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Marknadsföring i fokus 
 
Den 11 januari 2018 arrangerades ett spännande seminarium på Vreta Kluster i 
den anrika orten Vreta Kloster utanför Linköping. Temat denna gång var mark-
nadsföring och speciellt marknadsplaner – med fokus på företag inom den gröna 
sektorn.  
 
Seminariet var ett samarbete mellan Linköpings universitet, Vreta Kluster, Reg-
ion Östergötland och Civilekonomerna. Vi är så glada från universitetets sida att 
vi kan ha den här typen av samarbeten. I teamet som gjorde det hela möjligt 
fanns studenter i kursen Marknadsföring 722G83 på Linköpings universitet samt 
bland andra följande personer:  
 
• Sara Brinkby (Linköpings universitet) 
• Helena Carlsson (Vreta Kluster) 
• Ulrika Emteryd (Civilekonomerna) 
• Per Frankelius (Linköpings universitet) 
• Anna Jacobson (Region Östergötland) 
• Emma Jönsson (Civilekonomerna, Linköping) 
• Marie Lindgren (Civilekonomerna) 
• Linnéa Möller (Civilekonomerna, Linköping) 
• Mehran Noghabai (Linköpings universitet) 
• Helene Oscarsson (Vreta Kluster) 
 
Det kom att bli en lyckad seminariedag. Två bussar fulla av studenter skapade 
energi. Det var ca 120 studenter i kursen och de flesta kunde vara med på detta 
seminarium (som också var en utställning och workshop). Därtill kom intres-
santa personer från näringslivet och den offentliga sektorn och förgyllde diskuss-
ionerna. Så här såg programmet ut:  
 
9.00  Start på scenen i stora aulan – Per Frankelius  
9.10  Välkommen till Vreta Kluster – Helene Oscarsson 
9.40  Speedpresentationer – 22 studentgrupper  
12.00  Arbetsmarknaden och utmaningar – Ulrika Emteryd  
12.30  Wraplunch + mingel vid stationerna där studenter visade konkreta före-

tagsexempel + dialog med Civilekonomernas representanter vid deras 
monter.  

14.00  Kaffe och kaka som på farmors tid 
15.00  Avslutning– men start på reflektionsprocess! 
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Ingela Appelsved berättar om Vreta Utbildningscentrum. 
 

Marknadsföring viktigt för 
den gröna sektorn 
 
Temat för dagen var som sagt marknadsföring, som är en nyckelfaktor inte minst 
för att lyfta den redan så aktiva landsbygden till ännu högre höjder. Så här skulle 
man kunna resonera kring denna fråga: Landsbygdens utveckling beror i hög 
grad på hur de gröna näringarna utvecklas. Hur de gröna näringarna utvecklas 
beror i sin tur på flera faktorer. Exempel på de viktigaste är:  
 
• Att det finns en lagstiftning som gynnar företagens konkurrenskraft 
• Att företagen har koll på marknaden, inte minst kunders behov och betal-

ningsvilja för olika mervärden (marknadsföringskunskap i bemärkelsen kund-
förståelse) 

• Att marknaden också har stor betalningsvilja för produkter från svenska före-
tag inom de gröna näringarna (jfr all import av livsmedel producerade med 
metoder som inte är tillåtna i Sverige) 

• Att företagen utifrån kunskap om marknaden förmår utveckla perfekta pro-
dukter och sätta rätt priser 

• Att företagen också förmår utveckla processer för produktion av produkterna 
som är effektiv, hållbar och medger rätt priser och kvalitet på produkterna 

• Att företagen förmår marknadsföra sina erbjudanden effektivt och sedan även 
distribuera sina produkter (marknadsföringskunskap i bemärkelsen promot-
ion och distribution) 
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Den sistnämnda punkten brukar avhandlas i marknadsplaner, och just detta var 
konferensens tema. Fokus var alltså marknadsföring och dess roll i företagsut-
veckling men frågan torde vara intressant också för dem som vill utveckla hela 
landsbygden eller hela sektorn gröna näringar.  
 
 

 
 
 

Det inledande föredraget 
 
Undertecknad (Per Frankelius) höll ett inledande föredrag och fokuserade på vad 
yrkesverksamma praktiker har att säga om marknadsplaner och deras betydelse. 
Jag började med en utblick mot Silicon Valley.  
 
För över 20 år sedan lärde jag mig att Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCP) i 
Menlo Park, Kalifornien, var ett unikt riskkapitalföretag som grundades 1972 och 
finansierade till exempel Genentech och därmed början på bioteknikindustrin. 
De finansierade också sådana företag som AOL, Amazon, Compaq, Citrix, 
Electronic Arts, Genomic Health, Google, Intuit, Juniper Networks, Netscape, 
Lotus, Sun Microsystems, Symantec, Verisign och Xilinx. Fram till idag har de 
satt fart på runt 600 företag. Mer än 150 av företagets bolag har blivit börsbolag. 
Andra har lyckats genom fusioner och förvärv. 
 
Alltihopa började som sagt 1972. Då introducerades Eugene Kleiner till Tom 
Perkins, och tillsammans bildade de ett av världens första riskkapitalbolag, det 
som skulle bli Kleiner Perkins Caulfield & Byers. Bolagets första fond hade en 
kapacitet av 8 miljoner dollar. Man kan säga att detta företag uppfann konceptet 
att inkubera ett företag som innebär att stödja en lovande företagare medan han 
eller hon fortfarande kläcker ett företag. Genentech var ett av de första inkuba-
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terade företagen tillika det praktikfall jag hade för min gamla doktorsavhandling. 
Ett av de första projekten som det företaget hade var ett samarbete med svenska 
Kabi för utveckling av DNA-teknik med syfte att få bakterier att producera hor-
monmolekylen HGH.1  
 

  
 
Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCP) i Menlo Park, Kalifornien samt boken 
om samarbetet mellan Genentech och Kabi till höger.   
 
Min samarbetspartner Carl-Gustaf Rosén, tidigare chef för Alfa-Lavals biotech-
avdelning, berättade inside stories om dem, för att han hade samarbetsprojekt. 
Jag lärde mig många saker via Rosén. KPCP kombinerar till exempel alltid eko-
nomiska tillskott med kompetensinjektioner och ger företagen tillgång till deras 
kontaktnätverk. De mer eller mindre bemannar en plats i styrelsen för det företag 
de investerar i. Som jag kan se finns det tre pelare i deras formel för att skapa till-
växt: 
 
1. Satsa på teknologiledande inklusive ledande forskare och (patenterade) upp-

finningar. 
2. Satsa på entreprenör med marknadsföringsförmåga. 
3. Såddkapital: De är investerare som verkligen är villiga att riskera sina pengar. 
 
Än idag är de bland ledarna inom området för att göra högteknologiska företag 
tillväxtmirakel.  
 
Så här sa Eugene Kleiner om marknadsplaner: 
 

                                                   
1 P. Frankelius: Pharmacia & Upjohn – Erfarenheter från ett världsföretags utveckling. Malmö: Liber, 1999. 
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“A plan shows how you’ll run your business. Without a plan you don’t know 
were you’re going, and you can’t measure your progress. Sometimes, after writing 
a business plan, you may change your approach, or even decide not to go into a 
certain business at this time.”2 
 
Kleiner gjorde sig känd för något som har kallats Kleiners lagar. Här är några av 
dessa: 
 
•  Se till att hunden vill äta hundmaten. Oavsett hur banbrytande en ny teknik är, 

hur stor en potentiell marknad anses vara, gäller det att göra klart att vissa 
kunder faktiskt vill ha det man siktar på att erbjuda. 

 
•  Bygg en affär i taget. De flesta affärsplaner är alltför ambitiösa. Koncentrera 

dig på att vara framgångsrik i ett försök först innan du ger dig på nästa. 
 
•  Se till att ta av tårtan när de passerar. Om en miljö är rätt för finansiering, slå 

till, men inte annars.   
 
•  Problemet med de flesta företag är att de inte vet vilken bransch de är i. 
 
•  Även kalkoner kan flyga i vissa vindar. I tider med stark ekonomi kan även 

dåliga företag se bra ut. 
 
•  Det är lättare att få en bit av en befintlig marknad än att skapa en ny. 
 
•  Det är svårt att se bilden när du är innanför ramen. 
 
•  Efter att ha läst några av riskkapitalföretagandets principer tycker vissa att de 

känner till allt. Många riskkapitalister tycker de var experter när de I själva 
verket bara har lite kunskap. 

 
•  Investera i människor, inte bara produkter. Fokusera lika mycket på entrepre-

nören som på affärsplanen. 
 
Från Silicon Valley gick jag sedan över till Östergötland. Ett antal personer gjorde 
inspel till oss inför denna konferens och ett urval av dessa lyftes under föredra-
gert. Här följer några av dessa intressanta inspel (som alla kom in 9 eller 10 janu-
ari 2018):   
 
Så här sa Lars Sjösvärd, Gasum (inriktat på biogas, inkl. i flytande form): 
 

                                                   
2 Citerad av R. Abrams: Successful Business Plan: Secrets & Strategies, Palo Alto: The Planning Shop, 2010, s. 3. 
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“Det är inte målet (själva marknadsplanen) utan vägen (arbetet, den kreativa och 
självkritiska fasen) till en marknadsplan, som är det mest betydelsefulla... Med 
det menar jag att själva arbetet med att brainstorma, formulera fördelarna med 
sin produkt eller affärsidé, kreera idéer om produktens användningsområden, ta 
fram olika sätt att marknadsföra, vilka målgrupper man riktar sig till med sin 
produkt. …och hur man analyserat målgruppens kända behov och helst även de 
behov de inte visste att de hade, etc.” 
  
Så här sa Olof Strömkvist, CybAero (utvecklar förarlösa och mycket avancerade 
helikoptrar, även kallade drönare eller UAV): 
 
“Jag skrev ett antal mer akademiska/teoretiska affärs- och marknadsplaner under 
min studietid och kan faktiskt tacka det arbetet indirekt för att jag fick chansen 
att arbeta på CybAero ... Sedermera har jag arbetat praktiskt med mer eller 
mindre fastställda planer under företagets utveckling, och gjort en del erfarenhet-
er...” 
 

 
 
CybAeros helikopter. Foto: CybAero. 
 
Så här sa Madeleine Söderstedt Sjöberg, Länsstyrelsen: 
 
“Spontant går tankarna till samverkan som i många fall är en förutsättning för 
framgångsrikt företagande som bidrar till landsbygdsutveckling... Marknadspla-
ner kan vara ett verktyg för att hitta samverkansparter/former/tillfällen och då 
kunna bidra till landsbygdsutvecklingen.” 
 
Madeleine funderade också på nackdelar med marknadsplaner: 
 
“[Planen] kan göra att man agerar för inskränkt och missar möjligheter – men 
den får inte heller vara för bred så man tappar fokus på vart man vill nå.” 
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Så här sa Susanne Fredriksson, Visit Östergötland: 
 
"Marknadsplaner är viktiga, men inte traditionella sådana. Idag handlar det om 
digitala planer.”  
 
Så här sa Urban Wahlberg, Wabema (experter på flyg, flygteknik och inte minst 
förarlösa system  – ordnar även konferenser som t.ex. UAS Forum):  
 
“Jag ser marknadsundersökning som det viktigaste innan man kastar sig ut.” Jag 
själv har inte dokumenterade marknadsplaner. Däremot så ‘surrar’ dessa frågor 
ständigt i huvudet och så kommer det ibland fram något användbart...”  
 

 
 
Urban Wahlberg (t.h) här under livesänd tv om Linköpings tillävxt. 
 
Så här sa Bengt Samuelsson, Torpa Gård Konferens & Event 
 
“Marknadsplan är som jag ser det ett vitt begrepp och i många stycken svårt att 
hantera. Men: För oss på Torpa Gård är analyser vårt viktigaste instrument som 
t.ex. kontinuerlig analys av marknadsföring.” 
 
Så här sa Peter Borring, LRF:  
 
 “Behovet varierar starkt mellan företag i den gröna sektorn beroende på hur nära 
direktkund man lever och vilken typ av produkter man säljer. En lantbrukare 
som ska sälja hö till hästfoder behöver säkert en rejält genomtänkt marknadsplan. 
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Likaså en lantbrukare som vill förädla livsmedel hemma på gården och hitta kun-
den.” 
 
Borring fortsatte:  
 
”En stor volym av jord, skog och trädgårdsprodukter säljs ju till indu-
stri/förädling eller grossist och då har man kanske en eller två större kunder som 
motpart i första hand och då tror jag att en marknadsplan är av mindre bety-
delse.” 
 
Stort engagemang i frågan alltså.  
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Vad är en marknadsplan? 
 
I litteraturen finns mallar för marknadsplaner som är så pass breda att de egentli-
gen är affärsplaner. Omvänt finns affärsplaner som är primärt fokuserade på 
marknads- och marknadsföringsfrågor och därmed är att betrakta som mark-
nadsplaner. Man brukar skilja mellan marknadsplanering och marknadsplaner. 
Det förstnämnda är processen som ska mynna ut i en marknadsplan, medan pla-
nen är resultatet. Modeller finns i litteraturen av både process och resultat. En 
typisk marknadsplan har fokus på kommunikationsfrågor och frågor om att rea-
lisera affärer med kunder. 
 

 
 
En typisk struktur på en marknadsplan. Modifierad 
efter P. Frankelius, C. Norrman och A. Parment: 
Marknadsföring: Vetenskap och praktik. Lund: Stu-
dentlitteratur, 2015.
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Om Vreta Kluster 
 
Helen Oscarsson berättade i sitt föredrag om Vreta Kluster och inledde med en 
koppling till FNs hållbarhetsmål, vilka flera har en koppling till de gröna näring-
arna.  
 
Vreta Kluster hade sin start i november 2011. Målet var och är att bidra till nya 
innovationer, tillväxt, jobb och utveckling i gröna näringar. Exempel på resultat: 
  
• 42 000 pers i olika möten och seminarier sedan starten 
 • 30 företag i företagsparken 
  

 
 
Helen Oscarsson och delar av åhörarna under seminariedagen. 
 
 Vad gäller Vreta Kluster sa hon bland annat:  
 
• En aktiv brygga mellan branscher, akademi och företag 
• Nätverkande och förmedling av kontakter 
• En neutral, fysisk mötesplats för gränsöverskridande möten 
• Ordnar aktiviteter som gynnar nya idéer och nya samarbeten 
• Ett verktyg för att verkställa regionala och nationella strategier 
• Klustret arbetar med fyra områden. Innovation och utveckling omfattar föl-

jande:  
• Affärsnätverk, seminarier, workshops, uppföljning 
• Utvecklingsprojekt 
• På gång: testbäddsaktiviteter 
 
Vad gäller företagspark handlar verksamheten om: 
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• Lättillgängliga kontorslokaler, hundgård 
• Klusterfika, trivselaktiviteter 
• På gång: Drivbänk, HVO-mack
  
 Möten och konferenser fokuserar på två saker: 
 
• Konferenslokaler och mötesservice 
• Catering med svensk och närproducerad profil

  
Utbildning, slutligen, omfattar följande: 
 
• Kurser, skräddarsydda utbildningar, uppdragsutbildningar, 
• Vretaskolans gymnasieutbildningar och vuxenutbildningar
  
Enligt en färsk kundundersökning av företagen kunde man konstatera att:  
  
• 81 procent av dem menar att Vreta Kluster skapar nytta för deras verksamhet  
• 75 procent har fått nya kontakter 

 • 57 procent har fått nya affärsidéer 
 • 95 procent tycker att klustret bidragit till att göra de gröna näringarna mer 

kända och synliga.  
 

Vad gäller företagen hänvisas till www.vretakluster.se.
 
Klustret arbetar efter en innovationsprocess enligt figuren.  

 
 
Innovationsprocessmodell a la Vreta Kluster. Källa: Helen Oscarsson. 
 
Helen avslutade med en kavalkad av olika evenemang under årens lopp och gav 
också några reflektioner från världens största lantbruksmässa, Agritechnica.  
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En av bilderna Helen visade. Denna illustrerade konferens dag ”Obemannat flyg i 
jord- och skogsbruk”, som innehöll möjliga användningsområden, tekniköversikt, 
workshop, demo (flyg), Speeddating, samt mingel/minimässa 
  

Arbetsmarknad i förändring 
 
Ulrika Emteryd från Civilekonomernas huvudkontor i Stockholm, höll ett ly-
sande föredrag om nya värderingar i nittitalistgenerationen och hur de ser på yr-
kesliv och företagande.  
 

 
 
Team Civilekonomerna mitt i minglet på Vreta Kluster. 
 
Ulrika inledde med en interaktiv övning där alla i lokalen fick svara på frågor ge-
nom mentometer. Den studien visade att en hel del var intresserade av att i fram-
tiden bli entreprenörer. Ulrika berättade sedan lite om Civilekonomerna:  
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•  Fackförbund för akademiskt utbildade ekonomer 
•  44 000 medlemmar (varav 14 000 ekonomstudenter) 
•  Ger stöd och råd till medlemmar om utbildning, arbetsrätt, lön och karriär. 
•  Förhandlar fram kollektivavtal 
•  Driver frågor som är viktiga för ekonomer − balans i livet, jämställdhet och att 

utbildning ska löna sig¨ 
 
Ulrika gav också några glädjande siffror för gruppen ekonomstudenter:  
 
•  41 % av ekonomerna har arbete före avslutad utbildning 
•  90 % har arbete sex månader efter avslutad utbildning 
•  15 % har en chefstjänst tre år efter examen 
•  Låg arbetslöshet (1,3 % för Civilekonomernas medlemmar) 
 
Hon berättade också vad som händer efter examen och gav följande lönesiffror:  
 
• Organisation / Management 36 500 kr 
• Finansiering 35 000 kr 
• Nationalekonomi 33 000 kr 
• Redovisning 32 000 kr 
• Marknadsföring 31 000 kr 
 
15% blir chefer. Ulrika visade några olika karriärvägar i form av typexempel.  
 
En studie gällande vilka de hetaste kompetenserna var (Utbildning.se som grans-
kat 622 aktuella jobbannonser) visade följande intressanta lista:  
 
•  Excel (39,5%) 
•  Engelska (39%) 
•  Noggrann (33%) 
•  Analytisk (30%) 
•  Strukturerad (26%) 
 
Vad kan man då säga om den nya framväxande generationen, nittitalisterna? Jo:  
 
•  Den nya generationen har större behov att markera sin egen identitet. 
•  Idag är det svårare och samtidigt viktigare att särskilja sig genom olika subkul-

turer. 
•  Den vanligaste identiteten är ”Feminist”. 
•  Mer ifrågasättande än vad arbetsgivarna är vana vid, och har ett större behov 

av bekräftelse och feedback som inte är negativ (beröm). 
•  Personlig utveckling är viktigare än att imponera på en chef. 
•  Många mår psykiskt dåligt. 
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•  Mindre benägna att ta risker – inga entreprenörer? 
•  Värdesätter trygghet och stabilitet. 
 
Ett hett begrepp i diskussionerna om framtidens arbetsmarknad är ”learnability”, 
”Förmågan att ständigt lära sig nya saker” som kännetecknas av följande:  
 
•  Tre viktiga egenskaper (attityd, kunskapsinhämtning och ödmjukhet) 
•  Manövrera mellan kunskapsområden (Exempelvis etik och globalisering) 
•  Helhetsperspektiv (exempelvis står hållbarhet i fokus) 
•  Multikompetens (individen behöver vara flexibel, kreativ och samarbetsvillig) 
•  Kreativitet (Grunden för effektivisering och förändring) 
 
Ulrika Emteryd avslutade med några personliga råd och tips:  
 
•  Håll kontakten! Var 5e ekonom får sitt första jobb via kontakter – så håll kon-

takten med dina studiekamrater 
•  Multikompetens 
•  Använd Civilekonomerna (vi kan ekonomer) 
 
Hon välkomnade alla att ta kontakt: ulrika.emteryd@civilekonomerna.se 
(www.civilekonomerna.se) 
 
 

21 företagsexempel 
 
Här följer nu sammanfattningar av studenternas olika fallstudier. Bakom varje 
sammanfattning finns en separa4t rapport. Sammanfattningarna är alltså inte 
uttömmande. Men de ger ändå en vägledning till de olika fallstudierna som 
gjorts.   
 

A1 Lantmännen 
 
Vi har valt att göra en rapport om Lantmännens produkt “ett vänligare vete” ef-
tersom att det är en intressant produkt som bidrar till en reducerad miljöpåver-
kan genom en bättre utvecklad metod. “Ett vänligare vete” är Lantmännens od-
lingsmetod men produkten som framställs av vete säljs av Kungsörnen. Kungs-
örnen är en del av lantbruks kooperativet Lantmännen, där Lantmännen tar hand 
om skörden och Kungsörnen färdigställer produktionen och säljer produkten. 
Dagens Vete marknad ser ut som så att 90 procent är konventionell odling och 10 
procent är ekologisk därför är det ett ansvar för producenterna att förbättra och 
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minska miljöpåverkan på det konventionella vetet. Detta är något som Lantmän-
nen jobbar med i deras produkt “ett vänligare vete” och det gör att deras produkt 
är ett miljövänligare exempel än vad konkurrenternas är men inte lika dyrt som 
andra ekologiska alternativ.  
 

 
 

A2 Täljestad (ägg) 
 
Utanför Linköping är gården Täljestad belägen som innefattar två företag inom 
äggproduktion. Täljestad Lantbruk AB föder upp bland annat vaktlar som sedan 
resulterar i produktion av vaktelägg och Täljestad Ägg AB står för paketering och 
distribution av äggen.  
 

 
 
Försäljning av äggen sker både i den lokala gårdsboden och i livsmedelsbutiker 
via företaget Stjärnägg AB som ägs av flera äggpackerier. 
Vakteläggen ses som en sällsynt och lyxigare vara och i Sverige finns det ingen 
stor producent av äggen vilket innebär att det finns stor potential för Täljestad 
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gård. I dagsläget sker Täljestad gårds marknadskommunikation med hjälp av en 
Facebook-sida och anordnande av en "öppen gård"-dag. Denna marknadsplan 
ger förslag på nya sätt för Täljestad gård att nå ut till nya kunder och på så sätt 
öka sina marknadsandelar vad det gäller vaktelägg. Ett förslag är till exempel att 
genom en Youtube-kanal få mer folk intresserade av vaktelägg. Mer om detta 
förslag samt andra förslag kan läsas om i denna marknadsplan. 
 

A3 Babettes (kafé o bageri) 
 
Vi valde Babettes Kaferi & Bageri i Linköping eftersom de uppfyller alla kriterier 
eftersom de är kreativa och innovativa, företagets verksamhet ha en tydlig kopp-
ling till gröna näringar samt är annorlunda jämfört med andra Caféer. De ville 
skapa ett Kafé - en fika eller matupplevelse i en vardagsrumsliknande miljö. Sam-
tidigt en plats för Kultur - olika typer av evenemang som konserter, litteratur-
salonger, föreläsningar osv. De använder enbart noggrant utvalda råvaror utan 
tillsatser och så närproducerat som möjligt. Deras ägg kommer från Haddorp, 
kalkonen från Vi sätter gård och de köper ost från Löts gårdsmejeri och grönsa-
ker från Harstorps lantgård för att nämna några. 
 
Vi har analyserat deras marknadsplan för att lösa befintliga problem, utveckla 
Caféet samt förslag för att locka fler kunder och göra mer vinst. Analysen gjorde 
vi via direkt kontakt med ägarna, via deras hemsida samt via ett personligt besök 
hos dem. Deras marknadsföring, de använder nästan enbart sociala medier, 
trycker ibland affischer och små infoblad vid behov. Lyckligtvis har tidningarna 
skrivit om dem, vilket gett dem mycket uppmärksamhet. De har gått med en liten 
vinst sista åren, men har återinvesterat de pengarna och inte tagit ut full lön som 
ägare. De har inte märkt av någon direkt konkurrens som påverkat dem. De ser 
till att hålla sig inspirerade och håller lite koll på trender och andra som skapar 
inspirerande ställen.  
 
När det gäller läget så är det bäst att hitta en lokal som ingen kan missa. Det Ba-
bettes kan göra för att synas mer och vinna fler kunder är att flytta mer centralt. 
Den nya platsen kommer att kosta företaget mer, men syns dem bättre så behöver 
dem inte lägga ner lika mycket arbete och pengar på marknadsföring, plus att 
dem vinner nya kunder. Med rätt plats kommer företaget att tjäna på det i läng-
den. Deras kommunikationsstrategi är bra men ganska enkel. De borde kunna 
visa upp mer av att man har dessa kulturevenemang och försöka marknadsföra 
dessa ännu mer speciellt om det är ett lite större evenemang. 
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A4 Museihuset 
 
I dagsläget talas det ständigt om problematiken som den stora urbaniseringen i 
Sverige medfört. I kölvattnet av bostadsbrister och trafikstockningar i storstäder-
na förbises den vackra och möjlighetsrika svenska landsbygden.  
 

 
 
Foto: Museihuset. 
  
Valet av Museihuset som analysobjekt kändes för oss naturligt så väl för den 
unika möjligheten att arbeta med en verksamhet med fantastiska outforskade 
möjligheter som chansen att förhoppningsvis stödja besöksnäringen i den öst-
götska landsbygden och på så sätt locka folk från storstäderna tillbaka till lands-
bygden.  
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Genom kreativitet med fokus på hållbarhet och landsbygd hoppas vi att vi med 
detta arbete lyckats väcka tankar och idéer kring bevarandet av Museihuset. Vi 
vill rikta ett stort tack till Hans Vaerneus för allt stöd han gett oss via telefonin-
tervjuer samt inspirationen att våga vara djärva med nytänkandet med den char-
miga verksamheten, som är Museihuset. 
 

A5 Tekniska verken-Laddlösningar 
 
Miljömedvetenheten tillsammans med efterfrågan om smarta bränslealternativ 
ökar ständigt. CO2-utsläppen och energiförbrukningen är idag ett stort världs-
problem och därför riktar sig rapporten mot eldrivna och miljövänliga lösningar. 
Teniska verken valdes som fallföretag tillsammans med produkten laddlösningar 
av tjänsteleverantören Clever, med motivationen att de är med och bidrar i kam-
pen mot en grönare framtid med fossilfritt bränslemedel. Inledningsvis samlades 
data in via intervju med Tekniska verken i Linköping, via företagens hemsidor 
samt via tjänsteleverantören Clever. Fakta bearbetades och med hjälp av teore-
tiska marknadsföringsmodeller togs en egen marknadsföringsplan fram för pro-
dukten laddlösningar. Rapportens marknadsföringsplan innehåller förslag och 
metoder på segmentering och segmentval, olika kommunikationsstrategier med 
utgångspunkt ur målgrupper, budskap och kanalval, enligt en realiserad aktivi-
tetsmodell. Utöver modellen beskrivs vidare förslag kring företagets distribution, 
budget och prissättningsförslag.  
 

 
 

A6 Saltå-kvarn 
 
Syftet med denna rapport är ta reda på hur Saltå Kvarn idag marknadsför sig och 
att utefter det hitta förbättringsmöjligheter. Med hjälp av frågeställningen ska 
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syftet besvaras och nya marknadsföringssätt hittas. Detta gjordes genom olika 
modeller och teorier från litteraturen som sedan applicerats på företaget Saltå 
Kvarn, på så vis analyserades sedan de nya marknadsföringssätten och budget 
och idéer uppkom. 
 

 
 

B1 Sju gårdar 
 
Vi har valt att fördjupa oss i en ekonomisk förening som heter “Sju Gårdar”. 
Rapporten uppmärksammar den ekologiska produktionen av mjölk och dess ut-
vecklingsmöjligheter i form av en marknadsplan. Sju gårdar har ett brett sorti-
ment av mejeriprodukter, men vi har valt att fokusera på Sju Gårdars mjölk. Va-
let av produkt ligger till grund för att den håller en hög standard och kvalité. Kva-
litén belyser bland annat att den är ekologisk och framförallt KRAV-märkt, vilket 
är en stor bedrift för ett företag.   
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B2 Reko Gårdar 
 
Ekologiska livsmedel har ökat kraftigt i världen, Sverige har under 2016 varit ett 
av dem ledande inom området. Intresset har under det året ökat med 19 procent 
och under 2017 har den ökat ytterligare tio procent. Detta är en trend som för-
väntas bli långtgående (Ekoweb, 2017). Reko Gårdar i Sverige AB (Reko) är ett 
företag som föder upp och producerar kyckling i Skåne och Östergötland på ett 
ekologiskt och kravmärkt sätt, sedan år 2014. De erbjuder sex olika produkter i 
utvalda butiker runt om i landet. Idag anser Reko att deras främsta målgrupp är 
medvetna kunder i städer som är i medelåldern, både kvinnor och män. Reko 
kommunicerar och marknadsför sig via internet och sociala medier, främst via 
deras hemsida och Facebooksida. De investerar mycket på sin grafiska identitet 
för att särskilja sig och driva kommunikation genom sina förpackningar. De har 
även ingått olika samarbeten för att synas och stärka sitt varumärke. Rekos 
största konkurrenter idag är Icas eget varumärke I love Eco, Coops egna märke 
Änglamark, Kronfågelns två egna märken Bosarp och Sol&Sprätt samt Bjärefågel. 
I analysen nedan framkommer att Reko har både styrkor respektive svagheter i 
förhållande till konkurrenterna. Deras styrkor är att de har en annan ras än de 
övriga konkurrenterna, de har ekologiska föräldradjur, de handplockar sina kyck-
lingar samt att producenterna av hel kycklingen får skälig ersättningen för sitt 
arbete. Det vill säga Reko har tagit hållbarhet samt etisk och moralisk djurhåll-
ning ett steg längre än konkurrenterna. Nackdelen är att de enbart har ett slakteri 
i Skåne vilket innebär transportering som i sin tur skulle kunna vara till kyckling-
arnas nackdel och ha en miljöpåverkan. Reko är ett litet företag och konkurrerar 
med Kronfågel som har monopol på marknaden vad gäller kyckling. Frågan är 
hur Reko gör för att nå en kundgrupp och konkurrera på marknaden med sitt 
erbjudande?  
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B3 AQVIS (miljöplast) 
 
Sverige är hemvisten till många uppfinningar som underlättat teknisk utveckling 
och förbättrat vardagen för många människor. Hos ett litet företag i Eskilstuna 
hittade vi uppfinningen “AQVIS miljöspont”, en patenterad ledbar byggprofil i 
återvunnen plast. Denna svensktillverkade produkt har versatila användningsom-
råden och har tagit den offentliga marknaden med storm på kort tid. Utmaning-
en är att expandera vidare till den privata marknaden och nyckeln ligger i att im-
plementera en starkare push-strategi. Distributions- och kommunikationsstrate-
gin är marknadsplanens mest väsentliga del för att göra produkten lika konkur-
renskraftig på den privata marknaden.  
 

B4 GreenToys (återvunnen plast) 
 
Vi har valt ett företag som heter Green Toys vilket är ett företag som tillverkar 
leksaker av återvunnet plast. Företaget är baserat i California, USA och startade 
år 2007. Anledningen till varför vi valde detta företag är för att vi ansåg det vara 
unikt men också tydligt involverad inom miljöfrågan under alla lägen från pro-
duktion till tillverkning till leverans. Företaget är också specialiserat i en typ av 
produkt vilket har gett dom utrymme att utveckla den genom åren och komma 
fram till varor som gynnar inte bara företaget utan också lokalbefolkningen, mil-
jön och klimatet. I marknadsföringsplanen har vi därför framhävt vikten på 
spridning av kunskaper om miljöpåverkan i olika aspekter då företaget siktar på 
att uppnå flera syften med dess produkter.  
 

B5 Holmen Skog 
 
Vi har skrivit en marknadsplan med inriktning på Holmens köp och transport av 
virke. Tjänsten går ut på att skogsägare tar kontakt med Holmens för att sälja sitt 
virke till dem. I tjänsten ingår även att Holmen utför en åtgärdsplan med re-
kommendationer för hur skogsägaren kan göra sin skog mer lönsam. Dessa åt-
gärder kan kunden välja om de vill åtgärda på egen hand eller om de vill anställa 
Holmen till det. Det viktigaste vi kommit fram till i vår marknadsplan för Hol-
men är att de behöver lägga fler resurser på marknadsföring för att kunna nå ut 
till rätt kunder. Med detta följer svårigheter då Holmen, som företag, är geogra-
fiskt begränsade till Sverige. Även deras kundkrets är begränsad till markägare 
vilket gör att de behöver använda sig av direkt marknadsföring. Att gå via mass-
media behöver därför nödvändigtvis inte vara rätt väg att gå utan att istället foku-
sera på att hitta ett sätt att nå ut direkt till potentiella kunder.  
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B6 The Humble Co (tandborstar bambu) 
 
I den här rapporten har vi gjort en marknadsplan för The Humble Co till deras 
produkt Humble brush. Humble brush är en miljövänlig tandborste som är base-
rat på materialet MOSO-bambu. Tandborstskaften är gjorda av 100% nedbryt-
bart material och borststråna är gjorda av nylon-6. I vår marknadsplan har vi ut-
gått ifrån en modell ur “Marknadsföring - Vetenskap och Praktik” som är skriven 
av Frankelius et al. (2015). Vi valde att avgränsa oss till företagets tandborste och 
valde därmed bort deras resterande produkter. Humble brush konkurrerar idag 
med stora företag som Colgate och Aquafresh, men Humble brush är unika i den 
bemärkelsen att tandborsten samt förpackningen är miljövänlig. Segmenten vi 
riktar in oss på är just miljömedvetna människor då det är fördelen Humble har 
på marknaden jämte deras konkurrenter. Därifrån kom vi fram till att det opti-
mala sättet är att marknadsföra sig i moderna kanaler - via internet genom di-
verse influencers och hemsidor såsom facebook och coop.se, men även i tidning-
ar, i butiker och på mässor. Vi rekommenderar även en utökning av distribution-
en till bland annat platser där folk är på resande fot, exempelvis flygplatser, för att 
öka känslan av att vara en miljövänlig premiumprodukt där du som konsument 
kan göra skillnad för en liten peng.  
 

C1 Sänkdalens Gård 
 
Intresset för Sänkdalens Gård grundar sig i möjligheterna och utmaningen att 
expandera verksamheten på marknader med stor konkurrens. Anledningarna till 
att valet föll på Sänkdalens Gård var på grund av de tillverkar glass som är ekolo-
gisk och KRAV-certifierad. Marknadsplanen för Sänkdalens Gård år 2018 kom-
mer syfta till att bevara den befintliga positionen på marknaden, men främst att 
satsa på att expandera både till fler kunder, segment och utöka sitt upptagnings-
område. Målet är att utveckla nya produkter och skapa marknadsaktiviteter som 
ska bidra till att uppnå en större lönsamhet med hjälp av att använda sig av nya 
distributions- och kommunikationskanaler. De marknadsaktiviteter som kom-
mer att bidra till företagets expansion är deltagande på mässor, samarbete med 
digital influencers, annonser, anordna demotillfällen samt att skapa en digital 
dagbok för att visa upp verksamheten.  
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C2 Östgötasvamp 
 
Företaget som valdes till denna rapport är Östgötasvamp som är ett svenskt före-
tag märkt med svenskt sigill. Företaget startade som aktiebolag år 2014 och har 
blivit väldigt framgångsrikt sedan dess. De har bland annat tagit emot pris för 
årets nybyggare i Östergötland år 2016. I nuläget finns det många förbättrings-
möjligheter på marknadsföringsfronten för företaget. Företaget använder ett in-
direkt distributionssystem som gör att företaget inte kommunicerar med slutkon-
sumenten i nuläget. Företaget har ett Instagramkonto samt en hemsida där det 
sker sporadiska uppdateringar. De måste dock börja jobba med sina kommuni-
kationskanaler för att nå ut till slutkonsumenter, bland annat genom att infor-
mera om vad som gör företaget unikt. Förslag till marknadsaktiveter har givits 
samt vad dessa kan kosta. Ett exempel är att en utveckling av hemsidan bör ske 
då den är innehållsfattig. Hemsidan bör visa det unika med företaget, att de har 
en applikation som reglerar förhållandena som svampodlingen är i, vilket gör att 
bland annat väder inte påverkar företaget. Dagens samhälle går allt mer mot ve-
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getariska alternativ, vilket påverkar företagets försäljning positivt. Detta är en 
möjlighet för företaget, likaså att närproducerade varor värderas högt är en möj-
lighet.  
 

 
 

C3 Colabitoil (miljödiesel) 
 
Detta är ett dokument som innefattar en marknadsplan för det svenska företaget 
Colabitoil AB. Dokumentet är ämnad till att klarlägga företagets nuvarande po-
sition i marknaden och huruvida det finns potential för företaget att expandera i 
hela Sverige samt övriga länder i Norden. Med användandet av en rad affärsen-
liga marknadsföringsmodeller kommer vi att ge en bild av hur en sådan etable-
ring skulle kunna ske samt vilka utmaningar som kan anses föreligga. Dessa mo-
deller kommer även konkretisera de hinder och problem som Colabitoil kan 
komma att möta samt vägleda till beslutstagande om eventuell framtida strategi. 
Marknadsplanen kommer att beakta såväl de interna som de externa faktorer 
som kan anses påverka Colabitoil och dess verksamhet från konkurrenter, hög 
eller lågkonjunktur till politiska och ekonomiska faktorer.  
 

C5 Allvar Underwear (kläder träfibrer) 
 
Denna studie som görs i kusen marknadsföring handlar om företaget Allvar 
Underwear som tillverkar underkläder som i grunden är av svenskt trä. Allvars 
material kommer ifrån Ångermanland men produkterna säljs i bland annat i 
Stockholm. De förädlar trä till viskos tyg och syr upp kläder. Det är ett relativt 
nystartat företag och är i början av en tillväxtfas. I studien tas det fram nya alter-
nativa vägar för företagets marknadsföring och även förslag till produktutveckl-
ing. Våra resultat har växt fram genom olika analyser och modellering av företa-
get tex genom nulägesanalys, STP, SWOT och PEST. Arbetet grundar sig på ef-
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terforskning på Allvars hemsida och olika artiklar om företaget samt direktkon-
takt med företaget som vi hade via en telefonintervju med grundaren Niklas Gil-
mark. Resultatet är att sociala medier är bra marknadsföringskanaler för företaget 
och även mässor kan passa om en produktutveckling inom sportkläder genom-
förs. Vi föreslår även olika samarbeten tillsammans med andra aktörer och en 
produktutveckling av sängkläder till hotellkedjor.  
 

 
 

C6 Enercon (vindkraft) 
 
Vi har valt att skriva rapporten om företaget Enercon som tillverkar och säljer 
vindkraftverk av olika sorter. Anledningar till valet är att det är en intressant 
marknad som framförallt har väldigt stor potential. Samt att det är en relativt ny 
marknad som gör att den inte har blivit analyserad i samma utsträckning sedan 
tidigare, vilket gör det mer motiverande att själva göra en tolkning. De centrala i 
marknadsplanen är att klargöra hur man sticker ut från konkurrenter, vad det är 
som gör att man kan ta åt sig marknadsandelar. För att fastställa hur detta ska gå 
till, lägger vi mycket vikt på att analysera marknaden. Modeller såsom SWOT och 
PEST-modellen illustrerar grunden för problemet, för att sedermera kunna 
komma med egna inslag. Vår nya plan för att attrahera privatpersoner och 
mindre företag är ett viktigt inslag, där plan för tillvägagångssätt och budget finns 
redovisat.  
 

D1 Gyllebo Gödning (ekologisk gödning) 
 
Gyllebo Gödning AB är ett marknadsledande företag inom ekologiska gödselme-
del med produkten Biofer. Företaget är ett dotterbolag till Lantmännen som är ett 
av nordens största lantbruksföretag vilket ger Gyllebo Gödning AB goda förut-
sättningar på marknaden. Med hjälp av marknadsanalyser har vi kommit fram 
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till möjligheter som kan öka företagets omsättning och utvidga deras kundseg-
ment. De metoder vi har använt tyder på att Gyllebo Gödning AB har goda förut-
sättningar att öka sin omsättning och marknadsandel både genom interna och 
externa bidrag, dels eftersom de idag inte bedriver någon vidare form av mark-
nadsföring, dels för att efterfrågan på ekologiska gödselmedel ses växa. 
 

D3 Bzzt (mini-elbilar) 
 
En marknadsplan för företaget Bzzt som utför taxiverksamhet med eldrivna po-
dar i Stockholms innerstad. Vi ger förslag på hur Bzzt taxipod kan utöka sin 
kundkrets. Idag kör 48 stycken podar människor mellan platser i Stockholms in-
nerstad. Om fler skulle åka med podarna istället för vanlig taxi skulle utsläppen 
och klimatpåverkan minska. Vad har Bzzt för konkurrenter och vad hindrar dem 
från att mer eller mindre ta över hela kollektivtrafiken i Stockholms innerstad? 
Hur ser chanserna ut att etablera sig i andra städer? Vi bearbetar omvärlden i 
olika modeller så som SWOT och STP för att få en övergripande bild på vilka steg 
företaget kan ta för att på effektivast sätt marknadsföra sig.  
 

D4 Svea solar 
 
Konsumenter, medier och myndigheter lägger större vikt på miljö och hållbar-
hetsfrågor. Förnybar energi har varit ett hett ämne som diskuterats de senaste 
åren och där kommer vårt val av produkt in. Vi anser att miljö och hållbarhets-
tänkande är viktigt, därför kom vi fram till att göra en marknadsplan för Svea 
solar som är ett nytt, innovativt och nytänkande företag inom förnybar energi 
som dessutom vann 2017 årets nyföretagande i Sollentuna kommun. Dem är en 
av de ledande aktörerna inom området solcellspaneler i Sverige. Svea solar besit-
ter stor kompetens inom solceller med installation samt energistyrning och er-
bjuder god service och kvalité. De har goda förutsättningar för att ta nya mark-
nadsandelar. Nästa utmaning är att ha en strategisk marknadsplan med fokus på 
kommunikation och marknadsföring. Genom rätt kanaler och marknadsfö-
ringsmetod lyfta fram Svea solars produkt och att fler kan bli konsumenter av 
solceller.  
 

D5 Preem (evolution diesel) 
 
Idag är miljön en av de viktigaste frågorna i vår omvärld. Med detta riktas många 
ögon mot miljövänligare alternativ i vår vardag och gamla produkter ersätts med 
innovativa gröna lösningar. En av de mest omstridda områdena i miljödebatten 
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är utan tvekan drivmedelsbranschen, som i största mån drivs genom miljöförstö-
rande fossila bränslen. Det är här vår produkt, Preems Evolution Diesel +, kom-
mer in i bilden. Denna uppsats handlar om Preems Evolution Diesel +, världens 
första Svanenmärkta fossila drivmedel. Det består av 50% förnybara resurser, 
främst i form av tallolja och bidrar till en miljövänligare produktion. Syftet med 
uppsatsen är att utveckla en marknadsplan för Preem ABs Evolution Diesel +, 
hur man kan marknadsföra produkten och lyckas få fotfäste för den på mark-
naden. Metoderna använda för empirisk insamling av information har skett ge-
nom intervjuer med Preemanställda, informationshämtning i tidningar och be-
rörda företags hemsidor. Vi använder oss av olika teorier och modeller för att 
bygga en rättvis och verklighetstrogen bild av produkten och marknaden för 
drivmedel. Vi använder oss bland annat av Levitts lökmodell för att analysera 
produkten och Shannon-Weaver modellen för kommunikation för att imple-
mentera produkten i verkligheten. Med hjälp av en PEST-analys försöker vi att få 
grepp om externa makrofaktorer som kan påverka produkten och dess marknad.  
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Epilog 1: Tuppen och hönan 
 
I sin bok Människans härkomst i två band från 1871 diskuterade Darwin sin teori 
om arters utveckling, variation och urval. Hela 11 av bokens 21 kapitel ägnades 
inte, som man kanske skulle förvänta sig, åt överlevnadsfrågan för individer, utan 
snarare om partnervalet. Förutom att överleva själva vill ju djuren liksom de 
flesta människor skaffa en partner, och därtill gärna en så bra partner som möj-
ligt för att säkerställa att det blir många livsstarka barn.  
 
Darwin var förundrad över att honor och hanar skilde sig åt utseendemässigt. Att 
en del av dessa skillnader hade att göra med fortplantningen var en sak (primära 
könskaraktärer). Men varför fanns så mycket annat som skilde sig åt och som inte 
var relaterat till fortplantningens funktion? Han kallade dessa skillnader för se-
kundära könskaraktärer. Så här skriver professor Staffan Ulfstrand som är väl 
bevandrad i biologi:  
 
De sekundära könskaraktärerna är i regel betydligt större eller färggrannare eller 
allmänt ”åbäkigare” hos hanarna. Darwin föreslog därför att dessa drag evolverat 
inte därför att de ger sin innehavare någon fördel i ”kampen för tillvaron” utan 
därför att de ger honom ett försteg i tävlingen med andra hanar om honornas 
preferens. Det finns en skillnad mellan vad som kan kallas överlevnadsanpass-
ningar och attraktivitetsanpassningar. Snabbhet, energisnålhet, tålig mage, orien-
teringsförmåga – sådana anpassningar kan nå ett optimum och sedan inte bli 
bättre. Be ett gäng duktiga ingenjörer att konstruera en liten undervattensbåt på 
några hekto med specifikation att maximera hastighet och minimera energiför-
brukning – och deras förslag kommer att se ut som en makrill.  
 
Icke så med attraktivitetsanpassningarna. De jämförs och bedöms av betraktare 
som tillämpar andra kriterier än ”livsduglighet” i sitt väljande. Vad de är ute efter 
är att hitta den individ som har det mest extravaganta utseendet. Inte för inte ta-
lar Darwin och andra 1800-talsbiologer om att honorna hos visa djurarter har ett 
”estetiskt” sinne som kommer till användning när de väljer sina partners. Dessa 
drag med funktionen att gynna sin bärare i konkurrensen om sexpartners evalve-
rar genom en speciell version av naturligt urval, som Darwin kallade sexuellt ur-
val. I denna tävlan vinner den ”vackraste”.3  Ulfstrand fortsätter: 
 
 
 
 

                                                   
3 S. Ulfstrand (2008), Darwins idé. Den bästa idé någon någonsin haft och hur den fungerar idag (Stockholm: 
Symposion), s. 47–48. 
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Ornament kallas sådana drag som evolverat därför att de ökar sin ägares attrakti-
vitet hos individer av det andra könet. De fungerar som ett slags personliga an-
nonser: ”bekantskap önskas…” och liknar dessa genom att framställa ”annonsö-
ren” i synnerligen gynnsam dager. […] De behöver inte vara synliga utan kan 
vara hörbara, som exempelvis fåglars, grodors, vårtbitares och cikadors lätesytt-
ringar, eller utnyttja luktsinnet och innehålla speciella kemiska komponenter som 
i vissa fjärilars doftsignaler. 
 
Notera att det inte bara är visuella faktorer som Ulfstrand pekar på: fågelsång, 
dofter, danser, vågade strapatser – allt detta kan göra att partners fattar tycke för 
en individ. Vad handlar allt detta om, om inte marknadsföring? Det är ju uppen-
bart att marknadsföring är en central del av arternas – ja hela vår världs – ut-
veckling genom det att marknadsföring är centralt i partnerjakten. Genom reso-
nemanget ovan kan vi härleda både hur aktörer försöker attrahera andra genom 
olika former av ornament eller attraktivt beteende, och hur andra subjektivt tyck-
er till om de olika aktörer som svärmar för dem. Bara en sådan sak som doftstra-
tegi och musikstrategi är ju sådant som en modern konsument eller ett modernt 
företag direkt kan inspireras av utifrån de biologiska teorierna.  
 

 
 
Tuppen försöker marknadsföra sig gentemot hönan. Foto: Deposit Photos.  
 
 
  



33 

Epilog 2: Källkritik 
 
I alla rapporter, även denna rapport, återfinns fakta och beskrivningar som inte 
alltid överensstämmer helt med verkligheten. Vi lever i en värld av information 
och det är inte alltid så lätt för lärare, studenter eller andra att veta att man fångat 
den korrekta eller fullständiga bilden av olika fenomen.  
 
Jag vill därför mana er alla att ständigt koppla på det kritiska förhållningssättet 
och ställa frågor av denna typ:  
 
• Är det verkligen så här som det beskrivs?  
• Finns ingen annan aspekt av det hela?  
• Vem är det som säger detta och varför?  
• Skulle det där påståendet i den där reklamen hålla i t.ex. marknadsdomstolen? 
• Har det där företaget verkligen gett hela bilden eller har dom serverat endast 

en liten del för att få oss att tro att det gäller allt de gör? 
• Bara för att alla verkar tro och säga det där, är det verkligen sant bara för det?  
• Vilka förutfattade meningar går jag själv och bär på som troligen påverkar mitt 

sätt att värdera vad som är bra eller dåligt, rätt eller fel? 
 
Jag vill tacka Peter Borring, Regionordförande LRF Östergötland, för inspel och 
inspiration till denna epilog.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 




