktigt att komma ihåg att REKO är en marknadsföringsplattform som har stor 

betydelse för mindre producenter, påpekar Tuväng. REKO marknadsförs både via Facebook 

och Instagram vilket gör det enkelt för konsumenter att söka upp information om olika 

producenter. Om en person ser att en producent säljer kött så är chansen att personen också blir 

nyfiken på hur det ser ut på gården, om de säljer andra produkter och om de har någon 

gårdsbutik. Dessutom tror Tuväng att de gemensamma utlämningstillfällena har betydelse för 

producenters synlighet. När konsumenter går runt för att hämta beställningar kan de samtidigt 

undersöka det övriga utbudet. De kanske upptäcker att grannbilen säljer ost och börjar direkt 

planera att det ska köpas nästa gång. 

   

Bender-Larsson från Jordbruksverket diskuterar trender och påpekar att REKO är en trend som 

startades för flera år sedan. Detta verkar ha öppnat konsumenters ögon dels för det svenska men 

också om olika sorters råvaror, menar Bender-Larsson. “Det svänger ju hela tiden! Men jag 

tror intresset för det svenska och småskaliga definitivt har ökat, det skulle jag säga, och kommer 

nog inte minska” (Bender-Larsson, 2019). Trender som Sjöblom lyfter upp är närproducerad 

mat och medvetna konsumenter som värnar om hållbarhet inom både miljö och sociala 

aspekter. Även Lorentzon ser en växande trend där maten ska berätta en historia som intresserar 

konsumenterna. Det är även viktigt med livsmedel som är hållbara med så lite tillsatser som 

möjligt. Han upplever att livsmedelsbranschens utveckling har kommit till ett nytt skifte där 

konsumenterna är beredda att betala lite extra för bättre kvalitet. REKO är växande trend där 

intresset idag är mycket större än utbudet och i framtiden förväntas fler REKO-ringar startas 

upp eller skalas upp. Utmaningen är att möta den efterfrågan med ett begränsat utbud. Men för 
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att göra detta måste man skapa bättre förutsättningar för livsmedelsproducenter, främst 

avseende arbetsförhållanden och lönsamheten för livsmedelsföretag.  

 

Tuväng upplever att vissa producenter har fått det bättre sedan REKO drog igång. I och med 

att hon ofta pratar med producenter på utlämningsställena så har hon fått berättat för sig, att 

REKO möjliggör försäljning när de befinner sig i svårare perioder. REKO har öppnat en del 

möjligheter och skapat en bättre balans för bland annat de som säljer under säsong genom att 

kunna sälja lite längre. 

 

Bender-Larsson är inne på att REKOs koncept visserligen utesluter mellanhänderna i 

livsmedelskedjan men att de inte konkurrerar med varandra. Det är snarare en komplettering 

till den traditionella marknaden. Hon förklarar att småproducenter ibland växer ur REKO-

marknaden:  

  “Jag hör en del administratörer berätta att vissa producenter växer ur REKO-konceptet och 

har tack vare konceptet hittat andra vägar att sälja på. Det är faktiskt bra eftersom det skapar 

tillväxt.” (Bender-Larsson, 2019) 

 

När producenter blir stora och känner att det är dags att gå vidare så tar de nästa steg och hittar 

en ny marknad. Detta gör REKO till en väldigt bra första ingång på livsmedelsmarknaden. 

Genom att en producent testar en ny produkt via REKO kan intresse hos konsumenter skapas, 

vilket på lång sikt skapar möjligheter för även mellanhänder att inkludera produkterna i sin 

försäljning. Detta leder till att alla leden av livsmedelskedjan gynnas. Till exempel nämner 

Bender-Larsson att det finns andra koncept än REKO med liknande innehåll. Hon påpekar att 

en del producenter tillämpar fler försäljningskanaler men är tveksam om det skapas någon 

konkurrens av detta.  

 

5.3 Värdeskapande faktorer 
Bender-Larsson menar det finns många faktorer som livsmedelsproducenter är beroende av. 

Framförallt måste det finnas lönsamhet för att verksamheten ska kunna överleva. Så det gäller 

att hitta den där framtida produkterna som kan bli bestående och som marknaden efterfrågar 

och är beredd att betala för. Man får vara anpassningsbar som producent och öppen för 

möjligheter. Hon påpekar även att ju fler mellanhänder det finns desto mer ökar priset, alltså 

blir dyrare för slutkonsumenten.  
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Sjöblom tror att timing är en viktig faktor för att produkter ska lyckas på en bransch och berättar 

vidare att man på 80-talet försökte använda sig av digitalisering vid försäljning av produkter 

som dessvärre inte fungerade. Det krävdes många år för att det skulle slå igenom. Andra 

faktorer som Sjöblom också tar upp, är att infrastrukturen också har en betydande roll för att 

konsumenterna. Det är viktigt att det är enkelt att transportera sig till platsen fram och tillbaka 

annars blir risken att man blir bortvald.  

 

Fortsättningsvis förklarar Eriksson att tid är en väsentlig faktor för konsumenter vid val av 

produkt. Nuförtiden värdesätter konsumenter tid mycket mer än vad de tidigare har gjort. De 

gör en beställning och förväntar sig att få det direkt och vill inte vänta till nästa 

utlämningstillfälle. Trots detta anser Eriksson att många konsumenter värdesätter 

relationsmässig mat som handlar om att konsument vill köpa mat autentiskt från en uppfödare, 

vilket gör att de vill ha kännedom om jordbrukarens arbete. För REKO-ringarna blir det ett 

logistik-hinder eftersom relationsmässig mat är mer tidskrävande än vad konsumenterna 

förväntar sig. Eriksson anser att logistik inte nödvändigtvis behöver innebära ett problem för 

REKO-ringarna. Istället tror han att nya utvecklingsspår kommer att etableras om det skapas 

ett liknande REKO-koncept med en logistiklösning, av exempelvis organisationer eller 

privatpersoner. “Konsumenter vill både ha relationsmässig mat och autencitet men de vill inte 

behöva vänta på det. Hur löser man denna logistik-del och samtidigt bevarar relationen med 

kunden?”. Det är allt fler städer som har börjat uppmärksamma detta koncept och vissa har 

börjat fundera på att skapa REKO-restauranger exempelvis. Att nya koncept kommer att växa 

ur REKO tror även Sjöblom att det kommer att hända. Sjöblom tror också att det kan uppstå 

REKO-restauranger eller REKO-butiker i framtiden.  

 
Tuväng berättar att de flesta REKO-producenter är medelsmå företag och hon tror att 

kundkontakten är främsta anledningen till att producenter väljer att sälja via REKO istället för 

till livsmedelsbutiker, i alla fall för lite större producenter. “Jag antar att de ser värdet i den 

här direktkontakten, man träffar sina kunder och pratar. I alla fall för större producenter så 

tror jag det är ett värde som de värdesätter mycket”. Vidare beskriver hon att de antagligen får 

mer vinst på sina produkter också, med tanke på vinstmarginalerna livsmedelsbutikerna vill ha. 

Hon upplever att REKOs försäljningspriser är ungefär lika som butikers priser, åtminstone om 

man jämför med ekologiska produkter. Det kan vara lite dyrare prismässigt men Tuväng menar 

att: “Om man jämför med många produkter i butiker så har ju vi bättre kvalitet. Det hör man 

ju även när man pratar med konsumenterna som uttrycker ‘Det här är så mycket bättre! Det 
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här är fantastiskt!’.” Senare menar Tuväng att man kan fundera om anledningen till att 

producenter vill sälja via REKO är bättre vinstmarginal, eller kundkontakten? Att sälja på ännu 

en försäljningskanal innebär trots allt mer arbete för producenten. Hon tror att producenterna 

har olika åsikter om detta. Det är nog en anledning till att småskaliga producenter väljer att sälja 

inom REKO, eller mycket möjligt en kombination av dessa. 

 

5.3.1 Värdeskapande som konkurrensfördel  

Gällande värdeskapande som en konkurrensfördel är det viktigt för producenterna att lära känna 

sina mervärden, enligt Lorentzon. De är idag relativt dåliga på att framhäva sina styrkor och se 

sina produkter genom andra ögon. Lorentzon ser även att mervärde kan förstärkas ännu mer när 

producenterna samarbetar med varandra och skapa lojalitet hos konsumenterna. Genom att 

skapa värde hos konsumenterna kommer de att vilja sprida budskapet med REKO.  

 

Enligt Lorentzon har den geografiska placering och dess efterfrågan en stor betydelse för att 

REKO-ringarna ska fungera. Till exempel går det inte lika bra med REKO-ringarna i storstäder 

eftersom utbudet och efterfrågan är låg medan det i mindre städer går mycket bättre. Det måste 

finnas väl fungerande ringar för att det ska vara lönsamt att sälja, därför är geografisk placering 

väldigt avgörande. Det går att konkurrera på olika sätt mellan småproducenter och stora aktörer, 

vissa gör det genom prissättning genom att offerera billigt pris medan andra sätter högre priser 

för bättre kvalitet.   

 

Eriksson fortsätter med att säga, att en av de viktigaste faktorer till att det ska uppstå en lönsam 

konkurrens på livsmedelsbranschen är att man löser ett problem eller behov. I det här fallet ger 

REKO närhet till konsumenterna som de inte har tidigare fått från de stora matbutiker som 

istället kan erbjuda tillgänglighet. Det är alltid lätt för nya aktörer att träda in på 

livsmedelsmarknaden menar Eriksson så länge de har en bra affärsidé som löser ett problem 

eller behov. Om man istället gör något som alla andra redan har gjort är risken att det inte 

kommer att fungera i längden. Eriksson menar att REKO befinner sig i en utvecklingsfas där 

producenter försöker få in rutiner hos konsumenterna att kontinuerligt handla från dem. 

Anledningen till att det viktigt att få in sådana rutiner hos konsumenterna är för att skapa 

lojalitet hos dem, menar Eriksson. 
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5.4 Styrning i REKO 

5.4.1 Organisering och ansvar 

Hur ansvar ska fördelas mellan administratörerna är helt upp till respektive ring. Vissa tycker 

om att fördela arbetat med varandra och andra tycker om att arbeta själv. Lorentzon föredrar att 

bedriva REKO-ring i Borås självständigt eftersom det går snabbare att fatta besluten och arbetet 

som administratör inte är så pass krävande för att det ska behövas fler personer. Lorentzon 

menar att det var mer tidskrävande i början när REKO-ringar skulle startas upp eftersom det 

var ingen som visste hur utformningen skulle vara eftersom det var ett nytt koncept. Detta ledde 

till att det tog mycket tid att diskutera och resonera kring hur REKO konceptet skulle omfattas. 

Idag är arbetet som administratör mer lätthanterligt vilket är viktigt, anser Lorentzon, med tanke 

på att det är ideellt arbete för dem. Enligt Lorentzon är det viktigt att REKO konceptet är enkelt 

eftersom det är grundtanken med hela rörelsen. Gör man det svårare än vad det egentligen är, 

så blir risken att konceptet förlorar sitt värde.   

  

Tuväng menar att det största ansvaret ligger hos på producenterna. För att underlätta har 

Kalmar-ringens administratörer skrivit ihop ett dokument med riktlinjer som sammanställer allt 

viktigt så att det är enkelt för nya producenter att enbart läsa dokumentet. En del är obligatoriskt 

och måste följas för att reko-ringen ska fungera. Sedan finns det nedskrivna regler om bland 

annat torghandel och marktillstånd som de bestämt för att undvika vissa tillstånd och avgifter. 

När nya producenter väljer att gå med i REKO så är det deras ansvar att läsa igenom riktlinjerna, 

ta ansvar och ställa frågor om det är någon som undrar. Vidare förklarar Tuväng att det enda 

ansvaret konsumenten har är att dyka upp på utlämningstillfällen om de har beställt och betalar 

när det krävs. Många producenter skriver ut att de vill ha betalning innan, via Swish gissar 

Tuväng. Vissa producenter tar med produkterna fastän konsumenter inte har betalat för att ge 

chans att betala på plats istället. Dock skriver en del producenter i sin annons på facebook att 

de kräver betalning för att de ska ta med sig produkterna till utlämningen. Det är upp till varje 

producent att bestämma hur de vill göra utifrån vad som fungerar bäst för dem.  

 

Gällande organisering försöker de tre administratörerna i Kalmars REKO-ring hålla 

organiseringen så enkelt och smidigt som möjligt. De har till viss del fördelat arbetet men 

Tuväng menar att ansvaret varierar lite beroende på vem som har tid. De diskuterar mycket med 

varandra, till exempel innan ett beslut tas eller en viktigare fråga besvaras. Tuväng upplever att 

det är krävande arbete när frågor uppstår och anser att hon troligtvis har mest arbete. “Det tar 
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rätt mycket tid men ger väldigt mycket också”. Hon är den som syns mest, både genom att 

publicera inlägg i facebookgruppen och är den som oftast är med på utlämningarna. “På grund 

av att folk ser mig mer så tror jag också att jag får fler frågor. Men jag känner att det är 

jätteskönt att ha Sofia och Johanna där att diskutera med”.  

 

Jordbruksverket har det huvudsakliga ansvaret av REKO men har gett Hushållningssällskapet 

uppdraget att främja och informera om konceptet. REKO är ingen aktör eller ett företag 

eftersom det är ingen som har äganderätt trots att det är ett etablerat och erkänt koncept 

poängterar Eriksson. Hushållningssällskapet roll är inte att på något sätt bedriva detta utan ska 

endast fungera som ett kommunikativt stöd till Jordbruksverket och sprida budskapet. Detta 

håller Sjöblom fullständigt med och beskriver Hushållningssällskapet som ett 

rådgivningsföretag där de ska finnas till hand för att hjälpa småproducenter med exempelvis 

med EU-ansökningar. Vidare anser Sjöblom att det är viktigt att inte ställa för mycket krav och 

regler på producenter eftersom de kan uppleva att det blir svårt att uppfylla kriterierna och 

tappar därmed intresset. Vidare berättar Eriksson att REKO har möjliggjort att producenter inte 

behöver vara bundna till ett ställe utan de kan bestämma helt själv när och vart de vill sälja.  

 

Bender-Larsson är imponerad över all tid och kraft administratörerna lägger ner för att få 

REKO-ringarna att fungera. När projektet om REKO drog igång, hade hon mycket kontakt med 

olika administratörer, vilket hon har emellanåt har även idag. Som samordnare och stöd för 

producenterna har administratörerna en viktig roll i sammanhanget. Hon är dock lite orolig för 

hur länge de kommer orka fortsätta med samma ansvar och menar att det är en utmaning i 

framtiden. 

  

5.4.2 Styrmedel 

Lorentzon förklarar att det är upp till vardera REKO-ring att bestämma hur de ska styras. Vissa 

administratörer tar mycket initiativ till att svara på frågor från konsumenter och producenter 

medan andra hänvisar vidare, exempelvis till närmaste kommun som kan hjälpa till. Lorentzon 

tycker att det är viktigt att “kulturen” kretsar kring REKO-ringarna. Han betonar vikten av att 

det ska vara roligt att sälja och köpa från REKO. Lorentzon menar även att det är viktigt att inte 

blanda in för mycket påtvingande regler som måste följas upp. När administratörerna gör regler 

och riktlinjer för komplicerade blir risken att producenterna tappar intresset och slutar. Det är 

viktigt att REKO är lätthanterligt och enkelt. Istället ska styrningen vara som en guidning till 

producenterna och ge den stöttning som de behöver. Tuväng instämmer om att det är viktigt att 
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det ska vara enkelt att sälja via REKO men att det är viktigt att följa de angivna riktlinjerna.  

Det är många producenter som har koll på varandra och påminner varandra om vad som är 

tillåtet eller inte. Det är även vissa producenter som direkt kontaktar administrationen för att 

meddela om någon har gjort fel. Vidare berättar Tuväng om det skulle uppstå situationer där 

producenterna inte följer de angivna riktlinjer trots tillsägningar så får administratörerna säga 

till ordentligt att förändring måste ske för att de ska få fortsätta sälja via REKO.  

 

Som tidigare nämnts har Hushållningssällskapet fått uppdraget av Jordbruksverket att främja 

konceptet REKO vilket innebär att de har en informativ roll i det, visa de riktlinjer som ska 

följas. Sjöblom berättar även att det var en del REKO-involverade personer som var i början 

inte samtyckte att Hushållningssällskapet skulle vara delaktiga och ifrågasatte därmed deras 

arbete. I och med att motståndet uppkom, var Hushållningssällskapet tvungna att bevisa att det 

kan vara fördelaktig om de involverar sig i REKO. Nu har folk en helt annan syn på det och ser 

det som en fördel att Hushållningssällskapet är inblandade eftersom de kan bistå med material 

till dem. Det är viktigt att förstå hur REKO-konceptet fungerar för att kunna vara med i 

projektet. Det är en av anledningarna till att många personer som är med där tidigare har varit 

med och startat REKO-ringar. 

 

Eriksson berättar även att det är viktigt att förhålla sig till ideologiska skildringar och menar på 

att om en producent bryter mot normer kan det upplevas etiskt fel. För att förtydliga vad han 

menar berättar Eriksson att bedriva småskalig produktion kommer bli svårt i längden eftersom 

det till slut kommer att utvecklas till större skala, förutsatt att allt fler producenter vill sälja via 

REKO. Risken med det, är att de blir ideologisk felaktigt eftersom grundtanken med REKO-

ringarna är att arbeta med småskalig produktion.   

 

Som nämndes tidigare har Jordbruksverket en relativt avlägsen roll gällande REKO-ringar. För 

livsmedelsbranschen och jordbrukare i allmänhet är de däremot betydande med tanke på att de 

är en statlig myndighet. Precis som Livsmedelsverket och andra statliga expertorgan ger 

Jordbruksverket ut föreskrifter inom sitt expertområde samt gör en del kontrollbesök hos 

producenter. Förutom detta presenterar de EU-bestämmelser, riktlinjer och ger rådgivning. 

Även deras roll för livsmedelsindustrin är betydelsefull och stor del av det arbete som 

Jordbruksverket gör inom jordbruk och landsbygd är kopplat till livsmedelsstrategin. 

Jordbruksverket är den myndighet som har flest antal uppdrag som är direkt kopplade till den 

nationella strategin, totalt 16 stycken. “Vår roll i detta är ju att vi har en så tät och nära kontakt 
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med de aktörer på landsbygden som faktiskt har förmågan att se till att strategins mål uppfylls”, 

menar Bender-Larsson. 

 

5.5 Småproducenternas perspektiv  
Varför valde du att ansluta dig till REKO? 

Gällande frågan om varför de valde att ansluta sig till REKO fann vi standardsvar och valde att 

kategorisera dem i tre olika områden. Den första kategorin har fokus på att öka försäljning och 

eventuellt även öka lönsamheten. En del respondenter uttryckte att REKO är en bra plattform 

att öka sin försäljning, exempelvis uttrycker Producent 14 som skrev att hen brukar sälja 

överskott av sina ägg. Producent 12 menar att anledningen till att hen anslöt sig till REKO var 

för att få rättvis betalt för sina produkter utan mellanhänder där detta koncept passade perfekt. 

Det var flera producenter som upplevde att de anslutit sig för att undvika mellanhänder. 

Resterande personer som hade svarat på denna fråga skrev att det handlade om att öka 

försäljning och kunna sälja mer. Den andra gruppen var gällande att nå konsumenter vilket vi 

delade in i två underkategorier som är direktkontakt med kunden och nå en större målgrupp. 

Några producenter som ansåg att direktkontakten är viktigt är exempelvis producent 7 som 

skriver “Ett utmärkt sätt att nå intresserade konsumenter” och producent 9 skrev “Jag tänkte 

att REKO gör att jag kan sälja mer regelbundet än när jag bara sålde på marknader. Dessutom 

förlorar jag inte direktkontakten med konsumenterna, som jag gör när jag säljer till t ex en 

gårdsbutik” 

 

Andra producenter betonar vikten av att nå en större målgrupp som var faktorn till att de anslöt 

sig till REKO. En producent skriver att hen vill nå ut till större målgrupp med sina produkter 

för att bidra med svenskproducerade mat medan en annan skriver att det är bra att kunna nå ut 

en större målgrupp för att sälja sina närproducerade och delvis okända produkter. En annan 

producent anser istället att “Möjlighet att nå fler kunder. Inga mellanhänder, bättre förtjänst” 

(producent 17).  

 

Den sista kategorin som vi delade in är REKO som ett funktionellt verktyg vilket innebär att 

anledningen till att producenterna anslöt sig var på grund smidighet, enkelhet och passform. 

Vissa producenter var även nyfikna över REKO vilket gjorde att de anslöt sig medan andra 

betonade att konceptet var väldigt anpassad för deras produktion. Några producenter upplevde 
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att det var mer smidigt och effektivt att sälja via REKO eftersom de kan veta exakt vilken 

mängd som behövs vid försäljning och att det är enklare än att bara stå på en marknad.   

 
På vilket sätt är du involverad i livsmedelsbranschen? Var säljer du dina produkter 

idag? 

Vi ställde en fråga om på vilket sätt producenterna är involverad i livsmedelsbranschen vilket 

visade att de flesta av respondenterna är primärproducenter. Det innebär alltså att jordbruk är 

deras sätt att försörja sig. Några andra respondenter angav att de är hobbyproducenter, däribland 

en pensionär som tidigare varit primärproducent samt en respondent som hjälper till i familjens 

företag.  

 

I stort sett alla av våra respondenter använder andra försäljningskanaler utöver REKO. Svaren 

är splittrade med många olika kanaler men vi har trots det kunnat kategorisera vissa 

grupperingar. Häften av alla säljer sina produkter på sin egen gård utan att räkna med vissa som 

säljer även på gårdsbutiker i närheten. Ett annan kategori som var återkommande är försäljning 

till detaljhandel som inkluderar främst livsmedelsbutiker och återförsäljare. I denna kategori 

har vi även inkluderat svaren delikatessbutik, grossist och slakteri. Vi har även gjort 

grupperingarna Restaurang/café, Marknader och Övrigt. De försäljningskanaler som var unika 

är internet, beställningar, till förskoleverksamhet och bekanta.  

 

Bland våra svar i frågeformuläret ser vi en koppling mellan vilken typ av producent och var de 

säljer sina produkter. Exempelvis är det bara primärproducenter som säljer till restauranger, 

caféer, återförsäljare, grossist m.m. Två hobbyproducenter anger att de säljer till en ‘lokal affär‘ 

respektive ‘i ett fåtal butiker’.  

 
Vilka möjligheter respektive utmaningar finns det med REKO? 
För att få fram producenternas syn på REKO så ställde vi en fråga om vilka fördelar och 

eventuella nackdelar de upplever. I och med att producenterna valt REKO som en 

försäljningskanal så visste vi att de uppmärksammat några möjligheter. Många av våra 23 

respondenter listade upp fler än en fördel vilket är viktigt att läsaren är medveten om. 

 

Den fördel som lyfts fram mest är direktkontakten med kunden. Nästan hälften av 

respondenterna nämnde ord som nära konsumentkontakt, kundbemötandet och direkt 

kundkontakt. Mer utvecklade svar fick vi från Respondent 4 som säger:  

“En möjlighet att nå fler kunder, men också att få en relation och ett utbyte med kunderna.”  
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Vissa betonar även relationen som de får med andra producenter. Det handlar främst om 

kontakten med andra producenter men även samarbeten har några av respondenterna nämnt. 

 

Flera respondenter uppmärksammar förbeställningar som en fördel eftersom producenterna kan 

ta med rätt mängd till utlämningsstället. “Man vet vad man säljer (kvantitet) innan man åker 

dit. Man tar aldrig med sig vare sig för mycket eller för lite.” Även ord såsom effektiv, enkel 

och smidig försäljning kan hittas bland svaren gällande detta. En respondent menar: “Det jag 

kör till REKO har jag redan sålt. Klimatsmart. Närproducerat.”. Detta leder oss in på en annan 

urskiljbar kategori. Ett flertal respondenter har lyft att REKO-konceptet är klimatsmart och att 

konsumenterna har intresse för närproducerat livsmedel. Ett exempel är Respondent 1 som 

uttrycker att en fördel är att: “Många konsumenter med intresse för närproducerat och då kan 

tänka sig betala lite bättre”. Det är även relativt många som nämnt samma saker som 

diskuterats gällande vanliga anslutningsorsaker. Exempelvis “ökad försäljning”, “mer betalt 

för sina produkter”, “större publik” och “möjlighet att utöka sin verksamhet”. Slutligen vill 

vi lyfta några svar som är viktiga för sammanhanget men som inte kan kopplas till någon 

kategori. “Bra marknadsföring av bra mat som produceras nära!!”, “Kunna nå ut med produkter 

med en måttlig arbetsinsats”, “Frihet att välja själv”. 

 

Gällande utmaningar för konceptet REKO har producenter påpekat några negativa delar. Dessa 

är dock betydligt färre än fördelarna. Vi har kategoriserat fyra grupper av svaren där ingen 

grupp var mer förekommande än de andra. En första kategori handlar om Facebook där 

respondenterna har lyft olika aspekter. Producent 6 anser att det är svårt att få kontakt med 

kunder när beställning sker via denna kanal eftersom inget telefonnummer alternativt adress 

finns. En annan respondent menar att vissa personer inte vill gå med i Facebook och en tredje 

lyfter problemet att många konsumenter har svårt att hitta annonser på grund av dålig 

funktionalitet. 

 

En annan svaghet som flera påpekar är att det finns producenter som inte fullföljer konceptets 

regler, exempelvis saknar tillstånd och säljer på plats. En producent berättar att “Flera 

producenter ‘halkar in’ utan att ha tillstånd, felaktig info, betalar inte skatt, ej 

registrerade...även några administrationspersoner gör fel!”. Några har tänkt ett steg längre, 

bland annat Producent 4 som menar att: “Det har skrivits om producenter som säljer något 

annat än vad man uppger. Kan skada oss seriösa”. En annan lyfter problemet med att REKO-

konceptet bygger på ideella krafter. Kopplat till detta, upplever vi författare att vissa 
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producenter saknar viss information. Det handlar delvis om konsumenter men även producenter 

som inte uppfattat reglerna. Exempelvis tycker en producent att “det är oklart producentansvar 

när kunden inte kommer för att hämta sina förbetalda varor”. En annan respondent uttrycker: 

“Folk som inte riktigt vet hur REKO går till kan beställa men inte hämta eller försöka köpa på 

plats”. Det var ett flertal personer som framhävde kunder som inte kommer och hämtar upp 

sina beställningar eller försöker betala på plats.  

 

En sista kategori handlar om att vissa producenter upplever att det är tidskrävande att 

sammanställa beställningar och inbetalningar. Bland annat Producent 16 berättar “Mycket 

administration för lite pengar. Små leveranser per kund”. Dessutom menar ett par respondenter 

att planeringen som krävs är en svaghet för producenter. “Att man måste ligga steget före med 

sina råvaror, så att man vet hur mycket man har att sälja på det aktuella datumet”.  

 

Faktorer som producenterna värdesätter och påverkar prissättning  

För att skapa förståelse för vad producenterna värdesätter och prioriterar så bad vi våra 

respondenter att fylla i två graderingsfrågor med skalan 1-5 där 5 betyder ‘stor betydelse’ 

respektive ‘stor inverkan för prissättning’. Den första frågan formulerades Vilken betydelse har 

produktkvalitet, miljö, relationer med kunder och sociala medier för dig som producent?. Av 

svaren på denna fråga kan vi urskilja att produktkvalitet och kundrelationer är väldigt viktiga 

faktorer. Vi baserar det på de flesta av respondenterna graderade det högsta alternativet på båda 

frågorna och att samtliga respondenter angav mellan alternativen 3 och 5. Fortsättningsvis anser 

våra respondenter att även miljön har medelstor alternativt stor betydelse för producenten. 

Sociala medier är den faktor som tydligast kan urskiljas och vi uppfattar den som inte alls lika 

viktig jämfört med de andra tre faktorerna. 

 
För att också lättare förstå hur producenterna tänker vid prissättning så bad vi våra respondenter 

gradera hur stor inverkan fyra faktorer har vid deras prissättning: konkurrenter, efterfrågan, 

vinstmarginal och att täcka kostnader. Av dessa fann vi att efterfrågan har störst betydelse, även 

om många inte graderade faktorn som 5-stor inverkan. Näst störst inverkan ansågs 

vinstmarginal ha. Vi tolkar svaren som att vinstmarginalen är en faktor som spelar in i samtliga 

respondenters prissättning men att det sällan är avgörande. Det visade sig att respondenterna 

värdesätter vinstmarginal mer än att enbart täcka sina kostnader, vilket är den tredje faktorn. 

Angående denna har respondenterna väldigt blandade åsikter: vissa anser att det har stor 

betydelse medan andra inte alls värdesätter detta. Den fjärde aspekten handlar om konkurrenter 
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vilket har betydligt mindre betydelse jämfört med de tre andra faktorerna. Många anser att 

konkurrenternas pris har liten eller ingen betydelse alls för sin egna prissättning. 

 

Utöver detta gjorde vi en öppen fråga för att kunna inkludera ytterligare faktorer som 

producenterna ansåg vara aktuella. Vi fann att sådana övriga faktorer som kan påverka deras 

prissättningen var få och varierade mellan respondenterna. Exempelvis tog Producent 12 

hänsyn till att basera sin prissättning på produkterna på ett rättvist sätt gentemot 

konsumenternas önskemål. Vidare skriver producenten att det är viktigt att inte lägga ett alltför 

högt pris eftersom risken blir att de inte handlar längre. Producent 20 menar istället att 

prissättning påverkar av årsmån vilket innebär hur jordbruket påverkas av växtförhållande i 

varierande väderomväxlingar. Med andra ord kan prissättningen variera beroende på bland 

annat temperatur, nederbörd och näringstillgång som påverkar skördens storlek. Det fanns 

andra producenter som ansåg att de ville använda samma prissättning som det skulle motsvara 

i en matbutik medan en annan var medveten om att inte lägga allt för lågt pris eftersom det 

skulle innebära att det skulle ta slut på lagret.  

 

5.6 Vår tolkning av konceptet REKO 
Vi författare har sammanställt en bild över konceptet REKO eftersom det tidigare varit relativt 

komplext. Som nämndes i tredje kapitlet är det viktigt att företag förstår sig på sin omvärld 

eftersom de är beroende av utbyten med andra aktörer (Arvidsson et al, 2010). Figuren bygger 

på den grundläggande intressentmodellen där vi anser att företaget i fråga motsvarar Sveriges 

alla REKO-ringar tillsammans. Vi har lyft fram de fem intressenterna producenter, 

konsumenter, administratörer, Hushållningssällskapet och Jordbruksverket. Vi har kommit 

fram till att fem av våra intervjupersoner finns med i vår REKOs intressentmodell eftersom de 

påverkar och påverkas på olika sätt av REKO-ringarna. De olika intervjupersoner hade liknande 

uppfattning om viktiga aktörer och kompletterar därför varandra. Argumentationen för detta 

sker i nästa kapitel.  
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Bilden visar även kopplingen till regeringens nationella livsmedelsstrategi och Sveriges 

livsmedelslagar eftersom vi anser att de är viktiga delar som påverkar konceptet. Som det har 

tidigare nämnts i uppsatsens fjärde kapitel är livsmedelslagstiftningen en samling med krav som 

producenter måste följa för att få bedriva en verksamhet. Livsmedelsstrategin är sammanställd 

av regeringen och syns i en stor del av Jordbruksverkets arbeten som är relaterat till svensk 

landsbygd och REKO. Vi tror därför att livsmedelsstrategin innefattar mycket av det som krävs 

för att stärka svensk livsmedelsproduktion. Borås-ringen till vänster och Kalmar-ringen till 

höger symboliserar de två REKO-ringar som vi fokuserat på. Som bilden visar finns samma 

fyra intressenter på respektive REKO-ring, bortsett från Jordbruksverket som arbetar på 

nationell nivå med arbeten som är bredare än konceptet REKO. 
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6 Analys 
 

Uppsatsens sjätte kapitel kommer koppla samman den empiriska datainsamlingen med det 

teoretiska kapitlet. Detta görs för att kunna besvara på våra forskningsfrågor och uppfylla 

uppsatsens syfte. Vi kommer att börja med att analysera värdeskapande och styrning i REKO-

ringarna därefter svara på våra frågeställningar samt ge förslag till framtida forskning.

 

 
6.1 Värdeskapande 

6.1.1 Prissättning  

Hur prissättningen ska utformas kan vara en av de viktigaste besluten ett företag har att fatta 

eftersom det kan påverka verksamhetens finansiella resultat. Sätter företaget för högt pris blir 

risken att konsumenterna väljer konkurrenternas billigare alternativ eller omvänt om det sätts 

ett för lågt pris blir risken att det uppstår bristande lönsamhet (Smith, 2012). Bender-Larsson 

anser att det måste finnas en lönsamhet i verksamheten, annars blir risken att företaget går i 

konkurs. Dessutom är det ingen som vill ägna sitt arbetsliv åt ett yrke som inte är lönsamt. Hon 

påpekar även att ju fler mellanhänder det finns, desto större blir risken att priset ökar och att 

producenterna inte får tillräckligt med vinstmarginal. Livsmedelskedjan har som tidigare 

nämnts inte varit särskilt lönsam för jordbrukare eftersom de inte får tillräckligt med marginal 

på grund av mellanhänderna. När vi tillfrågade våra respondenter som arbetar med livsmedel 

om hur stor inverkan de fyra faktorerna: efterfrågan, vinstmarginal, täcka kostnader och 

konkurrens har vid prissättning visade det sig att efterfrågan har störst inverkan följt av 

vinstmarginal. Näst sist värderades att täcka kostnader följt av konkurrenter på sista placering. 

Vi tolkar att producenterna anser att det är viktigt att ta hänsyn till konsumenternas 

förfrågningar och åsikter gällande prissättning av produkterna. Detta kan innebära att de 

värdesätter sina kunder och att det kan skapa lönsamhet. Vi ser även att det är många 

producenterna som är ekonomisk medvetna om lönsamhetens betydelse och finansiella risker i 

och med att producenter värdesätter att i stor utsträckning prissätta med vinstmarginal. Däremot 

kunde vi urskilja att det sällan var den avgörande faktorn vilket betyder att de anser annat är 

viktigare.  

 

6.1.2 REKOs betydelse 
Värdebaserad försäljning handlar om att företagets erbjudande på marknaden ska svara mot ett 

behov. Detta erbjudande värderas sedan av konsumenterna utifrån olika kombinationer av pris, 
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kvalitet, leveransförmåga, flexibilitet och andra kriterier (Kotler, Armstrong & Parment, 2017). 

Utifrån intervjupersonernas svar fick vi fram olika åsikter och uppfattningar om vad 

konsumenterna värdesätter när de köper från REKO. Sjöblom från Hushållningssällskapet 

anser att infrastrukturen har en betydande roll. Det måste vara enkelt att transportera från och 

till platsen, annars är risken att REKO-ringarna blir bortvalda av både producenter och 

konsumenter. Bender-Larsson från Jordbruksverket anser också att den geografiska placeringen 

är viktig eftersom det är en samlingspunkt för människor. Vidare uttrycker hon att 

samlingspunkten kan befinna sig vart som helst och behöver inte vara ett större samhälle eller 

centralt, så länge det finns en fungerande REKO-ring. Vår uppfattning är att Sjöblom och 

Bender-Larsson båda anser att platsen är viktig för REKO-ringarna fast på olika sätt. Sjöblom 

betonar att platsens funktionalitet och lokalisering är en viktig förutsättning för att REKO-

ringarna ska fungera medan Bender-Larsson argumenterar för en användbar mötesplats. Det 

verkar som att platsen har en avgörande faktor för både konsumenterna, producenterna och 

administratörerna och skapar värde i form av en mötespunkt. 

 

Eriksson arbetar också för Hushållningssällskapet men framhäver istället att konsumenterna 

värdesätter relationsmässig mat, vilket innebär att de har kännedom om uppfödarens eller 

jordbrukarens arbete. Det kan ses som en möjlighet för konsumenterna att utbyta ord och 

kunskap om maten vilket kan liknas mycket med Bender-Larssons resonemang om 

mötesplatsen. Vår tolkning är att mötesplatsen hos REKO-ringarna fyller en viktig funktion 

inom sociala aspekter genom mötet mellan producenter och konsumenter. Tuväng som är 

administratör i REKO-ring Kalmar menar samma sak och hör ofta uppskattning och positiva 

kommentarer från såväl konsumenter som producenter. Vi anser att det är ett sätt att stärka 

svenskt jordbruk genom relationsmässig mat eftersom då får konsumenterna en djupare 

förståelse för jordbrukarens arbete och kan sannolikt se mer värde i produkter än vad priset 

visar. 

 

Tuväng anser att det finns ett värde att som producenterna ha direktkontakt med konsumenterna 

när man träffas och pratar med varandra. Hon upplever att direktkontakten är anledningen till 

att större producenter säljer via REKO. Enligt Thornberg (2007) handlar värdeskapande om att 

säljaren tar reda på vad konsumenterna värdesätter genom att skapa en relation med dem. På 

detta sätt kan de tillgodose deras önskemål och finna passande lösningar för både säljaren och 

konsumenterna, vilket förhoppningsvis leder till en långvarig relation. En stark relation mellan 

säljaren och kunden leder sannolikt till värdeökning (Thornberg, 2007).  
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Vidare resonerar Thornberg (2007) att konsumenter kan tänkas betala mer för en produkt om 

den tillför högre värde eller kvalitet, vilket syftar på den ‘image’ produkten representerar för 

att uppnå en viss status eller prestige (Thornberg, 2007). Det var många av våra 

intervjupersoner som upplever att konsumenterna kan tänka sig betala lite mer för bättre 

kvalitet. Sjöblom uttrycker att konsumenterna som handlar på REKO-ringarna är medvetna 

kunder som föredrar närproducerat mat, enkelhet samt värnar om hållbarhet inom både sociala 

och miljömässiga aspekter. De producenter som svarade på vårt frågeformulär värdesätter 

produktkvalitet, kundrelationer och miljön i stor utsträckning. Många lyfter kundrelationer som 

en av de främsta fördelarna med REKO, vilket vi anser är viktigt att producenterna värdesätter. 

Dessutom har ett flertal respondenter betonat att REKO-konceptet är klimatsmart och att 

konsumenter har ett intresse för närproducerat livsmedel. Bland annat Respondent 1 menar att 

det är till fördel eftersom konsumenterna då kan tänka sig betala lite bättre. Lorentzon som är 

administratör för REKO-ringen i Borås håller med om att det finns en stor målgrupp som 

efterfrågar närproducerat och högre kvalitet på maten. Lorentzon lyfter även upp att 

konsumenterna även är intresserade av historien bakom maten vilket vi anser liknar mycket 

Erikssons påstående om att konsumenterna efterfrågar relationsmässig mat.  

 

6.1.3 Konkurrensfördelar 

Ett annat sätt att se värdeskapande på, är genom att undersöka konkurrensfördelar som olika 

värden kan ge. Nalebuff och Brandenburger (1996) har byggt vidare på Porters fem 

konkurrenskrafter och resonerar kring hur mervärde skapas utifrån konkurrens på en marknad. 

Utmaningen ligger inte i hur stor marknadens konkurrens är, utan hur aktörerna ska inkräkta i 

de andras värde för att öka sitt eget (Nalebuff & Brandenburger, 1996). Några av våra 

intervjupersoner delar samma syn på hur REKO skapar konkurrensfördelar. För att skapa 

mervärde anser Lorentzon att producenterna måste framhäva produktens fördelar bättre vilket 

kan göras genom att se dessa genom konsumenternas ögon. Detta gör att producenterna ser 

deras unika komponenter som kan användas för att urskilja sig gentemot konkurrenter. Vi anser 

att det inte enbart gäller att sälja produkterna utan även kunna marknadsföra sin verksamhet för 

att särskilja sig mot sina konkurrenter. Isaksson från Region Kalmar delar en liknande syn som 

Lorentzon och anser att många småskaliga företag har svårt att marknadsföra sig själva. Det är 

vanligt att de tar fram en produkt som de är stolta över utan att veta hur de ska marknadsföra 

den. Detta kan ses som att småskaliga producenter kan ha svårt att konkurrera på marknaden 

om de inte lyckas plocka fram sina värden. Faktorer till att småskaliga producenter kan ha svårt 

marknadsföra sig, kan bero på att de har svårt att förstå det unika med sina produkter och plocka 
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fram det för att få konsumenterna att prioritera dem. Tuväng menar att det blir lättare när flera 

tillsammans marknadsför, vilket vi anser även beror på att små producenters situation på 

livsmedelsmarknaden. De har sällan kompetens, ekonomin eller kontaktnät vilket gör att de inte 

syns eller hörs särskilt bra på marknaden. 

 

Även Eriksson har en liknande syn och menar på producenterna bör plocka fram det unika i 

produkterna genom att hitta ett problem och en lösning åt konsumenterna vilket leder till en bra 

affärsidé. Därefter gäller det att få in rutiner hos konsumenterna vilket kan beaktas som att de 

ska kontinuerligt handla på REKO-ringarna. Enligt Eriksson är det viktigt att få in rutiner för 

att kunderna ska bli lojala mot dem. Vad som kan anses vara unikt med REKO-konceptet är 

bland annat hög produktkvalitet, närproducerad och relationsmässig mat som nödvändigtvis 

inte finns i matbutiker. Det kan vara en av anledningar till att Jordbruksverket och 

Hushållningssällskapet har valt att främja detta koncept eftersom det skapar värde för 

människor.  

 

6.2 Styrningen i REKO 

6.2.1 Organisering och ansvar 

Organisering blir aktuellt när individer inte kan uppnå önskade mål på egen hand men genom 

samarbete med andra blir det enklare att nå de uppsatta målen. Om det dessutom krävs 

ekonomiska resurser, verktyg och redskap så blir det ännu mer aktuellt att samordna för de olika 

aktiviteterna för att uppnå önskad resultat (Eriksson-Zetterquist et al, 2012). Organisering och 

ansvarsfördelning är nödvändigt för att få REKO-ringarna att fungera. De administratörer som 

vi kontaktade hade olika syn på hur detta ska ske. Vissa föredrar att fördela arbetet med 

varandra medan andra tycker om att arbeta självständigt. Detta kan liknas med direktstyrning 

där den ansvariga ger ut order eller självstyrning som innebär fördelning av ansvar genom 

överenskommelse med övriga medlemmar (Eriksson- Zetterquist et al, 2012). Orsaken till att 

dessa två administratörer har olika sätt att organisera sitt arbete kan bero på personliga 

preferenser. Lorentzon föredrar snabbt beslutsfattande och att verksamheten blir så självgående 

som möjligt medan Tuväng delar hellre upp arbetsuppgifterna. Vi tror att både Lorentzons och 

Tuvängs arbetssätt kan ha både fördelar och nackdelar. Att sträva efter en minimal arbetsinsats 

är tidsbesparande och effektivt men kan enligt vår analys riskera att leda till informationsbrist 

och misstolkningar hos producenter och konsumenter. Tuväng å sin sida lägger stor vikt vid att 

exempelvis se till att möten anordnas för nya producenter, svara på frågor som uppstår, 
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involvera flera etcetera. Det arbetssättet är därmed väldigt tidskrävande. Det gäller nog helt 

enkelt att försöka balansera insatsen för att få arbetet gjort på bästa sätt.  

 

De har däremot gemensamma åsikter gällande förhållningssättet av arbetsuppgifter, såsom att 

det ska vara lätthanterligt och att organisering bör hållas så enkelt och smidigt som möjligt 

eftersom det är grundtanken med konceptet. Att arbetet ska vara enkelt och smidigt visar 

mycket på Lindvalls (2011) teori om målöverensstämmelse i ett företag vilket innebär att 

samarbeten bör styras i samma riktning som företagets mål och vision. En grundtanke med 

REKO är att ringarna ska vara enkla och ha så liten administrativ inverkan som möjligt vilket 

innebär att även administratörernas arbete bör vara det. Dessutom drivs REKO-ringarna ideellt 

vilket stärker argumentet att de ska vara lätthanterliga för administratörerna eftersom det inte 

är deras huvudsakliga arbetssyssla. Fortsättningsvis diskuterar Eriksson-Zetterquist et al (2012) 

att uppdelningen av ansvar vanligtvis styrs av processer, kompetens, kunder och geografiska 

plats. Inom REKO används främst ansvarsfördelning baserat på geografisk position vilket syns 

i och med alla REKO-ringarna. Dessutom tolkar vi att ansvaret inom vardera REKO-ring 

fördelas utifrån kompetens där exempelvis producenterna kan sina produkter, 

produktionsprocessen och lagkrav för livsmedel. På samma sätt har administratörerna ansvaret 

att samordna vilket visserligen inte bygger på kompetenskrav mer än att man bör ha intresset 

för att livsmedel och småskaligt jordbruk samt ett brett kontaktnät. Utifrån denna teori kan även 

konsumentens ansvar förklaras som passande eftersom det omfattar enbart om det som rör 

konsumenten själv. När det kommer till den andra punkten av Eriksson-Zetterquist et al (2012) 

sätt att strukturera en organisation som handlar om enhetens storlek vilket avgörs av aktuellt 

kontrollspann. Inom REKO-ringarna är detta inte särskilt aktuellt eftersom administratörerna 

inte har ansvaret för verksamhetens omfattning utan endast skapar förutsättningar för att 

producenter och konsumenter ska träffas.  

 

Utifrån kan det se ut som att Jordbruksverket har det huvudsakliga ansvaret av REKO och att 

det är Hushållningssällskapet som ska främja och informera om konceptet. Det är dock 

administratörernas roll att vara ett kommunikativt stöd för producenterna. Bender-Larsson 

menar att administratörerna är de som lägger ner mycket kraft och tid för att REKO-ringarna 

ska fungera, vilket hon är imponerad över. Även Lorentzon berättar att det var mycket arbete 

som administratörerna att starta upp en REKO-ring och att mycket arbete självständigt. Vidare 

beskriver Tuväng att hon lägger visserligen lägger tid på att samordna men förklarar att 

producenterna har det största ansvaret. Fortsättningsvis tänker Bender-Larsson mer långsiktigt 
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och är lite orolig över hur länge administratörerna kommer att orka med samma ansvarstagande 

i framtiden. Vi tolkar Bender-Larssons påstående som att det finns en risk att administratörerna 

kommer att känna sig överbelastade om de fortsätter i samma takt. Anthony et al menar på att 

fördela ansvar försäkrar effektivitet av styrningen (Anthony et al, 2014). 

 

6.2.2 Styrmedel 

Samtliga av våra intervjupersoner anser att det är väsentligt att följa de riktlinjer som är angivna 

för att REKO-ringarna ska fungera. Vår tolkning av det, är att REKO-ringarna använder sig av 

ett formellt styrsystem. Framförallt lyfter Jordbruksverket fram att de använder sig mycket av 

föreskrifter och kontrollbesök hos producenterna. Vi anser även att administratörerna använder 

sig av formell styrning eftersom de inspireras av andra REKO-ringar vid utformning av 

riktlinjer som reglerar verksamheten. Om inte riktlinjerna följs, finns risken att producenterna 

inte får sälja. Enligt Andersson och Funck (2018) handlar det formella styrsystemet om rutiner, 

regler, riktlinjer och strukturer. De typiska arbetsuppgifterna är exempelvis uppförande koder 

såsom sociala och etiska aspekter, hållbarhetsredovisning och prestationsmätningar (Andersson 

& Funck, 2018). Detta ser vi genom att vissa personer inte samtycke att Hushållningssällskapet 

skulle ta sig an arbetet med REKO eftersom det ansågs etisk fel att tjäna pengar på detta 

koncept. Sjöblom från Hushållningssällskapet berättade att de var tvungna att bevisa att det kan 

vara fördelaktigt att de involverar sig i REKO. Vi tolkar denna information som att 

Hushållningssällskapet använde sig av uppförningskod för att få administratörernas och 

producenternas medgivande för att få vara delaktiga i REKO. Med tanke på att REKO-ringarna 

startades av frivilliga människor i syfte att bedriva samordningen ideellt kan det uppstå 

ideologiska motsättningar när Hushållningssällskapet väljer att skapa i någon form av 

vinstdrivande av det. Därför blir det viktigt för Hushållningssällskapet att få REKO-ringens 

samtycke och förhålla sig till etiska och moraliska värderingar. 

 

Den formella styrningen är ett viktigt styrverktyg men den får inte spela allt för avgörande roll 

i REKO-ringarna. Många av våra intervjupersoner betonade att det är viktigt att inte ha för 

många regler och riktlinjer annars tappar producenterna intresset. Lorentzon syftar även på att 

om REKO-ringarna skulle bli komplicerade så blir risken att konceptet tappar sin värdegrund 

vilket är enkelheten och glädje. Detta leder till informellt styrsystem som görs genom 

värderingar, inspiration och organisationskultur. I det här styrsystemet är normer, symboler och 

beteende centrala (Andersson & Funck, 2017). Flera av intervjupersonerna framhäver vikten 

av värderingar, inspiration och kultur är centrala delar i REKO. Exempelvis anser Lorentzon 
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att det är viktigt att kulturen kretsar kring REKO-ringarna och när den är väl satt så blir det 

enklare att driva ringarna. Med kultur syftar Lorentzon om producenternas och konsumenternas 

glädje att sälja och köpa via REKO. Även Hushållningssällskapet betonar att värderingar är en 

väsentlig aspekt i ringarna. Exempelvis hänvisar Eriksson till REKO-konceptets affärsidé som 

handlar om att främja småskalig produktion och råvaror men om en producent börjar sälja 

storskaligt, kan det upplevas som felaktiga värderingsskillnader i REKO-ringarna. Mycket visar 

på att uppfattningar och värderingar styr REKO-ringarna, det är den ständiga dialogen som 

formar konceptet. Vi har även konstaterat att orsaken till att stora delar av REKO styrs 

informellt kan bero på det är drivs ideellt där det är vanligt att värderingar och kultur är i 

centrum. 

 

Den sista styrmedlet som förekommer inom REKO är den informativa styrningen som bland 

annat Jordbruksverket och Hushållningssällskapet använder sig av. Respondenterna som verkar 

inom Jordbruksverket och Hushållningssällskapet för fram att deras roll är mer informativ och 

de endast ska sprida budskapet om REKO och inte på något sätt bedriva det. Den informativa 

styrningen baseras på att företaget för en dialog kring ansvarstagande och anordnar 

utbildningar, kommunicerar med personalen eller anlitar interna och externa experter på 

området (Andersson & Funck, 2017). Bender-Larsson från Jordbruksverket berättar att de är ett 

statlig expertorgan som ger ut expertområden och presenterar de EU-bestämmelser och 

riktlinjer. De ger även rådgivning till de som arbetar inom jordbruk och landsbygd. Vi tolkar 

därmed att deras roll är informativ och ska påverka och leda människor mot rätt riktning mot 

de önskade resultatet, vilket även Hushållningssällskapet gör.  

 

6.3 Intressenter 

6.3.1 REKO som en organisation  

REKO-konceptet började i Finland som en folkrörelse där människor samlades för dela sina 

intressen för mat vilket ledde till att REKO-ringar etablerades i syfte att konsumenter kan 

handla direkt via producenter utan mellanhänder. Bender-Larsson från Jordbruksverket var på 

besök i Finland hos Thomas Snellman som är mannen bakom konceptet och inspirerades av 

folkrörelsen vilket ledde till att hon tog med sig det till Sverige. Jordbruksverket gjorde en 

upphandling för att främja konceptet och gav uppdraget vidare till Hushållningssällskapet. 

Detta resulterade i att projektet om REKO fungerar som en stödfunktion till REKO-ringarna 

där Hushållningssällskapets uppgift är att främja och sprida konceptet.  
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Eriksson berättade att ingen äger konceptet vilket innebär att det inte kan ses som ett företag. 

Däremot argumenterar vi för att det är en imaginär organisation. Enligt Hedberg et al (1994) 

kännetecknas en imaginär organisation av en stark affärsidé eller vision som sammankopplar 

de olika aktörerna med varandra. Tillsammans nyttjar de varandras informationsteknologi, 

nätverk, efterfrågan och kundrelationer för att uppnå kundvärde och skalfördelar (Hedberg et 

al, 1994). Mycket tyder på att REKO-konceptet kan ses som en imaginär organisation eftersom 

ingen har äganderätt över konceptet samt att visionen om REKO-ringarna har sammankopplat 

flera olika aktörer. Vi tolkar att samarbetet sker som ett nätverk mellan Jordbruksverket, 

Hushållningssällskapet och producenterna som egenföretagare eftersom det drivs enbart ideellt 

av administratörerna. Vi upplever att de största fördelarna som samarbetet kan skapa, handlar 

om att stötta svensk livsmedelsproduktion och en hållbar landsbygd. Dessutom möjliggör den 

imaginära organisationen skalfördelar för producenterna genom mötesplatsen som samlar 

människor. Det kan även ge högre kundvärde genom att skapa högre efterfrågan och sprida 

kunskap om jordbruk till konsumenter. Om upphandlingen inte hade skapats hade ett samarbete 

med samma syfte varit betydligt svårare att uppfylla. Hushållningssällskapet kan tyckas ha en 

relativt avlägsen roll men vi anser att de har spridit budskapet om REKO på ett effektivt sätt. 

 

6.3.2 Konceptets identifierade intressenter  

Som nämndes i tredje kapitlet är det viktigt att företag förstår sig på sin omvärld eftersom de är 

beroende av utbyten med andra externa aktörer (Arvidsson et al, 2010). Ax et al (2015) menar 

att intressentmodellen även ska inkludera interna aktörer såsom medarbetare och 

företagsledning och därmed klassificeras som intressenter. Vi tolkar att producenter och 

administratörer är REKOs interna aktörer mot bakgrund av att de har det främsta ansvaret för 

att REKO ska kunna fungera. Producenter ansvarar för produkterna som ska säljas och får 

inbetalningar i utbyte. Precis som företagskunder i intressentmodellen, kan konsumenter vara 

avgörande för att organisationen ska fungera men som Tuväng berättade är producenterna de 

som behövs för att REKO-ringarna ska fungera. Detta gör att vi också har tolkat producenterna 

som REKOs viktigaste aktör, vilket baserats på en diskussion som Anthony et al (2014) höll. 

Det som skiljer REKO från andra försäljningskanaler är direktkontakten med konsumenter 

vilket ger producenter sociala värden utöver betalningsströmmarna.   

 

Administratörerna är den andra avgörande intressenten eftersom de ansvarar för att samordna. 

De får däremot ingen monetär kompensation för sitt arbete som producenterna, utan enbart 

sociala värden tillbaka. Precis som det nämnts tidigare i detta kapitel anser Bender-Larsson att 
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det en risk för konceptet att administratörerna inte får ut något mer än sociala värden av arbetet 

som administratör. Detta på grund av att sociala värden, såsom intressen, lätt kan ändras vilket 

är riskabelt med tanke på deras viktiga roll i konceptet. De två administratörer som vi har 

intervjuat har intresse för sitt arbete vilket ger dem mer värde. Detta kan dock inte generaliseras 

bland alla administratörer vilket kan betyda att andra REKO-ringar är skörare.  

 

Några vanligt förekommande risker sker i samband med organisationers uppstart menar Nilsson 

och Olve (2018) som även exemplifierar med investeringar och byte av produkt. Detta bekräftar 

Isaksson som är expert på livsmedelsbranschen genom att beskriva all den kompetens som 

krävs för att uppnå lagkrav och att följa med i utvecklingen på marknaden. Det räcker inte 

längre för livsmedelsproducenter att kunna produkten och ekonomi utan nu krävs även 

kompetens inom hållbarhet och digitalisering menar Isaksson. Vi tolkar det som att småskaliga 

livsmedelsproducenter inte bara har problem med lönsamhet utan även har brister i kunskap för 

att uppfylla strikta lagkrav som inte är anpassat för dem och ha en chans på marknaden. På detta 

sätt är REKO en annorlunda försäljningskanal som minimerar risker och ökar möjligheter för 

småproducenter.  

 

Administratören Lorentzon förklarar att REKO är en plattform där företag vågar testa sina 

vingar innan de går vidare till försäljningskanaler såsom livsmedelsbutiker eller egna 

gårdsbutiker. Eriksson håller med och menar att småproducenter alltid har råd att våga testa nya 

produkter eftersom de inte har något att förlora. Fortsättningsvis menar Tuväng att det enda 

som producenter behöver göra är egentligen att skriva annonsen i facebookgruppen, vilket är 

en marknadsföringsplattform som har stor betydelse för mindre producenter. Vi tolkar alltså att 

genom att små producenter säljer via REKO så kan de undvika risker och investera i sina 

verksamheter förrän de testat efterfrågan och vilken marknad som passar produkten. Man kan 

se det som att REKO blir varumärket som de mindre producenterna med obefintlig 

marknadsföringsbudget ryms inom. Detta med tanke på den variation av producenter och 

produkter som får möjlighet att synas i ett större sammanhang och möjlighet att nå nya kunder, 

helt utan kostnad.  

 

Vidare anser Nilsson och Olve (2015) att risker vanligtvis förekommer i monetära enheter för 

företag, men att risker även kan vara icke-finansiella. Detta blir aktuellt när icke-finansiella mål 

prioriteras före finansiella, vilket vi anser REKO-producenter gör, utifrån tidigare analys om 
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att efterfrågan värderas som viktigt av våra respondenter. Ett exempel på risk för producenter 

skulle kunna vara att efterfrågan och därmed också kunder försvinner.  

 

När det gäller affärsrelationer påstår Ford et al (2011) att det kan vara svårt att veta var gränsen 

mellan samarbetspartners och konkurrenter bör sättas. Tuväng har berättat att flera typer av 

samarbeten sker inom REKO. Hon påpekar att både konceptet REKO bygger på ett samarbete 

samt att producenterna stöttar varandra genom att köpa från varandra. Tuväng förklarade också 

att det är många producenter som ger varandra tips. Det är visserligen betydelsefullt att kunna 

samverka men vi har uppfattningen av att producenterna inte ser varandra som konkurrenter. 

Dock menar Nalebuff & Brandenburger (1996) att det alltid kommer finnas konkurrens på 

marknaden och därmed även vara en kamp för att synas. Detta säger emot det som våra utvalda 

administratörer och våra respondenter upplever. Vi tolkar att olika produkter har olika stor 

efterfrågan och att det kan vara faktorn som avgör. Som sagt, Ford et al (2011) menar att det är 

en svår balans.  
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7 Slutsats  
Genom att använda en kvalitativ metod har vi funnit svar på våra två forskningsfrågor som 

lyder:  

● “På vilket sätt skapar REKO värde för inblandade intressenter?”  

● “Hur sker styrning och organisering i konceptet REKO?”.  

 

Gällande den första frågan har vi kommit fram till att mötet mellan producenter och 

konsumenter skapar värde genom gemenskap och närhet som ställer krav på vår nästa 

frågeställning om styrning och organisering. Vi har kommit fram till att värdeskapande har en 

stor inverkan på styrningen och organisering där kulturen kretsar kring REKO-ringar. I 

nedanstående tabell har vi presenterat en översiktlig modell över hur värdeskapande, styrning 

och organisering sker i konceptet REKO och inom ringarna utifrån våra utvalda intressenter.  

 

Intressenter REKOs värde utifrån vardera 
intressent 

Roller i styrning 

Jordbruksverket REKO är viktigt för att stötta 
småskalig produktion, den svenska 
landsbygden, skapa tillväxt och för 
att samla människor. Det utbildar 
även konsumenter.  

Informativ styrning genom 
att stötta småproducenter 
med sin rådgivarroll. 

Hushållningssällskap
et 

REKO behövs för att främja 
svenskt jordbruk och landsbygd 
samt skapa kännedom. Det skapar 
livsmedel med närhet och 
gemenskap. 

Informativ styrning med 
praktisk rådgivning ute på 
fält och främja REKO-
konceptet.  

Administratörer Båda motiveras av att se glädjen 
hos producenter och konsumenter. 
REKO skapar samarbeten vilket 
alltid gynnas och ger producenter 
utvecklingsmöjligheter genom ett 
bredare kontaktnät mellan varandra 
och direktkontakt till sina 
slutkonsumenter.   

Innehar både en formell och 
informell styrning. Utformar 
de riktlinjer som ska följas av 
producenter men präglas 
mycket av kommunikation 
och kultur.  

Producenter REKO skapar försäljningsmöjlighet 
till medvetna konsumenter som ger 
värde genom direktkontakt och 
samarbeten. Är även fördelaktigt 
med tanke på bättre lönsamhet utan 
varken manipulation eller 
prestationskrav. 

Producenterna har det största 
ansvaret då livsmedel 
regleras av strikta krav. Det 
är viktigt att de tar ansvar för 
sina handlingar samt följer de 
riktlinjer varje ring har.  
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Konsumenter Enligt producenter är 
konsumenterna intresserade och 
kan tänka sig betala mer för 
närproducerad mat som har god 
kvalitet. Enligt övriga intressenter 
värderar konsumenter 
relationsmässig mat eftersom de får 
kännedom om produkternas 
ursprung. 

Konsumenterna är en viktig 
intressent som enbart 
ansvarar för att betala och 
hämta beställda produkter vid 
en överenskommen tidpunkt. 

 
Värdeskapande för de inblandade intressenter  

Att erbjuda produkter till konsumenter kräver i många fall även relationer där företagets 

erbjudande svarar mot ett behov (Olhager, 2013). För REKO-ringarna har platsen en avgörande 

faktor för värdeskapande. Det är en samlingspunkt som får människor att träffas och utbyta 

kunskap med varandra. Det skapas bland annat relationer mellan producenter och konsumenter. 

Detta leder till att relationsmässig mat blir en stor komponent i REKO-ringarna där 

konsumenterna får kunskap om matens framställning och arbetet bakom framtagningen av 

produkten. Konsumenterna blir medvetna inom sociala och miljömässiga aspekter och får 

möjlighet att lära sig mer om det svenska jordbruket och dess förutsättningar. Thornberg (2007) 

menar på att en stark relation mellan säljare och konsumenter förmodligen leder till 

värdeökning (Thornberg, 2007). Orsaken bakom att relationer och relationsmässig mat 

värdesätts så högt kan bero på den förkortade livsmedelskedjan som skapar direktkontakt. Det 

är en av anledningarna till att större producenter vill sälja på REKO, enligt administratören 

Tuväng. Utlämningstillfällena skapar även relationer mellan producenterna som säljer där, 

vilket skapat en del samarbeten. Förutom att hela REKO-konceptet bygger på ett samarbete så 

menar Tuväng att producenterna stöttar varandra på olika sätt. Dessutom skapas kontakter som 

gör att producenterna kan bjuda in varandra till exempelvis gårdsmarknader i framtiden. 

Samarbetspartners kan vara svårt att särskilja från konkurrenter menar Ford et al (2011) vilket 

vi tror kan även vara ett problem för producenterna i REKO. Dessutom menar de att 

affärsrelationer skapar många möjligheter men är också en vanlig orsak till problem, vilket är 

något som bör finnas i åtanke. 

 

En annan faktor som vi kunnat identifiera, är att prissättningen också har en påverkan på 

relationerna mellan konsumenter och producenter. Lönsamhet är en grundläggande 

förutsättning för att verksamheter ska kunna bedrivas. Tidigare har vi sett i 

problemdiskussionen att producenterna haft en svag förhandlingsstyrka vilket beskrivs som 
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otillbörliga handelsmetoder. Otillbörliga handelsmetoder handlar om samspelet mellan starka 

och svaga aktörer i livsmedelsbranschen som avviker från principen om god affärssed, sunt 

förnuft och rättvis behandling (Sveriges Riksdag, u.å.). På grund av den långa livsmedelskedjan 

har de dominerande livsmedelsföretag förhandlat sig till låga inköpspriser på produkter 

(Europeiska rådet, 2018). Utifrån vår empiri tolkar vi det som att småskaliga 

livsmedelsproducenter inte bara har problem med lönsamhet på grund av branschen låga 

vinstmarginaler, utan också för att de saknar kompetens för att uppfylla strikta lagkrav och ha 

en chans på marknaden. Genom försäljning via REKO är chanserna goda att producenterna får 

bestämma över priserna utan påtryckningar av andra. Med hjälp av vårt frågeformulär som 

skickades till utvalda REKO-producenter kunde vi utläsa att de flesta värdesätter sociala värden 

i form av direktkontakt och närhet till både slutkonsumenterna och andra producenter. 

Dessutom värdesätter många att det ger ökade möjligheter för försäljning och lönsamhet. 

Majoriteten av respondenterna värdesätter kundernas respons på prissättning vilket kan knytas 

tillbaka till direktkontakten som REKO-ringarna möjliggör och relationen mellan producenter 

och konsumenter. Exempelvis hävdar Producent 12 att prissättningen ska vara så rättvis som 

möjligt gentemot konsumenterna och skriver vidare att det är viktigt att inte lägga ett för högt 

pris. En slutsats som vi kan dra är att prissättning baseras till stora drag av konsumenternas 

synpunkter och betalningsvilja.   

 

Hur sker styrning och organisering i konceptet REKO? 

Lindvall (2011) lyfter upp behovet av målöverenstämmelse för ett företag om att all samverkan 

bör, på ett eller annat sätt, styras i samma riktning som företagets mål och vision. REKO är i 

för sig inte ett företag men kan ses vara en imaginär organisation med argumentet att det är ett 

samarbete med två eller fler företag inblandade med en tydlig vision. Dessutom skapar detta 

samarbete flera fördelar däribland skalfördelar för producenter och ökad kunskap hos 

konsument, vilket stärker svensk landsbygd som får konkurrensfördelar på lång sikt. Konceptet 

REKO må vara en folkrörelse där administratörerna är de främsta som håller ihop konceptet, 

men kräver styrning i varierad grad för att kunna bedrivas enligt konceptets grundtanke.  

 

Nilsson och Olve (2015) betonar att roll och ansvarsfördelning är väsentligt utifrån ett 

verksamhetsperspektiv. Den empiriska data vi har fått fram med hjälp av våra intervjupersoner 

har vi fått en djupare förståelse över hur styrning, organisering och ansvarsfördelning sker på 

REKO-ringarna. Organisering och ansvarsfördelning baseras helt på hur många administratörer 

som väljer att samverka med varandra i varje ring och hur mycket tid de väljer att lägga på sin 
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arbetsinsats. Vissa lägger mindre tid på samordningen och andra mer. Erfarenhet, synsätt och 

tid till förfogande kan vara faktorer som påverkar graden av arbetsinsats för administratörerna.  

 

Producenter har det största ansvaret eftersom det är gällande livsmedelsprodukterna som säljs 

som det finns mest regler att förhålla sig till. Det enda ansvar som konsumenterna har är att 

betala och hämta upp beställningar på utlämningstillfällen när det är aktuellt. Eriksson-

Zetterquist et al (2012) argumenterar för att individer måste samarbeta med andra för att uppnå 

individuella mål. Gällande administratörerna kan vi kan dra slutsatsen att detta argument inte 

stämmer eftersom vi upplever att det är upp till varje REKO-ring att organisera och fördela 

ansvar på egen hand samt att bestämma hur många personer som ska ansvara för varje ring. 

Däremot anser vi att det stämmer i större sammanhang, gällande exempelvis det stora 

samarbetet som konceptet REKO bygger på.  

 

Nilsson och Olve (2015) diskuterar att det finns olika handlingsutrymmen för inblandade 

individer där exempelvis hierarkiska strukturer som innebär lite handlingsutrymme jämfört med 

platta organisationer som har större handlingsutrymme. Vår slutsats är att det finns till viss del 

både hierarkiska strukturer och individuellt utrymme inom REKO. Den hierarkiska strukturen 

kan tolkas som lagstiftningar, konceptets grundidé samt REKO-ringarnas riktlinjer som alla 

producenter måste följa. Det individuella utrymmet handlar för producenternas del främst om 

att kunna välja vad, hur mycket och när de ska sälja. För administratörer är det främst att kunna 

anpassa utformningen av planering och struktur.  

 

Gällande vilka styrmedel som REKO-konceptet använder sig av, finns det inslag av både 

formella, informella och informativa roller. Detta varierar beroende på vilken intressent som 

diskuteras. Vår slutsats är att Hushållningssällskapet och Jordbruksverket innehar informativa 

roller där dessa fungerar som rådgivare för småproducenter och sprider information om 

konceptet på distans. Administratörerna innehar både informella och formella styrmedel som 

omfattas av regler och policys för att ringarna ska fungera men som präglas av kultur. Däremot 

kan vi inte urskilja om konsumenter eller producenter använder sig av styrmedel, på grund av 

de naturliga skälen att vi inte haft det i fokus.  
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7.1 REKOS framtid 
Digitaliseringen har möjliggjort mycket för småskaliga producenter men det är inte allt. Vi har 

förstått att den fysiska platsen har också en stor betydelse i och med att alla värden skapas där. 

Lindvall (2011) lyfter upp behovet av målöverensstämmelse i företag vilket handlar om att all 

samverkan bör styras i samma riktning som företagets mål och vision. Med tiden kommer de 

behöva införa något slags säkerhetssystem för att kunna garantera att alla produkter som säljs 

är säkra för konsumenten. Om efterfrågan ökar, vilket är sannolikt med tanke på att tillväxten 

varit kraftig hittills, är facebook inte längre en ultimat plattform för produktförsäljning vilket 

både administratörer och producenter har påpekat. Istället borde ett eget beställningssystem 

skapas för att kunna kontrollera hur information hanteras och samtidigt få bättre översiktlig koll 

över REKO-beställningar. Vår rekommendation för REKO-ringarna är att i framtiden utveckla 

ett säkert och tillförlitligt beställningssystem. Att införskaffa en uppföljningsprocess kan också 

vara nödvändigt att implementera för att säkerställa att konceptets syfte uppfylls.  

 

Avslutningsvis hade det varit intressant att undersöka konsumenternas och producenternas 

perspektiv gällande REKO eftersom det är inget vi har fokuserat på. Det skulle vara en 

intressant aspekt att undersöka i framtiden. Det skulle också vara intressant att undersöka hur 

styrning och organisering alternativt värdeskapande sker i andra ringar för att på lång sikt kunna 

dra någon generell slutsats om vad som gäller för Sveriges alla REKO-ringar.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 - Frågeformuläret till REKO-producenter 
 

Hej! Vi är två studenter från Linnéuniversitetet i Kalmar som skriver vår kandidatuppsats i 

företagsekonomi. Med vår uppsats vill vi uppmärksamma små livsmedelsföretagare och 

konceptet REKO för att skapa förståelse över hur det kan utvecklas i framtiden. Vi skulle därför 

uppskatta om du kan ge 2-3 minuter av din tid till att besvara några frågor om din upplevelse 

av att sälja via REKO-ringar. Din åsikt är viktig och skulle vara en stor hjälp för oss. 

Undersökningen är helt anonym och kommer endast att användas i detta syfte. 

 

Tack för din medverkan! 

Maria & Lovisa 

 
1. Varför valde du att ansluta dig till REKO? 

 
2. På vilket sätt är du involverad i livsmedelsbranschen? 

a. Jag arbetar med det (primärproducent) 
b. Det är ett intresse (hobbyproducent) 
c. Annat.. 

 
3. Graderingsfråga om värdesättning: 

 
 

4. Säljer du dina produkter även på andra ställen idag? 
a. Ja 
b. Nej 

5. Om JA, var säljs dina produkter idag? 
 

6. Vilka fördelar upplever du med REKO? 
 

7. Finns det några nackdelar med REKO? Isåfall vad? 
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8. Graderingsfråga om prissättning: 
 

 
9. Påverkas din prissättning av någon annan faktor? 
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Bilaga 2 - Intervjuguide för aktuella intervjupersoner  
 

Villkor 

- Deltagande är helt frivilligt och har alltid rätt att avstå från att besvara de frågor du 

känner dig obekväm med. 

- Vi har ett etiskt ansvar och informationen som du delger oss med används enbart till 

uppsatsen.  

- Om något känns oklart med intervjun eller om du har frågor så tveka inte att kontakta 

oss. 

- Är det okej att vi spelar in intervjun? 

 

Inledande frågor 

● Namn?  

● Vad är dina arbetsuppgifter?  

● Varför väljer du att arbeta eller sysselsätta dig med REKO? 

● Är du involverad på annat sätt än att vara administratör?  

● Vad är din tidigare erfarenhet av REKO? 

 

Livsmedelsbranschen  

● Ser du någon förändring av småproducenters roll på dagens livsmedelsmarknad efter 

REKOs genomslag? 

● Hur många brukar arbeta på varje gård? Är det vanligast att vara helt ensam? 

● Vilken betydelse har digitalisering för livsmedelsbranschen? 

● Varför förenklar digitaliseringen livsmedelskedjan?  

● Vilka är de viktigaste förutsättningarna för att REKO ska fungera och växa? 

● Finns det samarbeten mellan producenterna? 

Intressenter 

● Vilka roller har olika aktörer när det gäller att få REKO-ring att fungera och 

utvecklas? 

● I vilken utsträckning krävs det samverkan mellan olika aktörer? 

Styrning-organisering 

● Hur gör ni för att organisera? Är det krävande arbete? 

● Har ni samarbeten med andra ringar? 

● Hur arbetskrävande är styrningen av REKO-ring? Kräver det någon särskild kunskap? 
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styrning-ansvar 

●  Hur organiseras samverkan mellan olika aktörer? Producenter emellan, producent och 

konsument?  

● Har ni samarbetat med andra ringar? 

● Vad har ni som administratörer för ansvar? Vad motiverar till att vara adm?  

○ Hur sker kontroll och uppföljning av producenter? 

○ Vilket ansvar producenter för ansvar? 

○ Vilket ansvar har konsumenter? 

○ Marknadsföring/Försäljning? Beställning? Betalning? Leverans? 

● Hur ser ansvarsfördelningen ut på Hushållssällskapet gällande REKO? 

● Hur arbetskrävande är styrningen av REKO-ring? Kräver det någon särskild kunskap?  

 

● Vad händer om producent/konsument inte dyker upp på ett utlämningstillfälle? 

(tex pga sjukdom)  

● Vem kontrollerar att alla försäljningsregler följs?  

● Vad har ni/du för ansvar för att producenterna ska följa de angivna riktlinjerna? 

 

REKO värde 

● Vilka är de typiska producenter som säljer via REKO?  

● Varför tror du att de ansluter sig till REKO istället för att sälja via en matbutik 

exempelvis?  

● Hur är stämningen på plats vid ett utlämningstillfället? 

●  Vilka likheter eller skillnader har prissättningen på REKO-ringarna jämfört med det 

som säljs i butiker? billigare eller dyrare? 

● Vad ser du för utmaningar respektive möjligheter på framtidens livsmedelsmarknad 

(om 5-10år)? 

 

Konsumenter 

● Varför handlar man via reko-ring? Vilka är de typiska kunderna? 

● Varför tror du vissa REKO-ringar är större än andra? t.ex. Borås med 10 000 jämfört 

med stockholm-området? 
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Framtid 

● Hur tror du att REKO kommer att utvecklas i framtiden? tillfällig trend eller växa sig 

stort? 

● Vilka inverkan hoppas du att projektet REKO ska ge för småproducenter och lokala 

samhället?  

● Vad för risker skulle kunna uppstå med ett sådant projektet?  Exempelvis 

investeringar, produkter, efterfrågan. 

 

 


