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Abstract 

The purpose of this thesis was to examine the potential effects of a cause related marketing approach in 

the Swedish agricultural industry. This was done by analyzing the market potential and how an industry, 

through a marketing perspective, can help rejuvenate a troublesome sector, more specifically the 

domestic milk sector. A mixed-method was utilized in order to answer the research question. Qualitative 

interviews with stakeholders throughout the supply chain were conducted to create greater knowledge 

and serve as a structural guide for a quantitative questionnaire, which was answered by 182 

respondents. This thesis is centered on the theories of cause related marketing, fair trade and consumer 

behavior. The results of the study show a gap in the market, which a cause related marketed product 

could fulfill. In order to succeed the problem must be raised from the field of agriculture to a social level, 

which incorporates and affects all of us in our everyday living. The marketing communication should 

therefore focus on the cultural importance of preserving the domestic agricultural industry in order to 

succeed. 
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1. Introduction 

”When little Mats had gotten this far in his story, Osa, the goose-girl, protested: ‘I cannot 
bear, little Mats, to hear you say that it is so miserable in Småland,’ said she. ‘You forget 
entirely how much good soil there is there. Only think of Möre district, by Kalmar Sound! I 
wonder where you'll find a richer grain region. There are fields upon fields, just like here in 
Skåne. The soil is so good that I cannot imagine anything that couldn't grow there.’”  
 

- Selma Lagerlöf 
 

The quote is an excerpt from the critically acclaimed Swedish literary masterpiece; “The wonderful 

adventures of Nils Holgersson” by Selma Lagerlöf. Lagerlöf’s work is partly known for its vivid description 

of the Swedish countryside. The open and sweeping landscapes of southern Sweden came to be after 

many years of land cultivation by farmers. As the number of farms and farmers decrease, the famed 

open landscapes of Sweden have become susceptible to becoming overgrown and therefore risk 

eventually disappearing. Without the persistence, hard work and diligence of farmers and their animals 

this dystopia could eventually become reality. The objective of this quote is to signify, illustrate and to 

base this thesis to a relatable and known context. On a larger scale farmers are dependent on consumers 

buying their produce however this thesis does not pretend to cover the whole spectrum of the agricultural 

range, but instead casts attention on the dairy farmers. 

1.1. Background 
A good measurement of contemporary knowledge and awareness is the habitually used Swedish platitude 

“what is the price of a liter of milk?”. In its current state of decline, the situation in the industry is 

unsustainable. Since 2008, one fourth of all Swedish dairy farmers have shut down their operations 

(Euromonitor, 2012). Larger dairy companies are expanding, increasing their influence and power 

resulting in fewer independent farmers. The market has simultaneously progressed with a general overall 

low-cost attitude towards production and price. The universal idea streamlining the industry seems to be 

low prices lead to high sales. This places the generic domestic Swedish dairy farmer, who is already 

struggling with low profitability, in an even more precarious situation where the cost of doing business 

may overshadow the already slim profits. 

 

In recent years the largest Swedish grocery retailers (ICA, COOP and Axfood), have launched their own 

brand of low cost milk (ICA, 2013; COOP, 2012; Axfood, 2011). This has in turn added to a continuance 

of a price pressured market. It is however too early to fully understand the full repercussions. If this 

trend continues, soon less and less domestic produced Swedish milk will be available in stores. 

 

According to the National Farmers Association (Lantbrukarnas Riksförbund) worldwide milk production 

level is at a record high.  As the worldwide consumption level has increased, the production rate also has 

increased, however at a more substantial level, thus causing supply to be larger than demand resulting in 

an overall lower price level (SVT, Oct 2012). In contrast to the global consumption level, the domestic 

consumption in Sweden has deceased with 12.4% between the years 2008 to 2012 (Swedish Dairy 
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Association, 2013). Ironically, due to the free trade market within EU, companies look within this region 

for goods to import. An example of how EU’s regulations are damaging the domestic Swedish market can 

be observed by COOP’s importing of their double cream from Germany due to the cheaper price 

(recorded in Feb, 2013). Many dairy farmers are to a certain extent dependent on subsidies from the EU 

to survive. 

 

Since milk is a non-value adding product, a price increase for consumers should most likely have the 

same reflection on the settlement price. However, the milk settlement price has not followed the overall 

inflation level. In 1950, a liter of milk cost SEK 5:43 (in 2006 year’s value) where the farmer retained 

approximately SEK 4:80(in 2006 year’s value). Fast forward to year 2006 and the price in stores was SEK 

7:20 but the settlement price only SEK 2:95 (Jordbruksverkets blog and SCB).  

 

Table	  1.	  Change	  of	  store	  price	  and	  compensation	  

Year Store price Farmers compensation 
1950  5.43 4.80 

2006 7.20 2.95 

 

 
A modern day example and indicator of displeasure can be seen on the Facebook group “Rädda 

mjölkbönderna” (Save the dairy farmers), solidifying the discontent with its more than 24,000 members 

(Facebook, Feb 2013).  

 

The issue at hand is rather clear: production costs are on the rise, while the price stagnates and remains 

relatively low. Simultaneously, as the competition from a more globalized world increases, farmers are 

consequently forced to shut down their operations.  

1.2. Knowledge Gap 
Milk is a cornerstone of Swedish food culture, but the low prices are damaging this cultural artifact. There 

is a gap of knowledge in the area of ways to create interest among a product in the milk industry where 

low prices seem to be the only way to attract a purchase. It is important to fill this gap with an 

alternative method to make an everyday product like milk more attractive. It is also important to add an 

additional value to the product. This study aims at filling this void in the research regarding the possible 

consequences of increasing a price of a good in the milk market through a Cause Related Marketing 

approach (CRM). This thesis researched whether a cause related product with a price premium could lead 

to high sales as well as spreading information about the issue. 

 

This thesis is also constructed around the theories of domestic fair trade and of consumer behavior with 

regards to organic and ethical products. Especially research related to domestic fair trade is lacking 

today. Most fair trade studies focus on third world countries and their exploitation. A clear rise in interest 

regarding domestic fair trade is emerging, however there is little research concerning domestic fair trade 

as a marketing tool. Knowledge and research regarding the domestic conditions of farming have up until 

now been mostly ignored. This thesis aims to shed light upon, and bring attention, to this issue.    

 



 

 3 

1.3. Purpose  
The purpose of this thesis was to fulfill the above mentioned knowledge gap. The authors intended to do 

so by examining and analyzing the overall level the potential effects of a CRM approach in an agricultural 

setting. More specifically, this thesis investigates the extent to which a different type of strategy could 

potentially reignite the Swedish domestic milk market. The approach was driven by questions such as if a 

strategy of a price increase is something plausible? Is there a force willing to help preserve the Swedish 

landscape by supporting farmers? Based on this thesis theoretical framework of CRM, domestic fair trade 

and theories regarding consumer behavior, is it plausible that a price increase centered on an underlying 

cause could help to rebuild the Swedish domestic dairy market? This by making the consumers more 

aware of the present day situation and raising the willingness to pay a premium to support the cause.  

The research question therefore becomes: 

“To what extent can a cause related marketing approach help raise awareness among 

customers regarding the domestic agricultural situation in Sweden?” 

To enable the main question, the thesis also addresses the following sub questions: 

I. “How large is the interest for a cause related marketing milk among customers in 

Sweden?“ 

II. “To what extent can the domestic market use a cause related marketing milk product to 

expand knowledge and create awareness and interest among consumers?” 

Providing additional information of the current situation can help the consumers to understand the 

problem facing the farmers.  A CRM approach is an alternative, which can help enlighten and rebuild a 

dwindling market. With consumer attitudes and expert testimony as a base, this thesis explores the 

plausibility that a CRM approach can create a profitable (both monetary and socially) alternative for all of 

the stakeholders. The investigation determines if there is enough willingness and desire from the 

consumer’s point of view to support Swedish dairy farmers. This approach helps to create the best 

possible belvedere. 

1.4. Theoretical Framework 
This thesis relies on three theories; cause related marketing, consumer behavior and fair trade. This 

framework aims to combine and utilize these ideas and link them together to evaluate how they can be 

used to increase knowledge about the problem in the Swedish milk industry and how to create increase of 

support among the consumers. 

1.5. Research Method & Analysis 
First qualitative interviews of experts and stakeholders within the industry were done. Those interviewed 

include farmers, a small diary company, a lobbyist, and a grocery chain representative. The reason for 

this approach was to facilitate a better understanding, if there is an interest and a willingness to deal with 

the issues, and if so how? Based on the answers from the interviews, a questionnaire was constructed, 

that was distributed to regular in-store customers. This larger study of 182 respondents was used to 
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create an understanding of the consumers and their opinion of the dairy market as a whole. The main 

focus on the questionnaire was based on the deeper knowledge derived from the interviews and 

questions relating to the hypotheses that are theoretically driven. Overall this mixed-method helped gain 

a fuller understanding and insight into the industry, and provided the thesis with a more detailed cross-

section of reality.  

1.6. Significance 
This thesis has significance to both academia and stakeholders in the dairy industry. 

In relation to academia this thesis reviews known theories mixed with new ideas in order to better grasp 

difficulties within the agricultural field. This paper contributes to furthering the application and 

understanding of CRM as a marketing and information-spreading tool. It also contributes to the 

theoretical understanding of how CRM could be applied to a cultural and economical setting. In a 

relatively new region this research can complement and expand preexisting knowledge. It also expanded 

the research regarding domestic fair trade.  

Stakeholders in the dairy industry can profit from this review by considering an adaptation of a more pro-

CRM attitude. This research and analysis can provide the industry with a new alternative strategy.  If 

used correctly this new approach could profit and have a positive effect for all involved. 

1.7. Outline 
Chapter one familiarizes and presents the reader with the issue. It provides the context, along with the 

empirical and theoretical problem. It then explains the purpose of the thesis along with the actual 

research question. The fundamental theories are introduced, and the methodology is presented. Chapter 

two provides a thorough and comprehensive review of the literature utilized. Chapter three explains the 

method of the study, and then critically evaluates the process. Chapter four presents the findings. The 

outcome is then analyzed and scrutinized. Chapter five summarizes the thesis and presents the final 

observations and conclusions. The significance of the outcome is highlighted and reflections pondered 

over. 

 



 

 5 

2. Literature review 

This chapter reviews the market situation, the development of different categories of milk and how EU 

has affected the marketplace. The information will give a deeper understanding of the current outlooks of 

the Swedish dairy industry. The concepts discussed will create a base of knowledge that both support and 

oppose the argument of a CRM milk alternative. It will also argue the usability of a CRM approach in the 

agricultural industry and to what extent a consumer is willing to pay a premium in the domestic milk 

market. The theoretical framework helped to derive the hypotheses that drove this study.  

2.1. Background  

2.1.1. The Market  

Similar to most competitive industries, the Swedish dairy industry is also divided geographically. The 

major competitive force in the south is Skånemejerier AB (Skånemejerier), while Norrmejerier Ekonomisk 

Förening dominates the northern parts. The middle region of the country, which also is the biggest region 

marketwise, is dominated by Arla Foods AB (Arla). Arla dominates the national industry, with a mammoth 

75% market share. The second largest actor is Skånemejerier with an approximate 12 % of the market 

(Euromonitor, 2012).  Arla’s vast market share contributes to create an environment in their supply chain 

that Chang, Chiang and Pai (2012) define as focal company dominance. A focal dominance company 

controls both upstream and downstream relationships in the supply chain. Arla’s large dominance enables 

them to bargain for low costs from their suppliers as well as pressure high prices from their customers 

(ibid). This is supported by Porter’s (2004) theories about the five competitive forces in a market and 

corresponding thoughts that a company with a strong position in their supply chain will gain power over 

both their suppliers and customers. Due to many small producers, and a large customer base, Arla can 

easily choose from which farms to buy their milk, while maintaining a high level of certainty that milk will 

still be in demand (Chang, Chiang and Pai, 2012). Arla’s position is being somewhat threatened by 

Sweden’s biggest grocery chains ICA, COOP and Axfood. As mentioned in chapter one, these companies 

have launched their own brand of low cost milk. It is however too early to see any plausible threats for 

Arla more than the already preexisting retailers. It is noteworthy that recently the southern dominant 

actor Skånemejerier has launched an attempt to penetrate Arla’s stronghold over Stockholm.  

2.1.2. Pricing of Conventional Milk 

The settlement price for milk has decreased significantly over the past 50-odd years. The settlement price 

further decreased by an addition of approximately 3% compared to the year 2011 (Swedish dairy 

association, 2012). Furthermore, adding to the farmer’s predicament is the rising costs of fodder. Last 

year the cost of conventional fodder was approximately 15 % higher than the year before. This price 

increase of the fodder has consequently led to a decrease in revenue of SEK 0.30 per KG compared to 

SEK 1.45 compared to the KG price of 2011. The production level is declining as well. Between the years 

2007 to 2011 it dropped with 6.26 % to 876 872 tons (ibid).  
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2.1.3. Pricing of Organic Milk 

Organic milk on the other hand has experienced an upward curve. Between the years 2007 to 2011, the 

production of organic milk increased with 39,6 % to 118 788 tones, meaning organic milk today accounts 

for 13.55 % of production (Swedish dairy association, 2012). Only five years ago this figure was 9.13 %, 

which translate to a growth of 48.41 %.  The reasons behind this rise of organic milk are yet to be 

conclusively determined. Some farmers are changing their production to become organic due to higher 

rates of compensation. The settlement price for organic milk is 25.81 % higher compared to the 

conventional milk, although it has also suffered a decline of 6.24 %. The cost of organic fodder has also 

been on the rise last year, albeit only 2-3 %. Overall, this has left an organic farmer with revenue of SEK 

1:90 per KG, which is a decrease of SEK 0:40 per KG from the year before (ibid).  

2.1.4. EU Regulations 

In 2011-2012 Sweden used 78.9 % of their milk production quota (Swedish dairy association, 2012). 

Sweden’s total production quota amounts to 2,4% of the total EU production. Sweden has so far in the 

2000’s had an almost consistent higher average price for per KG of milk than compared to the average 

EU level. In December 2012, the average price in the EU was € 34.04/100kg, the average price in 

Sweden at this time was € 38.04/100kg (Dairy co. 2013). The Swedish average was a staggering 11.75% 

higher than the EU counterpart. This confirms that Sweden has a higher price level, thus making it harder 

to export, and more lucrative to import. Something that also explains the low production rate compared 

to the quota. In general the EU-15 have all experienced a decrease in milk production profitability 

(European Commission, 2009). However this thesis will focus on the Swedish domestic market, therefore 

the impact for other nations will be excluded, ceteris paribus. However Table 2 below, help understand 

the specifics of Sweden in comparison to the other EU nations.   

 

Table 2. EU-15 members' total deliveries of milk in 2011/1012 

State 
Quantities 
delivered         
(in tons) 

Available 
quota  

(in tons) 

Percentage  
of quota 

Austria 2 967 248 2 846 595 104,24% 

Belgium 3 479 396 3 495 505 99,54% 

Denmark 4 742 433 4 752 212 99,79% 

Finland 2 216 898 2 563 043 86,50% 

France 24 558 471 25 483 805 96,37% 

Germany 29 662 605 29 625 242 100,13% 

Greece 656 095 861 044 76,20% 

Ireland 5 728 018 5 668 361 101,05% 

Italy 10 841 951 10 883 074 99,62% 

Luxembourg 287 984 286 459 100,53% 

Netherlands 11 796 512 11 737 438 100,50% 

Portugal 1 841 642 2 039 661 90,29% 

Spain 6 169 343 6 367 592 96,89% 

Sweden 2 776 825 3 518 813 78,91% 

United Kingdom 13 924 754 15 436 314 90,21% 

Total 121 650 175 125 565 158 96,88% 

(Source: European Commission, 2012) 
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2.2. Theoretical Framework 
This thesis is based on three main theories: fair trade, CRM and consumer behavior. Together they cover 

all aspects important for the question of the thesis. Fair trade covers the development of ethical 

products; CRM, the strategy to create attention on both the problem as well as the product and consumer 

behavior highlights and explains the theories related to the extent to which consumers are willing to help.  

2.2.1. The Evolution of Fair Trade 

Maloni and Brown (2006) define fair trade as one of eight dimensions of Corporate Social Responsibilities 

(CSR) in the food supply chain. The other seven are: animal welfare, biotechnology, health and safety, 

environment, labor and human rights, community, and procurement. Actors throughout the market have 

to develop CSR-strategies of how to handle all these areas. This thesis focuses on the fair trade aspect of 

the CSR dimensions.  Fair trade as a concept is a classification of products with an added price premium 

in order to support agricultural producers and workers in the global South. This price premium helps 

provide fair working conditions, transparent organizations, community development and environmental 

sustainability (Howard & Allen, 2008). Fair trade was introduced in Europe in the late 1980’s, and 

demand for fair trade products has rapidly increased since then (ibid). Between 2004 and 2008 the 

worldwide sale of fair trade products increased with 249 % (Bezençon & Blili, 2011).  

 

The increase of interest for fair trade products can partly be explained by an evermore-globalizing world. 

As the market continues to expand and further develop in a worldwide setting, some small-sized farmers 

struggling economically (Crowell & Sligh, 2006). Today, the problem of high costs and low profits among 

farmers is not solely a southern hemisphere issue. Although farming has never been considered simple, 

the problems that many fair trade farmers faced in the southern regions are now being transferred and 

can be observed in the northern regions of the world (ibid). At a global level as well as at regional level 

small producers are being caught in-between declining prices for their goods and higher costs for 

producing. They are suffering from the global market and need more support from external parties (ibid). 

As the problem is developing in the north, so has the consumers’ interest to help. The willingness to 

support the farmers closer to home is accumulating, which creates a new opportunity to create a 

segment of fair trade, entitled domestic fare trade (Brown & Getz, 2008). 

 

Research regarding domestic fair trade is however limited due to its recent conception. Research has 

been done in the US regarding the plausible interest for paying a price premium for domestic fair trade 

products (Brown & Getz, 2008). Research has also been made concerning barriers that have to be 

overcome to be enabling a full penetration of the market segment (e.g. Jones et al. 2003, cited in Maloni 

& Brown, 2006 and Forsman-Hugg et al. 2013).  

 

As the interest for the problem is amassing so is the demand for domestic fair trade products. However, 

the market is still limited to a niche segment of consumers that are willing to pay a premium for a 

domestic fair trade product (Howard & Allen, 2008). Jones et al. (2003, cited in Maloni & Brown, 2006) 

define reluctant and unaware consumers to be one of the main barriers that fair trade products face. 

Manning (2013) creates a deeper understanding of these barriers as he argues that consumers are in the 

dominant position of a supply chain responsibility. Therefore companies’ values have to be inline with the 

ethics of the consumer.  The consumers expect and assume that the companies maintain and strive for a 
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fair relationship within the supply chain, which places pressure on the companies to actually follow 

through (ibid.). There is also a general skepticism among consumers against the use of CSR, which also 

encompasses their fair trade policies. This is due to the assumptions that certain companies only use CSR 

for their own good (Du et. al. 2010, cited in Manning 2013). 

 

To overcome these barriers of skepticism and ignorance it is of importance to have a transparency 

throughout the supply chain and to inform the consumers about the processes around CSR and fair trade 

(Forsman-Hugg et al. 2013). Maloni and Brown (2006) argue that fair trade may not be profitable for 

food companies, due to the need of large investments, the relatively small returns and low public 

demand. This could potentially change if a more transparent supply chain were able to create a bigger 

interest among consumers perhaps utilizing a more effective information distribution process (Manning, 

2013). Transparency can also be seen as an important way to add a value to the fair trade product 

(Bezençon & Blili, 2011). 

 

The authors argue that a fair trade product is unable to compete with other products on a price - quality 

ratio and therefore, if applying Manning’s (2013) theories of transparency, it will add intangible attributes 

to the product, which can be used as a competitive factor. The key for success in this aspect is to inform 

the consumers about the problem as well as creating an interest and opportunity to contribute. To find 

the answer to how to do this, and how the Swedish milk industry can use fair trade as a way to create 

profitable diversification, it is of importance to find the solution of how to market the idea. The theories of 

fair trade provide knowledge needed to state the first hypothesis: 

 

H1: a) More information about the current situation is needed to make the 

consumers willing to support the Swedish domestic milk production. 

 b) Total transparency is needed to trust the approach of domestic fair 

trade in the Swedish milk industry. 

2.2.2. Cause Related Marketing 

More and more companies are utilizing cause related marketing in order to bolster the company’s 

goodwill. This is being done by tying their marketing campaigns to a social cause/issue (Berglind & 

Nakata, 2005). Since its introduction in 1983, CRM has grown considerably and US companies alone 

invested more than $1.55 billion in 2009 (Koschate-Fischer et al. 2009). Even though America has gone 

through a recession, during the past decade CSR expenditure has had an annual growth rate of 12 % 

(ibid). 

  

CRM occurs when a company markets a product or a brand alongside a social cause/issue. This can be 

done in quite a few ways, although the three main practices applied are: transactional programs, 

message promotion programs and licensing programs (Berglind & Nakata, 2005). The most common 

practice used is transactional programs, which is when a company donates a certain amount of money to 

a cause for every unit sold. In a message promotion program the main goal is to create awareness of a 

cause rather than to contribute financially. A licensing program takes place when a company donates a 

sum of money to a charitable cause in order to use their logo when marketing their brand or product. 
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Important to note is that CRM should not be confused with social marketing, which solely highlights a 

social ill and does not promote a business (ibid). 

  

Companies who utilize CRM approaches are not simply doing so for the good of the cause. The benefit a 

company can gain by supporting a cause is three-fold. It cannot only help strengthen the brand image, it 

can also create and solidify stronger customer loyalty and finally help to create a larger market share 

(Brönn, 2001 and Wymer & Samu, 2009). Research has shown that companies who are tied and 

committed to a social cause are viewed in better light than those are not (Webb & Mohr, 1998 as cited in 

Berglind & Nakata, 2005).  Furthermore when a crisis occurs, a company, which is positioned and 

affiliated with a cause, has a higher chance of retaining their customers than a company who is 

unaffiliated (Berglind & Nakata, 2005). A company associated with a cause also is considered to have a 

competitive edge over those without, in respects to attracting new employees. Three out of four 

respondents take a company’s social responsibilities into account when deciding a future employer (ibid). 

 

If done correctly, CRM can be a powerful tool. However, a company should be aware of the potential 

hazardous effects if CRM is not performed properly (Berglind & Nakata, 2005, and Brönn, 2001). First of 

all, as consumers are being exploited by CRM to a larger extent the level of skepticism is rising. The 

consumers must perceive the campaign as genuine, which puts pressure on companies to be transparent 

and not underestimate the consumers’ knowledge and intelligence (ibid). Secondly, the social cause used 

should fit the company in order to benefit both parties. Pracejus and Olson’s (2004, as cited in Koschate-

Fischer et al. 2009) argue that the better the company cause fits, the greater the value added becomes. 

The fit between dairy producers and the dairy product is apparent and therefore it is an obvious 

connection.  

  

Consumers are divided into two larger groups, those who are more involved and those who are less 

involved in cause (Grau & Folse, 2007). As of now, CRM is a marketing technique, which is directed 

towards consumers who are more involved. Even though CRM as a practice is expanding, Rifon and 

Trimble (2002, as cited in Grau & Folse, 2007) reveal that members of Generation Y (persons born after 

1985) are to a larger extent placed in the less involved column in comparison to Generation X members 

(persons born between 1961 and 1979).  This does not necessarily mean CRM is a temporary inclination 

that will fade away with time. Grau and Folse (2007) conducted a survey, which indicates that those less-

involved consumers on the other hand, have a better attitude towards a cause if it supports local people 

in their vicinity. This is an aspect, which needs to be looked closely into by the dairy companies since 

today the milk comes from farmers in the local region rather from other countries. These theories, in 

relationship with the purpose of the thesis, creates the following hypotheses: 

 

H2:  CRM can be used to effectively inform the consumer about the problem 

in the domestic milk industry. 

H3: A CRM approach that highlights a regional problem has a bigger chance 

to succeed due to a bigger interest for local matters among uninformed 

consumers. 
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A survey conducted in 2002 in America showed results that 84 % of consumers would rather purchase a 

good from a company that supports a cause rather than from a company who does not (Berglind & 

Nakata, 2005).  Fombrun and Shanley (1990, as cited in Brönn, 2001) argue that CRM helps companies 

to improve their image. As more than four out of five Americans concur, this might enable the possibility 

for a company with a related cause to charge a premium rate for their product. In order to determine 

whether or not a consumer is willing to pay such a premium, it’s crucial to establish the consumer’s 

willingness to pay.  

2.2.3. Consumer Behavior 

A discussion by Akaichi et al. (2012) is focused on consumer’s willingness to pay (WTP). The negative 

externalities of modern farming have helped to create and raise the interest and awareness of the 

alternative, organic farming.  Magnusson et al (2001, cited in Akaichi et al. 2012) conducted a study in 

Sweden regarding the reasoning behind the purchasing of organic food. The positive traits established 

were: better taste, better for health reasons and more freshness. The negative traits found were pricing 

and the unavailability of organic produce in local shopping areas. Zörb et al. (2006) and Dangour et al. 

(2009, cited in Akaichi et al, 2012) contradict these findings, claiming that there are hardly any 

differences between organic produce and normal produce regarding safety or nutritional content. Even 

though there are differences in opinions, Akaichi et al. (2012) summarize their findings claiming that 

modern consumers may be willing to pay a premium for organic milk. However, WTP decreases with the 

number of units purchased. 

 

Paul and Rana (2012) claim consumer interest and concern regarding health issues and the environment 

are growing. Consequently a raise in the interest for organic produce has occurred. Furthermore research 

shows that the segment of consumers that do purchase organic produce simultaneously strive for a 

healthy lifestyle and attempt to be eco-friendly. In line with Magnusson et al. (2001) research, the 

consumers believe that organic farming results in better taste and quality. These types of customers are 

also willing to pay more. Women and younger consumers place the greatest importance on organic food 

(Paul & Rana, 2012). Statistics show that pro-organic purchasers are likely to be a member of a higher 

income household. In addition there is a positive correlation between level of education and the 

purchasing of organic food. 

 

A green, eco-friendly lifestyle encompasses both personal and universal responsibility. Greater awareness 

has led to a larger understanding and an increased willingness to help conserve the environment.  “It has 

been suggested that self-fulfillment and self-improvement are driving factors for consumers positioned in 

the ecological market segment” (Paul & Rana, 2012, p.422) 

 

Modern day grocery purchases involve little to no relation or connection between the customer and the 

actual producer. Research by Svenfelt et al. (2010) shows that customers at the local farmers market 

were generally more concerned with quality, price and taste rather than production. As globalization is 

progressing, the groceries available in the domestic market originate from a large variety of places. 

Globalization has led to an increase of the separation between producer and consumer (Princen, 1997). 

Svenfelt et al. (2010) refer to Waltner-Toews (1991) and his research that incorporates this separation. 

This divide has helped create a distribution system that impacts the environment negatively. A closer 
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relationship between producer and consumer can help to revitalize the local production and help keep 

domestic farms alive (O’Hara & Stagl, 2001, cited in Svenfelt et al. 2010). This could potentially also help 

producers to receive better compensation for their produce.   

 

Rainbolt et al. (2012) rely heavily on previous papers and research to analyze a local food system.  

Sunding (2003, cited in Rainbolt et al. 2012) contends that a good with a price premium is more likely to 

be purchased by a consumer that is motivated by altruistic reasons. Furthermore he proposes that there 

is a connection between altruistic motivations and an increased WTP. In contrast, traditional consumers 

food purchasing was predominantly motivated by private reasons and concerns, such as price, quality, 

convenience and brand familiarity.  

 

Shaw and Shiu (2002, p.109) proclaim that “decision-making may be driven by a sense of ethical 

obligation and self-identity with ethical issues”. They conducted a survey in order to better comprehend 

ethical issues in decision-making. The results reveal that the consumers had high intentions to purchase 

fair trade grocery products. Many consumers claim to have a positive attitude towards ethical goods, 

however often their actions do not reflect their opinions. White et al. (2012) summarizes, as fair-trade 

products involve a consumer trade-off between individual-level costs, for example higher prices, and 

more societal, other-oriented payoffs, for example fair wages. In view of the relationship of WTP and the 

way to use ethics as a way to create a differentiated and a profitable domestic milk industry, the 

following hypotheses are formed: 

 

H4: Large volume-consumers are less willing to pay a premium for  

 CRM milk.  

 

H5: Consumers purchasing organic milk are more likely to buy  

 CRM milk.  
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2.3. Theoretical Framework Summary 

Consumer Behavior  Cause Related Marketing Fair Trade 

 - Akaichi, Nayga & Gil (2012)  - Berglind & Nakata (2005)  - Manning (2013) 

 - Paul & Rana (2012)  - Brönn (2001)  - Maloni & Brown (2006) 

 - Princen (1997)  - Grau & Folse (2007)  - Howard & Allen (2008) 

 - Rainbolt, Onozaka & McFadden 
(2012) 

 - Koschate-Fischer, Stefan & 
Hoyer (2009)  - Crowell & Sligh (2006) 

 - Shaw & Shiu (2002)  - Wymer & Samu (2009)  - Bezençon & Blili (2011) 

 - Svenfelt & Carlsson-Kanyama 
(2010)    - Brown & Getz (2008) 

 - White, MacDonnell & Ellard 
(2012) 

	  	  
 - Forsman-Hugg, Katajajuuri, 
Riipi, Ma ̈kela ̈, Ja ̈rvela ̈ & Timonen 
(2013) 

	  	   	  	   	  	  

 

 

 

 

H4 - Large volume-consumers 

are less willing to pay a premium 

for a CRM milk. 

 

H5 - Consumers purchasing 

organic milk are more likely to 

buy a CRM milk. 

 

H2 - CRM can be used to 

effectively inform the consumer 

about the problem in the 

domestic milk industry. 

 

H3 - A CRM approach that 

highlights a regional problem has 

a bigger chance to succeed due to 

a bigger interest for local matters 

among uninformed consumers. 

 

H1a - More information about the 

current situation is needed to 

make the consumers willing to 

support the Swedish domestic 

milk production. 

 

H1b - Total transparency is 

needed to trust the approach of 

domestic fair trade in the Swedish 

milk industry. 
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3. Methodology 

3.1. Introduction 
This chapter reviews the methodological approach that was utilized during this thesis. A mixed-method 

consisting of both a qualitative and a quantitative approach was chosen. This section also criticizes and 

analyzes the overall methodological approach. 

 

To help facilitate a deeper understanding of CRM, the milk industry and of consumer behavior, the mixed-

method approach was used as it is the most inclusive and the most well rounded alternative. Both 

quantitative and qualitative methods have particular strengths, but also weaknesses. By choosing the 

mixed-method approach potential weaknesses of solely using a quantitative or qualitative approach were 

minimized (Connolly, 2009). By utilizing the mixed-method approach, the validity of the thesis is also 

enhanced. It also allows for a triangulation by examining the opinions of both the different actors in the 

supply chain as well the survey participants.  

 

The first step in this research consisted of qualitative interviews of experts and stakeholders in the dairy 

industry. The interviews were used as a knowledge source needed in order to create the second part 

consisting of a quantitative questionnaire.  Simply, the primary method of a quantitative questionnaire 

was reinforced and validated by a secondary information source, the qualitative interviews. 

3.2. Philosophy of Research 
In this thesis the consumers’ potential interest in a cause based price premium on domestic Swedish milk 

was tested. This was done through mainly a positivistic approach where a deductive strategy will examine 

the hypotheses of the thesis. Through a quantitative questionnaire, an objective view of the truth was 

created. However, to be able to get the most out of the questionnaire, as well as get a deeper 

understanding of the problem, a secondary approach was used before the questionnaire was created. 

This other approach consisted of qualitative interviews with stakeholders throughout the domestic supply 

chain and was conducted before the quantitative survey. Qualitative interviews are subject to the 

interviewees’ own personal attitude towards the topics and therefore are more interpretivistic in nature. 

The qualitative part of the study helped the authors to get an understanding of the problem through the 

different subjective perspectives within the supply chain. The results were applied in creating the 

questionnaire (Sohlberg & Sohlberg, 2009). 

3.3. Qualitative Approach 
A qualitative approach was initially used to create a larger base of understanding. Four qualitative 

interviews were conducted with stakeholders in and around the supply chain, namely producers, suppliers 

and a dairy association group. The interviews were utilized to bring forth a contextual understanding. This 
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deeper understanding helped build the foundation for the larger more significant quantitative 

questionnaire, which is to a larger extent more important and relevant in testing the hypothesis. 

 

In the first stage, interviews were conducted with representatives of various vital components within the 

preexisting market. The interviewees were contacted and if consenting answered the author’s questions. 

Full transcripts of the interviews can be located at the end of the thesis in Appendix A-D.  

 

The stakeholders consulted were: 

 

 I.         Respondent 1: Local farmer (Björksättra farm, Huddinge) 

II.        Respondent 2: Representative from independent dairy farm Wapnö AB 

III. Respondent 3: Dairy category manager at Axfood AB 

IV. Respondent 4: Representative from the national dairy association LRF Mjölk 

 

The two largest dairy companies, Arla and Skånemejerier, denied participation.  

 

Three of the interviews were conducted in person, with a semi-structured approach, while one interview 

was conducted by E-mail due to different geographical locations. All of the interviewees were given the 

option of receiving an outline of questions at the beginning of the interview, however during the interview 

the representatives were naturally given the chance to elaborate on subjects and certain sub-questions 

were asked in order to further the discussion. This method led to a rather flexible approach, which 

opened up for the possibility of unsuspected and interesting findings (Bryman & Bell, 2010, p.362-368). 

All of the answers were recorded and later transcribed for coding. The three interviewees, which were 

interviewed in person, all agreed and accepted being recorded. This technique limited the problematic of 

missing important information.  

 

Some of the interviewees requested the question-guide before hand in order to prepare and while others 

preferred a more natural and spontaneous interview without preexisting knowledge of the questions. R3 

was the only participant who requested the introduction of the thesis to further his understanding of the 

purpose, which he was given. The interview with R2 from Wapnö AB was conducted through email, due to 

difficulties regarding geographical locations and limited resources. This interview was conducted by first 

contacting the respondent by telephone, explaining the purpose of the interview. Then later on the 

contact went forth through E-mail where the purpose was restated and all questions submitted for an 

asynchronous interview. By first establishing contact through telephone, the authors managed to limit 

potential problems that could lead to a weak relationship with the respondent, often a common 

characteristic of online interviews (Bryman & Bell, 2010, p. 528).  

 

To satisfy the representative’s various levels of requests before the interviews, all of the interviewees had 

different levels of knowledge prior to the interview. The choice was made to accommodate all possible 

requests, even though different levels of familiarity could to a certain extent undermine the results. 

 

The question-guides were created from the theories reviewed in chapter two. This enabled the discussion 

needed for furthering the knowledge of the situation in the industry. The purpose with the interviews was 
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to get a more subjective view from different stakeholder’s perspectives within of the industry. Therefore 

the questions derived from theories were adapted and altered in accordance to each individual 

participant's expertise. This helped develop a natural and clear order for the questions. This in essence 

simplified the categorization and the understanding of the findings in relation to the purpose of the 

research (Bryman & Bell, 2010, p.369-371).  

 

The question guides were divided into two large sections. The first section contained eight (8) questions 

that were posed to all of the respondents. These questions regarded the milk industry’s current 

competitive environment and its profitability, how the market has changed during the last five years and 

future outlooks both for the industry as of now and for a CRM-supported milk. The next section asked a 

few more specific queries in direct relation to the respondent’s areas of expertise and their subjective 

interest of the industry. They ranged from the small dairy producers introduction on the market to the 

grocery chain’s customers current social engagement. 

3.4. Quantitative Approach 
The primary methodological approach of the thesis was a quantitative survey. To establish the customer’s 

attitudes towards a milk marketed with a CRM-strategy, it was of vital importance to first gather and 

evaluate their level of knowledge of the milk industry. When their knowledge had been established, it 

became possible to ask for their opinions and attitudes regarding the main questions and later to observe 

and to evaluate their responses.  

 

A quantitative approach presents the respondent with short specific questions. This approach to a certain 

extent tends to lead up to a more reliable result. A short and concise questionnaire usually requires less 

effort from the respondent, which hopefully results in increasing the conversion rate and lowering the 

internal loss. A questionnaire requires relatively little interaction from both parties, thus increasing the 

level of objectivity. Nevertheless, there are difficulties with questionnaires regarding interpretation of 

questions, often due to the absence of personal interactions and guidance. These problems were 

minimized as the researchers attempted to maintain a physical presence, which could help clarify 

questions and explain certain elements. By maintaining a close, yet not intrusive presence the 

researchers were able to retrieve answered questionnaires and answer various questions from the 

respondents. However, the physical presence of the researchers could also have led to intentional 

explanations, which could have affected the respondents, potentially skewing the results. This was limited 

as the researchers only gave objective answers to specific misunderstandings of different questions 

(Sohlberg & Sohlberg, 2009). 

3.4.1. Sampling Method 

The sampling method used for the qualitative interviews were maximum variation sampling. This in order 

to try and maximize the range of perspectives throughout the entire supply chain. The chosen 

interviewees all serve a meaningful purpose within aforementioned supply chain. Due to time constraints 

and a lack of resources, the sampling method used for the quantitative part of the study was convenience 

sampling. The questionnaire was distributed to customers in two separate grocery stores; a large store 

within the ICA corporation located in a middle class suburb to Stockholm and a smaller store within the 
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COOP corporation, located on Södermalm, Stockholm. Both stores were chosen based on their unique 

geographical situation as well as their high frequency of customers. A personal connection of one of the 

authors of this thesis to one of the two stores simplified the issue of access. 

3.4.2. Design of Questionnaire 

The survey questionnaire was constructed centered on answering the hypotheses based on the 

theoretical research and the additional knowledge extracted from the qualitative interviews with the 

different stakeholders within the industry. This questionnaire consisted of 40 questions. The questions 

covered many different areas in correspondence with the thesis’ multiple hypotheses. The aim was to 

create a survey, which would encompass as many alternatives as possible that where brought forth 

during the qualitative interviews. The full questionnaire can be found in Appendix F. The questionnaire 

consisted of three main sections: 

3.4.2.1. Section One: Demographic Information 

This first section of the questionnaire provides simple yet essential basic information regarding the 

respondents various characteristics. The respondents were asked to state their; sex, age, education level, 

current status of employment, number of members in household, percentage of responsibility for grocery 

shopping, and their milk consumption. These questions helped in the comparison for the upcoming 

following sections. These answers were valuable as they helped enable the cross examination of the other 

variables. 

3.4.2.2. Section Two: Price Awareness  

The second part of the questionnaire was created in order to attempt to establish the price awareness of 

the respondents as well as inquiring over their desired price levels. Two questions were asked to gauge 

the level of knowledge regarding the current price levels of both conventional and organic milk, while two 

questions were asked to gauge their potential price level. 

3.4.2.3. Section Three: Value Statements 

The third and final section consisted of twenty-seven (27) various statements; the respondent then 

marked on a seven-point Likert scale to which extent the statement concurred with their 

knowledge/opinion. This section of the questionnaire was vital as the results derived lay ground to a lot of 

the analytical context of the actual thesis in correlation with the aim of the study. 

3.5. Pre-test of Questionnaire 
To find strengths and weaknesses in the questionnaire a pre-test was performed. Ten (10) respondents 

were selected using a convenience sampling method and their feedback led to adjustments made in the 

final questionnaire. The pre-test helped to verify the different scales, the level of clarity, the format, 

spelling and the length of the questionnaire. The questionnaire was also reviewed by the author’s 

supervisor, which led to minimizing mistakes and errors in the pre-test. Based on the feedback from the 

ten (10) respondents the following changes were made: 
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Section One: 

Two more alternatives were added in the current employment question. The pre-test version lacked 

alternatives, and the respondents voiced their concerns regarding the accuracy of their choices. The 

alternative “I don’t know” was added to the possibilities in questions seven (7) and eight (8), as the 

authors overlooked this option. Another change made was on question eight (8), where liter was altered 

to percentage, in order to enhance clarity and to simplify the transaction from the question above.  The 

changes were made to avoid uncertainties and mistakes for the actual questionnaire. 

 

Section Two: 

The choice was made to add the clarifying term “Swedish” in questions ten (10) – thirteen (13). This 

amendment further associated the questionnaire with the idea of domestic Swedish milk. This limited the 

uncertainties the respondent could potentially feel while answering. 

 

Section Three: 

Two changes were made in the final section. One of the pre-test respondents enlightened the authors 

with regard to the wording of question thirty-three (33). The wording was changed from cheapest to 

cheaper. This change removed the premise of only purchasing the absolutely cheapest alternative, when 

often the choice for the consumer is dependent on other factors, such as the variety of types of milk 

available and the price between these alternatives. The alternative “I don’t know” was ones again added 

to all the statements to minimize the internal loss of answers. 

3.6. Analysis & Interpretation 
Since this thesis relies on both qualitative and quantitative approaches, the analysis and interpretation 

had to follow a three-stage process. The first stage consisted of coding the qualitative interviews utilizing 

content analysis, which is an empirical technique that highlights and counts words and phrases that 

reflect important concerns within the communications (Bryman & Bell, 2010, p. 449). The second stage 

was an analysis regarding the questions asked in the questionnaire based on the feedback received from 

the pre-test. Finally, in the third stage SPSS was utilized in processing and analyzing the results from the 

questionnaires. 

3.7. Scientific Quality Aspects 
There are two major scientific measurement units of extra significance to be acknowledged when 

discussing the strength and weaknesses of this study: validity and reliability. Validity is divided up into 

two sub units, internal and external.  

 

In terms of the qualitative research performed, the internal validity measures the credibility (Bryman & 

Bell, 2010, p. 94). As mentioned previously to secure a high level of validity the interviews were recorded 

and carefully transcribed. By maintaining a clear and purposeful process throughout all of the phases of 

the research the credibility of the thesis is at a high level. The external validity is grounded on the overall 

generalizability. The level of generalizability could however be considered to be slightly difficult to 

replicate and reuse as the interviews are highly personal dependent on the interviewee’s perspective. The 

reliability aspect in the qualitative approach concerns the recording of the interview and the researchers 
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ability in conducting good and meaningful interviews. This would only come into consideration, if these 

interviews were to be conducted again by other researchers. 

 

When discussing the quantitative approach, the internal validity refers to whether or not the researchers 

perceive reality correctly in regard to trustworthiness (Bryman & Bell, 2010, p. 94). The external validity 

has the same functional use as in the qualitative approach; meaning it measures the study’s 

generalizability. The reliability is regarding the results of the questionnaire. If conducted again, would the 

results show the same, or close to the same, results. A questionnaire of this type demands a high level of 

external and internal validity. 

3.8. Limitations 
A mixed-method covers both approaches, which gives it a larger and broader understanding of the 

context. However, due to a lack of time and resources, there are some limitations. The main negative 

aspect with the quantitative approach was the lack of deeper understanding and knowledge regarding 

each respondent’s individual answers. Unlike an interview, the approach and direction could not be 

altered due to a change in opinion or circumstances. The questions asked needed to be highly reliable 

and purposeful, which led the authors to conduct a pre-test in order to minimize the potential damage. 

Also, the sampling method used may not be the best in terms of generalizability, as the respondents may 

not represent the whole population. 

3.9. Ethics 
As with all academically laden research, ethical dilemmas can be found within the context of the research. 

The result from the qualitative part of the research could be bias, as the authors were unable to entice 

the large dairy companies to be a part of the research. The in-depth interviews could also divulge 

sensitive or inside information regarding opinions, pricing or perhaps strategy. Although consenting 

participation and allowing the interviews to be recorded, the authors took the following precautionary 

step of choosing not to publicize the interviewees’ names instead labeling the respondents R1 to R4. This 

in order to minimize future problematic as well as protect the interviewees’ integrity. All of whom which 

participated in the qualitative survey was ensured that their answers were handled confidently and that 

their participation was completely anonymous. Overall, ethical problems were kept to a minimum as the 

authors worked in a trustful, honest and serious manner.   
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4. Analysis & Discussion 

4.1. Qualitative Data Analysis 
The first part of the mixed-method entailed four qualitative interviews. After the interviews were 

transcribed, a content analysis of the data brought forth five different themes. The themes found were: 

market situation, products, future market, perception and pricing, and strategy. The actual coding can be 

found in Appendix E. The four interviews all contained similar themes. 

4.1.1. Market Situation 

The domestic dairy market is characterized by a tough situation. The competition among dairy companies 

is regionally based; each company has their own territory. R3 states that the three big actors, Arla, 

Skånemejerier and Norrmejerier, all have clear regional establishments and competition between them is 

almost only apparent in the areas close to the regional borders. Within their own regions each company 

experiences a monopoly in the market. The large dairy producers are growing bigger resulting in a 

situation where the smaller dairy producers are forced to segment themselves towards smaller niche 

segments and are highly dependent on loyalty from their customers (Interviewee R4). 

 

The general consensus is that competition related to dairy is based on low prices and that premiums are 

hard to establish. R2 believes this situation is due the fact that many consumers see no extra value in an 

everyday product such as milk and therefore they prioritize low prices. R4 argues that the fixation with 

low prices has led to a situation where the import of dairy products has increased. The largest dairy 

producer in Sweden, Arla, utilizes their global price level as a framework for what they pay the Swedish 

farmers. This means the Swedish farmers are competing against the rest of Europe, which decreases the 

farmer’s competitive advantage. Farmers connected to smaller dairy producers/micro-dairies must 

manage to profile themselves in order to be able to charge higher prices by offering products with clear 

regional connection, of which is of vast interest in large parts of Sweden. These products are made for 

specific segments, which according to R2 is correlated to the level of knowledge among the consumers.  

 

R3 states that Axfood’s, as well as ICA’s and COOP’s, own White Label-milk are the fastest growing milk-

products as of now, and they are calculated to grow even more in the near future. The White Label-

products are at a lower price level compared to the rest of the market, which according to R3 is the main 

factor behind of the rapid growth. The grocery stores can profit on their customer’s interest in low prices. 

If Axfood feels there is a large enough interest for even lower prices, they are not shy to the possibility of 

importing milk from other countries. R4 on the other hand is skeptical in regards to the low prices of the 

White Label milk and believes it to be more of a launching strategy, because in the long term these 

products will be at the same price level as the rest of the brands. 

4.1.2. Product 

When discussing the actual product milk the interviewees had different opinions. Farmer R1 highlighted 

the importance of knowledge. He argued that as the level of knowledge increases, so does the level of 
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interest in helping not only the farmers, but also the preservation of the countryside. He emphasized the 

importance of farmers cultivating the land so the rural landscape does not reiterate back into woodlands. 

 The representative from Axfood, R3, agreed to some extent but also raised the issue of discrepancy 

between a person’s attitude and actual behavior. One might have a very positive attitude towards a 

particular niche product but might not follow up on the initial interest and purchase the product. An 

example of this divergence between attitude and action was Milko’s unsuccessful launch of a product 

called “landscape milk.” Landscape milk was conventional milk that was produced from a local region, 

and was sold as such. However, the researchers found contradicting stories in which regards the launch 

was successful. Milko however made one large mistake, as they were unable to guarantee from which 

local area the milk came from, thus rendering the whole niche product idea as inaccurate and therefore in 

the long run unsuccessful. 

 

As mention earlier, the level of drinking milk consumption has decreased in the last years, which has led 

to many farmers shutting down their operations. However had not the consumption patterns changed 

there is a possibility that there could have been even fewer farmers in Sweden active today (Interviewee 

R4, 2013). Cheese-rich food dishes, as pizza and hamburgers, have gained in popularity, which has 

halted the demise of farmers. This upswing in consumption of other byproducts of milk such as cheese is 

of relatively large significance as cheese now accounts for approximately 30 % of the usage of milk. With 

the increase of cheese consumption, comes an increase in the level of import, in terms of percentage of 

volume as the customer is looking to find a cheaper alternative. Today imported cheeses account for 50 

% of the total cheese sales in Sweden (Interviewee R4, 2013). There have been attempts to import milk, 

but these have all been unsuccessful as the importance of the milk being from Sweden is high amongst 

Swedish consumers (Interviewee R3, 2013).  

4.1.3. Future 

R2 considers the decrease in milk consumption is partly due to the increase in competition from other 

products such as juices and soups. To handle the competition from supplement products it is important 

for the industry to focus on developing the value enhancement of milk products in attempting to reach 

the consumers. A product utilizing a CRM strategy is a viable approach. Other stakeholders within the 

industry see another future.  R3 thinks the White Label products will continue to gain market shares, 

while R4 worries that if this is true the grocery stores will maybe narrow down their range of dairy brands 

to make the White Label alternative grow even more, which will inevitably hurt the market. R1 hopes for 

a future with more knowledgeable consumers who change their focus from low prices to more value 

adding perceptions such as food security and a close relationship with the farmers and the landscape 

needed for production.  

4.1.4. Pricing & Strategy 

All interviewees are in agreement that the price of milk is at a historical low point. R1 also questions the 

priorities amongst consumers, as they are willing to pay up to six times as much for water in comparison 

to milk. A re-positioning of milk, highlighting the fact it being full of nutrition, would be beneficial for all 

involved in the supply chain (Interviewee R1, 2013). R3 is also of this perception and discusses the 

importance of going back to basics, reiterating the fundamentals of mammals drinking milk. A CRM-milk 

has potential to be successful if positioned and marketed correctly as there is a market for niche 
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products, which micro dairies have proven (Interviewee R3, 2013). However, R3 discusses the difficulties 

involved in implementing changes, as it requires a change of actual purchase pattern within the customer 

groups. 

 

The basics of economics tell us that in order for a company to survive its revenue need to exceed its 

costs. In the current market situation, it is difficult for the smaller micro dairies to survive when 

competing against the larger corporations who benefit from economies of scale on all levels throughout 

their operations. However, there is a market for niche products but the companies should be aware of its 

pricing can not be too high in comparison with the market leaders. This constant struggle increases the 

importance of accurate and worthwhile pricing (Interviewee R2, 2013). With an overall higher price level 

the profits can increase which could lead to further investments in the production facilities or at the 

farms. This higher price is needed in order to keep the farmers alive, which in turn has the potential to 

save and possibly create jobs in Sweden (Interviewee R4, 2013). Finally, R4 yet again stressed the 

importance of nature being the biggest recipient of benefit of consuming Swedish-produced milk. As 

mentioned in chapter one, the farmers contribute to the preservation of the open countryside with the 

grazing cows. 

4.1.5. Perception 

R2, as a representative of a micro-dairy with a niche market, sees his customers as very loyal and 

conscious. However, this profile does not fit most consumers, as in many situations R2 considers many 

consumers to be very budget-driven and more focused on low prices. R4 supports these thoughts but 

adds that there is only a niche of consumers that are conscious and interested in paying a premium. This 

provided they know and believe that it is better for the environment or perhaps animal health. These 

niches are growing and can be observed as during the last few years a number of interest groups have 

been established, for example on various social media sites. One such group attempts propagate and 

spread a message that the milk should be more expensive in support of potential growth for domestic 

farmers. R4 and R2 both hope that the recent scandals such as the “horse meat-scandal” (2013) will help 

to elevate the interest and awareness among the consumers even more. R3 states that the flow of 

information is the most important factor in changing consumer’s perception and as a vehicle in 

establishing greater value for dairy products. He credits urbanization for creating a big gap between the 

consumers and the agricultural production. As an example he mentioned a survey done in England, which 

showed that most of the children did not know from where eggs come from. This knowledge gap is one of 

the largest problems in the way for changing consumer’s perception of the situation. As earlier 

mentioned, the difference between what customers attitude and actual behavior is often reoccurring, and 

highlights the difficulty of altering behavior, not just altering a perception. When discussing the 

problematic situation within the industry with R1 he stated that there is no need to change the perception 

among the consumers and making them more aware of the situation of the farmers. According to R1 the 

decreasing numbers of Swedish farmers is not the problem, neither is the situation in the market. The 

biggest problem, and the part that should be addressed is the preservation of the open landscapes in 

Sweden.  
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4.2. Quantitative Data Analysis 
The secondary part of the mixed-method consisted of a quantitative questionnaire. The computer 

software program SPSS was used to process the answers. For the basic demographic-related statistics 

the program generated frequency tables. In order to either confirm or to reject to the hypotheses, 

Pearson’s correlations’ testing was used.   

4.2.1. Sample Characteristics 

The number of respondents totaled 182 persons. These 182 people answered a total of 7252 questions 

out of 7280 asked, which accumulates to a response rate of 99,6%. Of the respondents, 62.6 % were 

women while 37.4 % were men. More than 40% of the respondents were over the age of 60 years old 

and only 16.5 % were under the age of 30. This overrepresentation of elderlies can be explained by the 

hours of collecting the data, which were between 10:00-17:00 when most middle age persons are at 

work. This somewhat skews the representation and it also has an impact on both the number of 

household members and current occupation. 61.5% of the respondents were either living alone or with 

one other person and close to a third, 31.9% were retired.  

 

Table	  3.	  Demographic	  of	  Respondents	  (n=182)	   	   	  
	   	   	   	   	   	  	  	   	  	   	  	   Total	   	  	   Percent	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   Total	   	  	   Percent	  

Gender	  
 

  	   	   	  	   Occupation	  
 

  	  	  

	  	   Male	  
 

68	    37,40%	   	   	  	   	   Student	  
 

10	    5,50%	  

	  	   Female	  
 

114	    62,60%	   	   	  	   	   Working	  
 

96	    52,70%	  

	  	   Missing	  
 

0	    0,00%	   	   	  	   	   Working	  student	   10	    5,50%	  

Age	  
 

  	   	  
	  	  

	  
Retired	  

 
58	    31,90%	  

	  	   20	  or	  younger	  
 

11	    6,00%	  
	  

	  	  
	  

Unemployed	  
 

4	    2,20%	  

	  	   21-‐30	  
 

19	    10,40%	   	   	  	   	   Other	  
 

3	    1,60%	  

	  	   31-‐40	  
 

18	    9,90%	   	   	  	   	   Missing	  
 

1	    0,50%	  

	  	   41-‐50	  
 

29	    15,90%	   	   	  	   Household	  size	  
 

  	  	  

	  	   51-‐60	  
 

30	    16,50%	   	   	  	   	   1	  
 

30	    16,50%	  

	  	   61-‐70	  
 

44	    24,20%	  
	  

	  	  
	  

2	  
 

82	    45,10%	  

	  	   71	  or	  older	  
 

30	    16,50%	  
	  

	  	  
	  

3	  
 

20	    11,00%	  

	  	   Missing	  
 

1	    0,50%	   	   	  	   	   4	  
 

28	    15,40%	  

Education	  
 

  	   	   	  	   	   5	  
 

11	    6,00%	  

	  	   Elementary	  school	   5	    2,70%	   	   	  	   	   6	  
 

6	    3,30%	  

	  	   Middle	  school	  
 

22	    12,10%	   	   	  	   	   7	  or	  more	  
 

4	    2,20%	  

	  	   High	  school	  
 

68	    37,40%	  
	  

	  	  
	  

Missing	  
	  

1	  
	  

0,50%	  

	  	   University/Collage	   86	    47,30%	  
	  

	  	  
	   	   	   	   	  

	  	  
	  	   Missing	     1	     0,50%	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

 

4.2.2. Consumption Level 

4.2.2.1. Conventional Milk 

The average consumption of milk was 3.7 liters a week per household. The most common answer was a 

consumption level 2 liters or less. This amounts to a personal average of 1.4 liters a week, which is 

slightly less than the national average of 1.7 liter per person (Svensk Mjölk, 2013). Only 18.7 % of the 

respondents maintained a consumption level of more than one liter per day. This is presumably due to 

the fact of the high proportion of elderly citizens and the corresponding low count of household members.  
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Table	  4.	  Milk	  consumption	  per	  week	  (in	  liters)	  
Consumption	   	  	   Total	   	  	   Percent	  

	  
2	  or	  less	  

	  
68	  

	  
37,4%	  

	  
3-‐4	  

	  
55	  

	  
30,2%	  

	  
5-‐6	  

	  
24	  

	  
13,2%	  

	  
7-‐8	  

	  
12	  

	  
6,6%	  

	  
9-‐10	  

	  
10	  

	  
5,5%	  

	  
11-‐12	  

	  
5	  

	  
2,7%	  

	  
13	  or	  more	  

	  
7	  

	  
3,8%	  

	  
Missing	  

	  
1	  

	  
0,5%	  

	  	   Total	   	  	   182	   	  	   100,0%	  

4.2.2.2. Organic Milk 

The study found that organic milk consumption accumulated to approximately 24.8 %. This figure is 

considerably higher than the production level of organic milk, which accounts for 13.5% of the total. This 

is interesting due to the fact that the production of organic milk is larger than the demand in this study, 

meaning that these findings contradict the law of supply and demand. The reason behind this 

contradiction could be due to the geographical location of the survey. Organic milk consumption tends to 

be higher in high-populated urban areas (QLIF, 2004). 

 

Table	  5.	  Organic	  percentage	  of	  consumption	  
Percentage	   	  	   Total	   	  	   Percent	  

	  
0%	  

	  
78	   	   42,9%	  

	  
1-‐20%	  

	  
31	   	   17,0%	  

	  
21-‐40%	  

	  
10	   	   5,5%	  

	  
41-‐60%	  

	  
13	   	   7,1%	  

	  
61-‐80%	  

	  
16	   	   8,8%	  

	  
81-‐100%	  

	  
32	   	   17,6%	  

	  
I	  don't	  know	  

	  
2	   	   1,1%	  

	  
Missing	  

	  
0	   	   0,0%	  

	  	   Total	   	  	   182	   	  	   100,0%	  

 

4.2.3. Price Level 

4.2.3.1. Conventional Milk 

At the time of the survey, the price for a liter of conventional milk with a fat percentage of 3 % was 

ranging from SEK 8:95:- (ICA average retail price 2013) to SEK 9:10:- (COOP average retail price, 

2013). Of the 182 respondents, 20.9 % answered that the estimated price was 9:-. As seen in Table 6, a 

majority of the respondents, 53.3 %, answered they believed the price was 8:- or less and 23 % that the 

price was 10:- or more.  

Table	  6.	  Estimated	  price	  (Conventional	  milk)	  
Estimated	  price	  	   Total	   	  	   Percent	  

	  
5:-‐	  or	  less	  

	  
1	  

	  
0,5%	  

	  
6:-‐	  

	  
4	  

	  
2,2%	  

	  
7:-‐	  

	  
30	  

	  
16,5%	  

	  
8:-‐	  

	  
62	  

	  
34,1%	  

	  
9:-‐	  

	  
38	  

	  
20,9%	  

	  
10:-‐	  

	  
31	  

	  
17,0%	  

	  
11:-‐	  or	  more	  

	  
11	  

	  
6,0%	  

	  	   Missing	   	  	   5	   	  	   2,7%	  
	  	   Total	   	  	   182	   	  	   100,0%	  
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When asked about their preferred price level, the respondents showed signs of being willing to pay more 

than their estimated price. A Pearson correlation coefficient of r = .477 (Significance level of 99.9 %) 

illustrates a significant correlation between estimated and preferred price. This can be translated to; the 

more expensive a respondent believes a liter to be, the more is the respondent willing to pay for a liter.   

 

Table	  7.	  Preferred	  price	  (Conventional	  milk)	  
Preferred	  price	   	  	   Total	   	  	   Percent	  

	  
5:-‐	  or	  less	  

	  
7	  

	  
3,8%	  

	  
6:-‐	  

	  
11	  

	  
6,0%	  

	  
7:-‐	  

	  
28	  

	  
15,4%	  

	  
8:-‐	  

	  
42	  

	  
23,1%	  

	  
9:-‐	  

	  
24	  

	  
13,2%	  

	  
10:-‐	  

	  
41	  

	  
22,5%	  

	  
11:-‐	  or	  more	  

	  
23	  

	  
12,6%	  

	  	   Missing	   	  	   6	   	  	   3,3%	  
	  	   Total	   	  	   182	   	  	   100,0%	  

4.2.3.2. Organic Milk 

The overall price level for organic milk is perceived to be higher than conventional, which is accurate to 

the pricing in stores. At the time of the survey, the price for a liter of organic milk with a fat percentage 

of 3 % ranged from SEK 10.50:- (ICA average retail price, 2013) to SEK 10. 90:- (COOP average retail 

price, 2013). 28.6 % of the answers listed the price to be 11:- or more while a substantially higher 

percentage of 67.5 % believed that the price was 10:- or less. 

 

Table	  8.	  Estimated	  price	  (Organic	  milk)	  
Estimated	  price	  	   Total	   	  	   Percent	  

	  
5:-‐	  or	  less	  

	  
1	  

	  
0,5%	  

	  
6:-‐	  

	  
1	  

	  
0,5%	  

	  
7:-‐	  

	  
4	  

	  
2,2%	  

	  
8:-‐	  

	  
20	  

	  
11,0%	  

	  
9:-‐	  

	  
41	  

	  
22,5%	  

	  
10:-‐	  

	  
56	  

	  
30,8%	  

	  
11:-‐	  or	  more	  

	  
52	  

	  
28,6%	  

	  	   Missing	   	  	   7	   	  	   3,8%	  
	  	   Total	   	  	   182	   	  	   100,0%	  

 

However, there is an even stronger significant correlation, r = .486, between estimated and preferred 

price when discussing organic milk. There are more respondents who want the price level to be lower 

than what it currently is, although the most chosen alternative is 11:- or more, which is different from 

the estimated price, where the most frequent answer is 10:-. 

 

Table	  9.	  Preferred	  price	  (Organic	  milk)	  
Preferred	  price	   	  	   Total	   	  	   Percent	  

	  
5:-‐	  or	  less	  

	  
2	  

	  
1,1%	  

	  
6:-‐	  

	  
10	  

	  
5,5%	  

	  
7:-‐	  

	  
16	  

	  
8,8%	  

	  
8:-‐	  

	  
27	  

	  
14,8%	  

	  
9:-‐	  

	  
32	  

	  
17,6%	  

	  
10:-‐	  

	  
42	  

	  
23,1%	  

	  
11:-‐	  or	  more	  

	  
45	  

	  
24,7%	  

	  	   Missing	   	  	   8	   	  	   4,4%	  
	  	   Total	   	  	   182	   	  	   100,0%	  
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4.3. Hypothesis Analysis 

 
H1: a) More information about the current situation is needed to make the consumers willing 

to support the Swedish domestic milk production. 

The hypothesis was derived from the theory that fair trade products interest consumers; conversely that 

they lack information and exposure, which contributes towards consumer’s unawareness of the cause and 

the importance of supporting it. The results show that respondents with a higher estimated perceived 

knowledge of the Swedish dairy farmer’s situation are also willing to pay a premium, if the premium 

reflects extra support for the Swedish farmers and/or helps preserve the landscape. Furthermore the 

correlations indicate that consumers with poor knowledge also have a low level of WTP, which confirms 

the hypothesis. Nevertheless this does not prove that more knowledge regarding the situation is the 

factor that creates a higher WTP. The results simply indicate that respondents with a high perceived 

knowledge level also are willing to pay a higher price, while those with a relatively low level of knowledge 

are not willing to pay more. 

The respondents that favor a closer relationship to the farmers while simultaneously wanting more 

information are willing to pay a premium to support both the farmers and the landscape. This 

accentuates that the respondents with a perceived high level of knowledge and those that feel the need 

for more information are positive and open to pay a higher price.  

The results reject the hypothesis based on that more information is needed to be raise willing to pay. 

However there is an interest for more information, yet no results indicate that this will cause an increase 

in willingness to pay. 

 

Answer:  H1a rejected. 
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H1:    b) Total transparency is needed for consumers to trust the approach of domestic fair 

trade in the Swedish milk industry. 

This hypothesis evaluates whether or not a large and complex organization is able to launch a fair trade 

milk in Sweden. As companies increase in size, the difficulty of providing clear information regarding a 

products origin becomes more challenging. Sweden’s second largest dairy company, Skånemejerier, has 

created a method of providing their customers with the option of locating the farm where their milk was 

produced (Interviewee R3, 2013). There is a belief that certain companies only utilize different forms of 

CSR for their own benefit. This is linked with the level of transparency of a company. A person’s general 

knowledge of milk’s process, from farm to store, is taken into close consideration as this covers the 

products production and logistics.  

A correlations test was conducted between six relevant variables, which led to the outcomes of ten 

significant correlations. The findings show a strong correlation, r = .490, that the more aware a person is 

regarding the process that takes the milk from the farm to the store, the more knowledgeable does the 

person see itself in terms of knowing about the Swedish dairy companies. Thus a greater knowledge of 

the actual business leads to a greater perceived transparency. In addition a person with a higher level of 

awareness is more willing to purchase a CRM milk, if the excess money goes to the farmers or to 

preserve the landscape (r = .211 and r = .153). 

The findings also shows that the more knowledge and information a person would like to obtain, the more 

likely is the person to purchase a more expensive milk where the excess charge is helping to preserve the 

Swedish landscape (r = .187). This is also the case where when the farmer is the receiver of the excess 

charge (r = .262), or when the excess charge is going to a charitable organization (r = .220).  

This concludes that there is a higher WTP for a CRM milk, provided the customer knows of the cause, as 

stated in the previous hypothesis analysis. By this it can be concluded that a large company is able to 

launch a CRM-milk. However, the company must be able to provide adequate information of both the 

cause and reason for the excess price unlike the failure of Milko’s landscape milk.  
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Answer: H1b confirmed 

 

H2:  CRM can be used to effectively inform the consumer about the problem in the 

domestic milk industry. 

This hypothesis is derived from theories regarding CRM being a marketing technique directed primarily to 

those who are more involved with a cause. In the quantitative survey questions about a persons influence 

on the household’s grocery purchases were asked together with questions of whether or not they 

concurred on statements made. One significant correlation was made but the overall findings are too 

inconclusive to be able to confirm or reject the hypothesis.  

From a correlations test between organic consumption and ability to affect the milk industry there is a 

positive correlation (r = .204). This means as the degree of organic consumption increases so does the 

persons belief that their purchasing has an impact to affect the milk industry.  

CRM then might be an effective way to inform the consumers about the current state of dairy farmers. As 

the theory suggests, a CRM-campaign will to a greater extent be successful within the group of already 

conscious consumers that already purchase organic alternatives. This survey’s findings confirm this idea 

of preaching to the preachers. However, it is difficult to measure the possible impact a CRM-campaign 

might have on the consumers, whether they are more or less involved in causes is not of great 

importance, which leads to the conclusion of not being able to either confirm or reject this hypothesis as 

earlier states. 
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Answer: H2 neither confirmed nor rejected. 

 

H3: A CRM approach that highlights a regional problem has a bigger chance to succeed 

due to a bigger interest for local matters among uninformed consumers. 

Similar to H1B, this hypothesis tests whether or not the geographical location is of importance. Is the 

location of the farm where the milk is produced important to the customer? The underlying theory 

suggests that a CRM-approach is more likely to succeed if the farm is in closer vicinity to customer,  

 

The findings from the survey do not support this theory. The respondents were asked to state whether or 

not they agreed on different claims using a 7-point Likert scale. No significant correlations are to be 

found between the WTP and the claim that the farm has to be located in the immediate surroundings. 

However, there is a moderate correlation of r = .261 between WTP where the excess charge is going to 

preserving the Swedish landscape and the knowledge of the whereabouts of the milks origin. This 

discrepancy from the original theory can be explained by the fact of the theory’s origin USA. With 

America being a considerably larger country, both population and area wise, people feel a stronger 

affiliation with their local region.  R3, the dairy category manager at Axfood, tells a similar story. Of the 

25 landscapes in Sweden, only three have a strong landscape-patriotic feel, namely Skåne, Dalarna and 

the Norrland area.  

 

To summarize, this hypothesis can neither be rejected nor confirmed. However, it must be acknowledged 
that customers are interested in supporting the preservation of the Swedish landscape if they are told 

which one.  
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Answer: H3 neither confirmed nor rejected. 
 

 
H4: Large volume-consumers are less willing to pay a premium for CRM milk.  

 

Certain theories debate and argue over the problematic aspect of organic and other CRM related 

products. One such theory is: as purchase volumes increases, consumer interest declines. This 

hypothesis examines the rate of WTP in correlation to household size and consumption volume. This helps 

to test if the theories are compatible in a domestic agricultural context.  

 

The correlation analysis in figure 5 shows that households with large consumption volumes are less likely 

to support the Swedish milk producers or another general cause by paying extra for their milk. This 

pattern continues, as the large consumers also are slightly more like to choose the cheaper of two 

alternatives (r = .195). There are no significance correlations that prove if these households are more 

likely to buy foreign milk or if they think it is important to buy milk with a domestic origin. Because of 

this, the results are unable to show whether or not these consumers are willing to choose a foreign 

alternative for the cheaper price level.  

 

 
Answer: H4 confirmed.  
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H5:  Consumers purchasing organic milk will also be more likely to buy CRM milk 

 

H5 was based primarily on Paul and Rana’s (2012) theories of consumer interest, health issue concerns 

and the environment. The theory states that the segment of consumers purchasing organic products, also 

are demonstrating an increase interest in supporting other environmental issues. To further test this 

theory, this thesis examines how the values of organic consumers can be utilized to promote other CRM 

related areas. The correlation below between the organic percentage of the milk consumption and the 

willingness to choose a CRM based premium alternative shows that there is a significant correlation. 
 

As seen in figure 6, households that consume a larger percentage of organic milk are more likely to be 

willing to pay extra, if the premium reflected creates additional support to preserve the Swedish 

landscape (r=0,187). This supports Paul and Rana’s (2012) theory, even though the correlation is 

somewhat weak. In addition, consumers with high percentage of organic milk consumption are more 

willing to support the growth of the domestic producers (r=0,162) by paying a higher price. However, no 

significant correlations where found regarding an interest in supporting an undefined cause among the 

organic consumers. Therefore it is impossible to say if organic customers are more concern in supporting 

causes overall or if the, as in this example, has to consist of a well-defined agricultural motive. 

 
Based on the results, one can conclude that consumers purchasing organic milk are more likely to pay a 

premium for a CRM milk, if it supported the preservation of the Swedish landscape and/or helped 
domestic producers. This solidifies earlier studies in the area as correct and simultaneously that the 

theories can be extended to involve more economic factors and not only environment issues. 
 

 
 
Answer: H5 confirmed. 
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5. Conclusion 

The findings in this thesis suggest that a CRM approach may help to raise awareness among Swedish 

consumers in regard to the situation in the domestic milk area. These findings can be extended to, not 

only the dairy industry, but to the domestic agricultural industry as a whole. Today, the level of 

knowledge and interest regarding the agricultural situation is highly diverse. The findings show that a 

CRM-strategy should target already conscious customers. The wake of the strategy could potentially 

broaden that group of customers and spill over to other segments that are bound to be exposed to this 

CRM-strategy. As of today, there have been a few attempts to launch a premium product within the 

drinking milk segment. However, all of them have been discontinued for various reasons. The conducted 

survey in this thesis discloses that the message in the CRM-strategy should focus on the holistic 

viewpoint by building up knowledge and how the customers themselves are the beneficiaries in order to 

stand the greatest chance of succeeding. This thesis shows there is a gap in the niche segment of organic 

milk and by filling this void the dairy industry can not only enhance the worth of the product segment but 

also gain intangible goodwill.   

5.1. Significance  

5.1.1. Agricultural Applications  

In order to try and maximize the effect of a CRM-strategy the actors in the agricultural industry need to 

know not only which consumers to target and with what information, but also how to reach and affect the 

different segments. To do so the most efficient way, industry members within the agricultural industry 

should focus on the two key questions:   

 

Who to target?   
Two consumer groups should be the focusing point in a CRM-strategy; those who consume small volume 

of milk and those who already see themselves as knowledgeable. Small consumption households have 

been identified as the segment to which a CRM-strategy should be addressed. This is because of the 

decreasing WTP as the consumption volume increases. Large volume-consumers are also more likely to 

choose the cheaper product when deciding between two indifferent alternatives, which reject the overall 

goal of CRM. The other group consists of consumers who already see themselves as conscious, who have 

knowledge about the industry and the problematic within. 

 

How to target? 
As mentioned earlier, previous premium product launches has been done with the purpose of increasing 

the profitability of the domestic milk farmers. However, lack of total transparency, background 

information and weak objectives has led to the discontinuation of these product lines. This study has 

identified several key objectives the consumers is willing to pay a premium for. A future CRM-strategy 

should highlight the current state of the agricultural situation and the message should be emotionally 

close to the consumer. Background information is needed to raise the CRM objective from not only being 
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the about the agricultural farmers but about the consumers as well. When the consumers feel a change is 

important for their own good, they will be more likely to accept a premium to change the situation in the 

agricultural industry.   

5.1.2. Theoretical Contribution  

In terms of theoretical contribution, this thesis adds to the limited literature of domestic fair trade in 

western society as well as broadens the view of how to use CRM as a strategy to create interest among 

consumers regarding agricultural problems. This thesis looked at the domestic view of fair trade 

(Manning, Maloni & Brown), CRM as a strategy of how to market these products (Brönn, Berglind & 

Nakata) and how consumers respond and behave in aspect of price premiums in the agricultural area 

(Shaw & Shiu, Paul & Rana). It can be used to affect and change consumers’ behavior. Furthermore this 

thesis adds knowledge of how to develop the marketing message in order to stand the greatest chance of 

succeeding when implementing a CRM strategy on a preexisting product.  

5.1.3. Suggestions for Further Research  

Further studies can be done in the agricultural area to find regional differences of how a CRM-strategy 

can be utilized. Furthermore, studies should be made to discover the cultural differences between 

countries, especially within the European Union, which was bypassed by the authors to this thesis. Not 

only how CRM should be adapted and changed in order for maximum utilization, but also how current 

trade situations between EU countries might be affected due to the increasing import/export due to the 

increased diversity between countries. It could also be more entwined with psychological studies to better 

find out how you reach the targeted consumer on a more emotional level. 

5.1.4. Recommended Marketing Action Plan 

In order to fill the found gap in the market, the authors suggest a launch of an organic 0.5-liter milk, 

retailing at a higher price compared to both the conventional and organic 1-liter package. The marketing 

message should be based on the theories of CRM, a cross between transactional program and message 

promotion program as the goal is both to raise awareness and contribute financially. Furthermore, the 

message should highlight the importance of supporting the domestic dairy farmers, as the true 

beneficiaries of their craftsmanship are the consumers themselves. Additionally, the authors suggest a 

new certificate aimed at domestic fair trade that ensure high quality and manufacturing origin which 

simplifies the decision making for the consumer. This certificate adds legitimization and could also span 

across other agriculture products. 

5.2. Limitations  
This thesis presents some limitations. The major one is related to the theoretical approach to this 

particular thesis, more precisely the limited research conducted in the chosen field of domestic fair trade. 

Additionally, the absence of interviews from Arla or Skånemejerier meant the researches did not have the 

full perspective of the supply chain. Furthermore, due to constraints in terms of resources and time the 

research was conducted only within the Stockholm region. This in turn may affect the generalizability as 

the consumption pattern and values might differ across the country.  

 



 

 33 

6. Bibliography 

Articles 
 
Akaichi, Nayga & Gil. (2012), “Assessing Consumers’ Willingness to Pay for Different Units of Organic 

Milk: Evidence from Multiunit Auctions”. Canadian Journal of Agricultural Economics/Revue canadienne 
d'agroeconomie, Vol.60, pp. 469–494 

 
Berglind, Nakata, (2005),”Cause-related marketing: More buck than bang?”, Business Horizons, Vol. 48, 

pp. 443-453 
 

Bezençon, Blili, (2011),”Segmenting the Market Through the Determinants of Involvement: The Case of 
Fair Trade”, Psychology & Marketing, Vol. 28(7), pp. 682–708 

 
Brown, Getz, (2008), ”Towards domestic fair trade? Farm labor, food localism, and the 'family scale' 

farm”, GeoJournal, Vol. 73(1), pp. 11-22 
 
Brønn, Vrioni, (2001), ”Corporate social responsibility and cause-related marketing: an overview”, 

International Journal of Advertising, Vol. 20, pp. 207–222 
 
Crowell, Sligh, (2006), “Domestic fair trade: For health, justice & sustainability”, Social Policy, Vol. 57(1), 

pp. 5-8 
 

Dangour, Dodhia, Hayter, Allen, Lock & R. Uauy. (2009), Nutritional qualityof organic foods: A systematic 
review. The American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 29(3), pp. 680–85 

 

Forsman-Hugg, Katajajuuri, Riipi, Mäkelä, Järvelä & Timonen, (2013),"Key CSR dimensions for the food 
chain", British Food Journal, Vol. 115(1) pp. 30 – 47 

 

Grau, Folse, (2007),”CAUSE-RELATED MARKETING (CRM)”, Journal of Advertising, Vol. 36(4), pp. 19–33 
 

Rainbolt , Onozaka & McFadden, (2012), “Consumer Motivations and Buying Behavior: The Case of the 
Local Food System Movement”, Journal of Food Products Marketing, Vol.18(5), pp. 385-396 

 

Howard, Allen, (2008),”Consumer willingness to pay for domestic ‘fair trade’: Evidence from the United 
States”, Renewable Agriculture and Food Systems, Vol. 23(3), pp. 235–242 

 
Paul, Rana, (2012),"Consumer behavior and purchase intention for organic food", Journal of Consumer 

Marketing, Vol. 29(6), pp. 412 – 422 
 

Koschate-Fischer, Stefan & Hoyer, (2012),”Willingness to Pay for Cause-Related Marketing: The Impact 
of Donation Amount and Moderating Effects”, Journal of Marketing Research, Vol. XLIX, pp. 910–927 

 

Magnusson, Arvola & Hursti, (2001),”Attitudes towards organic foods among Swedish consumers”. British 
Food Journal, Vol. 103(3), pp. 209–26 

 
Maloni, Brown, (2006),”Corporate Social Responsibility in the Supply Chain: An Application in the Food 

Industry”, Journal of Business Ethics, Vol. 68(1), pp. 35-52 
 
Manning, (2013),"Corporate and consumer social responsibility in the food supply chain", British Food 

Journal, Vol. 115(1), pp. 9 – 29 
 
O’Hara, Stagl, (2001),”Global food markets and their local alternatives: a socio-ecological economic 

perspective”, Population and Environment, Vol. 22(6), pp. 533–553 
 



 

 34 

Princen, (1997),“The shading and distancing of commerce: when internalization is not enough”, 
Ecological Economics, Vol. 20(3), pp. 235–253 

 
Raynolds, (2000), “Re-Embedding Global Agriculture: The International Organic and Fair Trade 

Movements” Agriculture and Human Values, Vol. 17(3), pp. 297–309 
 
Shaw, Shiu, (2002),”The role of ethical obligation and self-identity in ethical consumer choice”. 

International Journal of Consumer Studies, Vol. 26, pp. 109–116 
 
Sunding, (2003),”The role for government in differentiated product markets: looking to economic 

theory”, American Journal of Agricultural Economics, Vol. 85(3), pp. 720–724 
 

Svenfelt, Carlsson-Kanyama, (2010),"Farmers' Markets - Linking Food Consumption and the Ecology of 
Food Production?", Local Environment, Vol. 15.5, pp. 453-65 

 

Waltner-Toews, (1991),”One ecosystem, one food system, the social and ecological context of food safety 
strategies”, Journal of Agricultural and Environmental Ethics, Vol. 4(1), pp. 49–59 

 

Wymer, Samu, (2009),”The influence of cause marketing associations on product and cause brand 
value”, International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, Vol. 14, pp. 1-20 

 

Zörb, Langenkämper, Betsche, Niehaus & Barsch, (2006), “Metabolite profiling of wheat grains (Triticum 
aestivum L.) from organic and conventional agriculture”, Journal of Agricultural & Food Chemistry, 
Vol.54(21), pp. 8301–06 

 

Books 
 
Porter, M. (2004).”Competitive strategy : techniques for analyzing industries and competitors”. New York 

London: Free Press. 
 
Bryman, A. & Bell, E. (2010).”Företagsekonomiska forskningsmetoder”. Malmö: Liber. 
 
Sohlberg, P. & Sohlberg, B-M. (2009).“Kunskapens former : vetenskapsteori och forskningsmetod”. 

Malmo: Liber. 
 
Publications 
 
Bartova, L. & Fellmann, T. (2009). “Modelling and analysis of the European milk and dairy market”. 

Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. 
 
Verbal 
 
Respondent 1 (2013). Farmer. Interview by J. P. Lagerstedt, K. O. Hermansson, M. G. Carls (recorded on 

mobile phone). The Dairy Industry: No Longer a Cash Cow interview session for Bachelor’s thesis, 
Björksättra Gård, Huddinge, Sweden, 2013-03-28. 

 
Respondent 2 (2013). Head of Sales at Wapnö AB. Email by J. P. Lagerstedt, K. O. Hermansson, M. G. 

Carls. The Dairy Industry: No Longer a Cash Cow E-mail interview for Bachelor’s thesis, 2013-03-28. 
 
Respondent 3 (2013). Dairy Category Manager at Axfood AB. Interview by J. P. Lagerstedt, K. O. 

Hermansson, M. G. Carls (recorded on computer). The Dairy Industry: No Longer a Cash Cow 
interview session for Bachelor’s thesis, Axfood Head Office, Solna, Sweden, 2013-03-28. 

 
Respondent 4 (2013). Representative at LRF Milk. Interview by J. P. Lagerstedt, K. O. Hermansson, M. G. 

Carls (recorded on computer). The Dairy Industry: No Longer a Cash Cow interview session for 
Bachelor’s thesis, LRF Head Office, Stockholm, Sweden, 2013-03-25. 

 

 

 



 

 35 

Digital 

Arla. Web. 11 Apr. 2013. Retrieved from: www.arla.se 

 
Axfood. Web. 10 Apr. 2013. Retrieved from: www.axfood.se 

 
COOP. Web. 10 Apr. 2013. Retrieved from: www.coop.se 

 
"EU Farmgate Milk Prices." Dairy Co, 23 Apr. 2013. Web. 30 Apr. 2013. Retrieved from: 

http://www.dairyco.org.uk/market-information/milk-prices-contracts/farmgate-prices/eu-farmgate-
milk-prices/  

 
European Commission. (2012).”Quota year 2011/12: Six Member States have exceeded their milk quota” 

[Press release]. Retrieved from: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1116_en.htm 
 

Hjellström, Agneta. "Mjölkekonomirapport Nr.4 2012." Svensk Mjölk, 2012. Web. 5 Mar. 2013. Retrieved 
from: 

http://www.svenskmjolk.se/Global/Dokument/Dokumentarkiv/Marknadsrapporter/Mjölkekonomirappo
rter/Mjölkekonomirapport%20Nr%204%202012.pdf 

 
Holmström, Lennart. "Mjölkkvoter – Handel Och Kvotutnyttjande." - Svensk Mjölk. N.p., 19 Oct. 2012. 

Web. 30 Apr. 2013. Retrieved from: http://www.svenskmjolk.se/Statistik/Mjolkforetaget/Mjolkkvoter/ 
 

Holmström, Lennart. "Ekologiska Mjölkprodukter – Tillverkning." Svensk Mjölk. N.p., 21 Mar. 2013. Web. 
2 Apr. 2013. Retrived from: http://www.svenskmjolk.se/Statistik/Mejeri-och-konsumtion/Ekologiska-

produkter/#.UTiFdaU_0X0 
 

Holmström, Lennart. "Konsumtionsmjölk – Tillverkning Och Utrikeshandel." Svensk Mjölk, 19 Mar. 2013. 

Web. 2 Apr. 2013. Retrieved from: http://www.svenskmjolk.se/Statistik/Mejeri-och-
konsumtion/Konsumtionsmjolk/#.UTh_gKU_0X0 

 
Holmström, Lennart. "Mejerimarknadsrapport Nr. 1 2013." LRF Mjölk, 2013. Web. 6 Mar. 2013. Retrieved 

from: http://www.lrf.se/PageFiles/110934/Mejerimarknadsrapport%20_Nr%201%202013.pdf 
 

ICA. Web. 10 Apr. 2013. Retrieved from: www.ica.se 
 

Norrmejerier. Web. 20 Apr. 2013. Retrieved from: www.norrmejerier.se 
 

Skånemejerier. Web. 15 Apr. 2013. Retrieved from: www.skanemejerier.se 
 

Wapnö. Web. 16 Apr. 2013. Retrieved from: www.wapno.se 
 
Wier, Mette. "New tendencies on the organic food market." QLIF News. N.p., Nov. 2004. Web. 30 Apr. 

2013. Retrieved from: http://www.qlif.org/qlifnews/nov04/page11.html 



 

 36 

7. Appendices 

Appendix A – Transcript Respondent 1 

Interview with R1, Milk farmer at Björksättra farm, Huddinge. 13/03/28.  
Interviewers: Martin Carls, Karl Hermansson and Jonas Lagerstedt. Also present: R1’s wife, 
R1W. 
 

Lagerstedt:  Vi har cirka 10 frågor till er. 
 

R1:  Kör på. 
 

Lagerstedt: Då är den första frågan, utifrån ert perspektiv, hur ser ni på den svenska 
mjölkmarknaden idag, om man ser till konkurrensen, lönsamheten och prissättningen? 

Både till er och till butik. Märker ni av detta? 
 

R1: Konkurrensen tycker jag skulle kunna vara bättre. Den ända konkurrensen som finns i 
dagsläget i mjölkmarknaden, är den mellan gränsområdena mellan olika mejerier. 

Skånegränsen och norrut. Där finns det en konkurrens mellan Arla och Skånemejerier. 
Sen finns det även konkurrens i Gävleorten.  Och norr ut vid Norrmejerier. Där det finns 

ett val. Konkurrensen så sätt är att det finns en valmöjlighet för lantbrukarna, om man 
tänker på vårat led, att välja mejeri. Faktiskt byta mejeri.  Är man här där vi är. Den där 

kartan där [pekar mot en karta på vägen som visar alla mjölkbönder i mellan Sverige] är 
en del av Sverige. Och där är vi, där där det står ekologiskt. Är man mitt inne i detta 

område så finns det ingen annan aktör, ingen annan mejeriföretag. Vi har en möjlighet, vi 
har två val kan man säga. Antagligen levererar vi till Arla, eller så startar vi något eget. 

Något annat val finns inte. 
 

Lagerstedt:  Så er förhandlingsstryka är inte jättehög, om man säger så. 
 

R1:   Nej, den är inte den största [skratt].    
 

Lagerstedt:  Det var väl i Norrköping, där dom hade brutit sig ut. Några bönder som hade startat ett 
eget mejeri. 

 
R1:  Nej i Uppsala. Så har dom startat något som heter ”Sju Gårdar”. 

 
Hermansson:  Just det. 

 
R1:  Till exempel. Och jag ska inte säga emot dig. Östgötamjölk tänkte du nog på. 

 
Lagerstedt: Ja det kanske det var. 

 



 

 37 

R1:   Och det är ju tyvärr uppköpt av Skåne. Så klart. 
 

Lagerstedt:  [Ehe] ja typiskt. 
 

R1:  Så blev det. Men det är väl om den konkurrensen.  Sen när det gäller lönsamheten så går 
det otroligt mycket upp och ner. 2010 och 2011 då var det ganska roligt att vara 

mjölkbonde, faktiskt. Då syntes det till och med på bankkontot, att det gick rätt skapligt.  
 

Lagerstedt:  Hur kommer det sig? 
 

R1:   Däremot 2012 så har det varit ett uruselt år. 
 

Hermansson:  Om jag fattar rätt så beror det väldigt mycket på foderpriser. Eller iaf en del på 
foderpriset och sen. 

 
R1: Även mjölk priset. Alltså, vi tappade, vi har ju Eko-tillägget och mellan 2011 och 2012, så 

sänktes vårat mjölkpris med totalt en krona.  Och vi producerar alltså 400,000 liter mjölk 
per år, då blir det lätt att räkna hur intäkterna tappet blev. På en totaloms… så blev… 

kanske… Innan sänkningen så sålde vi mjölk för två miljoner, och tappa 400,000. Det är 
rätt många procent.  

 
Hermansson:  Absolut. 

 
Lagerstedt:  20%. 

 
R1:  Som försvinner. Ja, 20 %. Så det kändes ju.  Vi har ju i princip haft, det är klart man 

måste underhålla saker men, men vi har i princip haft inköpsstopp hela 2012.  Inga stora 
grejer. Som man kan dra iväg och köpa. Bortsätt från att vi köpa en traktor precis för 

650,000 kr, i början på 2012.  
 

R1W:   Men den behövde vi. 
 

R1:  Sen var det dags  att bromsa. Så är det också man kan inte köra omkring i ett gammalt 
junk. 

  
Lagerstedt:  Ja, prissättningen.  

 
R1:  Ja, och prissättning är bara take it or leave it. En gång i månaden får vi ett besked från 

Arla, från och med nu är det det här. Jag ska säga det här, eller vi, eller det är mest jag 
som åker runt på bondemöte, men jag tror ju inte på något sätt att Arla jävlas med oss. 

Det tror jag inte. Men jag tror men jag tror att det är otroligt bra för Arla om det blir det 
här, en annan mejerist.  Som tvingade Arla att vara lite mer på tå. För det är risken om 

man är så dominant så Arla är.  
 

Hermansson:  72 % av marknaden. 
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R1:  Då är ju risken att marknaden, liksom somnar till litegrann. Sen så har dom en massa 
projekt som är till för att rationalisera och spara pengar. Men jag tror alltid att man kan 

bli lite bättre om man hade någon som pushar en lite.  
 

Hermansson:  Absolut. 
 

Lagerstedt:  Det är det som är för att känna flåset lite.  
 

R1:   Jag tror att det skulle vara otroligt bra. Både för lantbrukarna och för Arla.  
 

Hermansson:  Absolut, det håller jag med om.  
 

Lagerstedt:  Jag tänkte lite på vad du sa. För tretton år sen, ungefär år 2000, mellan Arla och 
danskarna. 

 
R1:   När de fusionera. 

 
Lagerstedt:  Ja, precis. Har man märkt någon skillnad? På branschen? 

 
R1:  Jag vet inte, vi har bara varit här sen 2007. Men sen -90, men som övrigt. Innan vi gick 

med i EU, så var det i princip statliga prisförhandlingar. Man gjorde upp priset med 
staten. Det var mycket som hände där i samma veva. Där är vi ju inte alls idag. Vi har en 

EU ersättning. Men i slutänden handlar det om tycker jag i alla fall om att EU-ersättning 
är, det går via oss att hålla ner priser i livsmedelbutikerna, till kunden, till slutkunden. För 

hade vi inte EU-ersättning så skulle, det har vi ju i hela EU, så skulle priserna i butik gå 
upp.  Så har man valt att göra det på det har sättet. Men ja det är liksom, så har man 

valt bara. Men alltså, det är klart att det är viktigt med skillnad, när som gick ihop med 
Danmark. Dels var det en enorm skillnad i Sverige för det var ju vattentäta skott i 

butiksleden. Man var inte inne och pillade på varandras försäljningsområden. Var man i 
Arlaland så fanns det bara Arla, var man i Skåne så kunde man bara hitta 

Skåne[mejerier]. Medans idag så finns alla överallt, åtminstone med deras 
premiumprodukter. 

 
Lagerstedt:  Jag tänkte lite så här att Arla försöker ha samma prisersättningsnivå till alla bönder på 

alla sina marknader. Det kan, den har inte följt indexen med inflationen och 
ersättningspriset. Man tänker då att detta har påverkat, kollar man då på den brittiska 

och tyska så alla har dom olika förhållande med lantbruk.  
 

R1:  Sen gäller ju det lantbruk, och i samhället. Det var någon som sa, på ett möte där jag 
var, det var någon som sa att spannmålsodlingar, att 2 kr/kg var väl helt okej. Men då 

var det någon som hade köpt ny tröska på 80-talet, och på 80-talet så kostade eller fick 
man ungefär 90öre/kg, för vete och en ny tröska kostade 200,000. Ska du köpa en ny 

tröska idag så får du 2kr/kg och tröskan kostar 3,5 miljon. Om du ska ha en stor. Det har 
hänt någonting där i mellan. Det är rätt många gångers mer fördubbling än på vetepriset. 

Och det är samma sak som med mjölkpriset.  Att det har inte hängt med. Det är inte bara 
mjölken som är i den situationen.  
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Lagerstedt:  Hela den sidan har släpat efter.   
 

R1:  Ja. Till viss del handlar det om att man måste rationalisera, med gårdarna. Det här är ju 
en arrendegård, det var in princip en förutsättning för att vi skulle kliva på det här.  

 
R1W:   Att det skulle vara lönsamt.  

 
R1:  Ja att det var lönsamt, och att det var en arrendegård. Vi köpte djur och maskiner för fem 

och en halv miljon av han som bodde här innan, och så behövde vi lite rörelsekapital, för 
foder och vad det nu är. Idag så har vi, ja lite drygt en miljon i lån. Och då har vi 

betydligt bättre maskinpark och bygt upp en massa. Då jobbar vi här, jobbar både två, vi 
bor här, det är ju långt ifrån vad folk har för, vilket boende som helst i detta område, 

skulle vi däremot ha köpt en fastighet, så skulle, bott någon annanstans för ha 
mjölkproduktion. Och kanske ha 10-15 miljoner, för en fungerande fastighet. Det är ju en 

sådan enorm investering att göra, folk som bygger nytt idag för 100 kor, och investerar 
10 miljoner, dom vet i alla fall vad dom ska göra tills dom går i pension.  För dom 

kommer inte ha betalat tillbaka dom 10 miljonerna. Och jag skulle inte sätta mig i den 
sitsen.….. då är jag heller anställd någonstans. Det är inga problem.  

 
Lagerstedt:  Det var hur mjölkmarknaden förändrars.  

 
R1:  Men, men jag tror att konkurrensen har blivit större. Problemet är att konkurrensen bara 

har blivit större i slutledet, den har inte blivit större på intransportsidan.  
 

Hermansson:  Det är samma gamla visa. 
 

R1:   För oss är det så.   
 

Hermansson:  Ni levererar mjölk och får betalt för den. 
 

R1:   Precis.  
 

Hermansson:  Ni har inget att göra med priset. Det förstår jag. 
 

R1:  Det är samtidigt som, det är ju ett knep, ett sätt, jag ser mig själv som en företagare. 
Sen är det ju ett lite udda sett att vara förtagare på, jag menar våran produkt är såld. Så 

länge vi producerar en produkt, som kvalitetsmässigt är okej för Arla, så är produkten 
såld. Det spelar ingen roll, nu stod det 2,7 på, hade det stått 5000, hade det också varit 

sålt. Och det är klar en utmaning för Arla också. Att dom inte, har koll på riktigt hur 
mycket mjölk som kommer in. Nu kan man inte bara gasa och bromsa hur som helst, 

men man har på något sätt, och det ligger i det här, man lovar att ta emot allt som man 
har producerat.  

 
Hermansson:  Det är väl en rätt skön säkerhet kan jag tänka mig.  

 
R1:  Ja det är ju en uppsida med det här också med det här att produkten är såld. Vi hade bo 

på lantgård ihop, i Härnösand, och hade bo på lantgård i en..  och funderar på om man 
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skulle utveckla det mer.  Men då har man hela tiden, klart det kan gå jättebra, med en 
turistsatsning men det kan ju också vara helt tomt. Det är ju en enorm skillnad, jämfört 

med det här.  
 

Lagerstedt:  För att koppla åter till det här, den är redan såld för konsumtion, så har konsumtionen av 
mjölk minskat, samtidigt som det ekologiska har gått upp, nu har den stagnerat, men 

kommer det på något sett påverka situationen på marknaden och gällande konkurrensen?  
 

Hermansson:  För 5-6 år sedan, så var det en stor push att man skulle ändra om till ekologisk 
verksamhet, sen har det visat sig att. 

 
R1:  Det gick ju, konsumtionskurvan gick väldigt hårt uppåt, så man bestämde sig för att, 

under 2007-2008 att man måste ta in många fler eko-producenter. Och när man fick in 
dom så, så gick kurvan åt det här hållet [pekar ner mot bordet, skratt]. Fläkt. Jag läste en 

siffra nu, jag har trott att vi har legat på 50%, men jag läste att vi utnyttade eko-mjölken 
till 69%. Läste jag bara här om dagen. Men vi har rätt mycket eko-mjölk som körs i den 

konventionella mjölken. Det är ju inget lurendrejeri så, liksom, men, det gör att vi blir 
hårda med merkostnad, att hantera den här eko-mjölken.  

 
Lagerstedt:  Det blir som sagt en annan avräkning, ni har andra inpriser på foder och.. 

 
R1:   Ja, precis. 

 
Lagerstedt:  Marginalerna äts upp, om man inte får ekotillägget.  

 
R1:  Nu får vi ekotillägget men det hålls ner då för att, alla har ju samma ekotillägg, det kan 

vara så att man bestämmer sig för att, från eran gård så kommer, vi att hämta mjölken 
med den vanliga tankbilen och kör den i den konventionella, vi har ju fortfarande 

ekotillägget som är 76 öre idag. Men alltså det har man ju då minskat ner så att det 
räcker till alla eko-leverantörer. Och det är ju också för att man, det är klart att man är 

försiktig, för skulle man säga att du får inte leverera och du får inte leverera men ni andra 
får leverera. Nästa gång man behöver mer ekomjölk så kommer dom inte vara dom första 

att anmäla sig.  
 

Lagerstedt:  Den solidariska approachen. 
 

R1:  Ja så man måste ju köra lite sådär tycker man. Sen tror jag att man har försökt påverka 
en del. Och kanske tillochmed köpa ut någon, ryktesvis, men jag har inget bevis för det.  

 
Lagerstedt:  Men tror ni att denna trend kommer att fortsätta? Som har varit nu att mjölken går ner 

och konsumtionen går ner och kommer ligga på den här 12.5% med ekomjölken. Eller 
kan EMV-mjölken, som alla egna märken som alla kedjor har släppt nu. Kan dom komma 

in och ruska om landskapet? 
 

R1:   Att det skulle säljas mer mjölk då?  
 



 

 41 

Lagerstedt:  Säljas mer mjölk, drar ner ersättningsnivån eftersom dom försöker alltid prispressa, och 
detta kommer konsumenter följa. 

 
R1:  Men samtidigt är det väl så att vi har vår kretsmöten och vad det heter, medlemsmöten, 

och jag lyssna för ett tag sen på [Christer. Författarnas anmarkning] Åberg, som är VD, 
chef för Arla i Sverige, och menade på att när ICA har varit har ute och sålt mjölk för 4kr 

billigare än arla så finns det bara en anledning, att dom har gjort det för att dom har köpt 
på sig för mycket mjölk till butiken som dom måste bli av med i stället för att kasta dom, 

i soporna. Med den uppgörelsen Arla har med ICA så finns det ingen chans att dom kan 
sälja mjölken 2-3kr billigare och vara lönsamma även om dom skulle vilja det.  

 
Hermansson:  Om jag fattar rätt så, nu i dagsläget, förutom Coop, som har ett eget mejeri, så har är 

det ingen större skillnad för bönderna. 
 

R1:  För ICA är det så. Just mjölken till ICA. Nä för oss är det ingen större skillnad. Inte alls. 
Det ända jag ser på sikt är att. Det som är ett problem på sikt, det tror jag inte är 

dryckesmjölken. Det har konsumenterna tydligt visat att, för bland annat Lidl, att 
importera dryckesmjölk är en dålig idé. Det kommer sluta i någon gödselbrunn.  Som det 

gjorde i Halland. Men alltså alla andra produkter i mejerihyllan. Det är Österrikisk grädde 
och ostar från jag vet inte var.  

 
Hermansson:  Överallt. 

 
R1:  Och det är det som kanske är en utmaning tycker jag, och uppsidan för livsmedels 

kedjorna, man vänjer konsumenterna vid sina egna varumärken. Och då slinker 
problemet in för oss. Då slinker den där grädden från Österrike med. Inte att det är något 

fel med grädde från Österrike. Överhuvudtaget inte. Men det är ju helt vansinnigt tycker 
jag att sitta och producera, och frakta grädde från en massa kilometer. 

 
Carls:   Det har varit våran tanke också.  

 
R1:   Mjölk som mjölk.  Jag har svårt att förstå poängen av att köra upp den och bara för att 

någon vill tjäna en slant på den. Det är så korkat att det finns inte.  
 

Lagerstedt:  Det är ju intressant för då kommer vi tillbaka till konsumenten. För samtliga har sagt att, 
som vi har pratat med hittills, LRF och Axfood, att dom vill gärna ha Svensk mjölk, som 

sagt, men dom kanske inte alltid vill betala. Som grädden till exempel som vi ser. Här tror 
jag att ni är viktiga för att hjälpa den svenska konsumenten att förstå vad dom 

värdesätter mest. Är det, det svenska eller är det priset? Kan man tappa det, så 
förkommer. 

 
R1:  Det är svårt att klumpa ihop folk tror jag. Jag tror det finns dom som överhuvudtaget inte 

över sin tröskel skulle ta något som inte är svenskt, från mejerihyllan, samtidigt som jag 
står som bonde i butik ibland, ett sånt här pittoreskt inslag i, men jag brukar duscha först 

och jag har vanliga kläder på mig. Då sneglar jag alltid ner i folks korgar, det är en 
sjukdom jag har, även när jag handlar i vanligt fall så måste jag kolla i folks korgar. Det 

är klart att det är, dom som köper ekomjölken, att det är genomgående i hela 
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kundvagnen. Till eko- eller ett premiumsortiment. Medans många köper ju Arlas 
Klövermjölk, som är en långhålltidsbar mjölk. Å det är inte så konstigt tycker jag om man 

köper en eller två av dessa. Man kanske inte är en jättestor konsument, då behöver man 
en mjölk som klarar sig lite längre i kylskåpet, men alltså som jag också ser, om man 

köper 10 eller 15 såna, då finns det ingen annan anledning än att den är 50 öre billigare.  
 

Hermansson:  Det är det vi har kommit fram till också. Men vi har diskuterat detta lite, och fått lite 
feedback på det, att producera att sådan mjölk, en CRM mjölk, så där ligger en ”cause” 

bakom kan man säga. 
 

R1:   Nu får ni tala svenska.  
 

Hermansson:  CRM är consumer related marketing, eee, cause related marketing. Det betyder att man 
marknadsför en produkt, från en orsak. 

 
Lagerstedt:  Allting startade med, för 30 år sedan när American Express sa om ni blir kunder hos oss 

så skänker vi ett ex antal öre för varje köp till att renovera Frihetsgudinnan. Så man 
kände att man gjorde något bra för samhället.  

 
Hermansson:  Och det var ett väldigt lyckat projekt.  Då är våran tanke att man skulle kunna göra något 

liknade med mjölk. Men får rädsla är lite att dom då som skulle göra det här, dom 
storstadsborna, redan köper ekologisk mjölk och kravmärkt, som kanske har en 

anledning, etisk kanske. Medans det alltid kommer finnas dom som handlar på Lidl, och 
Aldi, som bara har ett pristänk, och är prisjagare. Vi kanske kommer skjuta oss själva i 

foten där.  
 

Lagerstedt:  Då kommer vi också in med grädde här igen, jag tror inte många känner till det här att 
grädden egentligen inte är från Sverige. Man känner att det är ju idioti. 

 
R1:  Men det står faktiskt på förpackningen.  På ICA grädde till exempel. Och Coop har ju 

också haft det. Dom har inte heller varit självförsorgande, med att också importera 
grädde. Men det är väl det som är, tror jag, utan att vara konspirationsinriktad vad skulle 

det annars vara. Dom vill ha en större frihet för att välja leverantör. Och det har man på 
allting utan för dom konsumtionsmjölken. Och det ända sättet, och det tror jag faktiskt, 

att det ändå sättet är, som Arla till exempel, är att man har en våldsam 
produktutveckling. Och att man har sina premiumprodukter. Men släpper det som vem 

som helst kan göra. Där går vi med på att producera EMV här. Och det som är premium 
är premium och det släpper man inte en tum på. Så gör ju alla varse det handlar om kött 

eller flingor så kör man någon sorts grej, visst det producerar man åt er litegrann, och 
sen har vi vårat star, kör vi själv. 

 
Lagerstedt:  Att åter det här med, barn och för lite information av hur det egentligen går till. Är det är 

gemene konsument inte har tillräckligt med information för att veta om hur förhållande är 
för bönder idag som skulle kunna köpa den lite dyrare mjölken. Är det, det som är 

problemet att dom inte vet att grädden är från Österrike.  
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R1:  Jag tycker personligen inte att det är där det sitter. Jag tycker som konsument att man 
måste tänka ett varv till. När man har varit och handlat i sin butik så, inte om man bor 

och verkar i stan, men lite utanför, så handlar man i sin butik, åker man hem, så är det 
ett landskap som man passerar som är uppbruten. Och det landskapet finns där av en 

anledning. Det är för att det är en bonde där någonstans i trakten som håller ordning på 
det om ett antal kor. För annars skulle inte det landskapet finnas där. Resultatet om det 

inte skulle vara så är att det växer igen om 5 år, det skulle det vara en slyvägg där då. 
Om man inte använder det. Och då måste man ställa sig den frågan att, vill jag bo i ett 

område där det ser ut som vi bara har skog. Eller vill jag bo i en trevlig miljö. Lite där 
tycker jag man ska komma in istället. Jag tycker inte att någon ska tycka synd om oss 

och handla våran mjölk av den anledningen. Men det är så vansinnigt onödigt att köra 
runt mjölken.  Sen vill man ha en fin fransk ost så varsågod. Klart köp det.  Det är väl 

ingen fara med det. Men den där osten man har till frukosten varenda morgon där kanske 
man inte måste gå över ån efter vatten. Den kanske kan vara svensk istället.  

 
Lagerstedt:  Så istället för att lansera en mjölk med att det ska vara bättre för bonden, så ska man 

mer tänka på att det blir bättre för en själv. Miljön blir förstörd.  
 

R1:  Man måste gå till sig själv alltså, som konsument. Det är faktiskt det man stötar i 
slutänden. Alltså landskapet utanför. [R1 pekar på en karta över Arlas mjölk bönder stor-

Stockholms-området] Till mejeriet i Kallhäll så körs mjölk från ungefär 20 mils omkrets. 
Norrköping och in mot Örebro.  Bor man i detta område så, är det dom här bönderna som 

gör landskapet, och deras djur. Det finns givetvis grisbönder och spannmålsodlare men vi 
ingår på någotsätt i någon form av ett system.         

 
Hermansson:  Så att upplägget med att stöta bönderna kanske är lite fel, det kanske handlar om att 

stötta mer miljötänk och alltså mer om själva miljön. Vad kan man kalla det? 
 

Carls:   Ta vara på den svenska naturen. 
 

Hermansson:  Ja. Man kanske ska vända att inte fokusera så mycket på bönderna, kanske fokusera mer 
på andra värderingar.  

 
Lagerstedt:  Den hela svenska bilden så att säga. 

 
Hermansson:  Svenska landskap.  

 
Lagerstedt:  Dom röda husen med dom viten knutarna.  Landskapet, dom öppna landskapen. Kan bli 

ingrott som. Det har ju att göra med urbaniseringen. 
 

R1:  Ja. Jag vill inte på någotsätt vara protektionistisk, att vi ska ha tullar och gränser, och så 
där. Klart man ska få importera om man vill och om man behöver något. Man hittar ju 

gott av importerade varor i vårat kylskåp också. Men jag tycker att man kanske ibland 
måste tänka till. Vi skulle köpa en ny vattenkokare för ett tag sedan. Bara några veckor 

sedan. Jag och min dotter gick till Media Markt. Och vi hade två kriterier, när vi skulle 
köpa den där vattenkokaren. Det skulle inte vara något synligt värmeelement, i den, den 

skulle vara slät inuti. Och den skulle inte vara gjord i Kina.  
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Lagerstedt:  Det kan bli svårt. 

 
R1:  Nä men det fanns några stycken att välja mellan. Vi valde en från Tjeckien, en Braun. Det 

är ju ett ställningstagande från mig då. För jag tycker att man måste kunna tänka till 
själv. Vill vi leva i värld där allt som vi handlar kommer ifrån kina. Att ett land sitter på ett 

monopol, att det vi har på oss och det vi använder kommer ifrån Kina. Det kan man ju 
faktiskt göra något åt själv när man handlar. Det är bara att välja. Om man måste på nått 

sett i det man stoppar i sig, kunna tänka på samma sak.  
 

Lagerstedt:  Vi utgår lite för mycket utifrån plånboken.  
 

R1:  Ja, jag tror ju inte, jag har så otroligt svårt att tro att den där som jagar Klövermjölken, 
för 50 öre billigare, om dom skulle välja den andra mjölken som kostar 50 öre mer, så 

skulle inte dom gå i konkurs för det.  
 

Lagerstedt:  Nej exakt. 
 

R1:   Jag tror ju inte, för det flesta är ju inte det som fäller avgörandet. 
 

Lagerstedt: Nej exakt. Det handlar ju om så pass lite pengar. Det är ställningstagandet. Det är som 
sagt för lite information.  

 
R1:   Och hur man kommer till botten med det är ju 10,000 kr frågan.  

 
Lagerstedt:  Jag känner också det så att säga. Man skulle åter igen kunna säga information. Jag tror 

inte folk tänker riktigt som du säger. Man önskar att dom skulle tänka ett steg längre. 
Men man tar det för givet.  

 
Hermansson: Det finns också studier där, om man bara går in i en mataffär så finns det 1000-tals val 

att göra. Och det är för man rationaliserar bort mycket, vissa har en lista och vissa bara 
spontan köper, och det är om man ska överlägga, och revidera fram och tillbaka, så blir, 

så tar det tid, som dom flesta inte har.  Att för många valmöjligheter leder till.    
 

R1:  Fast man kanske inte måste välja så mycket. Jag brukar säga, för mig är det egentligen 
inte så viktigt att folk, det kanske låter märkligt, men för mig så är det viktigt när jag står 

som bonde i butik eller här, att folk köper just en Arla grej. Men jag tycker att folk borde 
tänka när som står i livsmedelshyllan eller mejerihyllan att jag köper från ett svenskt 

mejeri. Någonting som är gjort i Sverige. Då har vi kommit jätte långt. Om man tänker så 
pass. Sen har ju vi, börjar man titta på kött sidan till exempel eller så, då har ju våra 

egna organisationer otroligt mycket att göra, det finns ju en anledning att brasilianskt 
kött eller vad det nu är, säljer och det är ju för att de är så pass mycket bättre på sortera. 

Här så skickar vi in en slaktko och ett jättefint ungdjur i samma tratt. Och ut kommer det 
någonting som är en slump om konsumenten får en kanon köttbit eller något som man 

liknar en skosula. Där är det ju någon som verkligen har en hemläxa att göra tror jag.  
 

Lagerstedt:  Man tappar lite av dom gamla värderingarna, och det gamla kunskaperna. 
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R1:  Ja till ganska stor del tror jag. Vi jobbar för sådana här saker. Vi är sex gårdar runt 

Stockholm som har Arla Minior med 18,000 barn varje år. Och då visar vi var saker och 
ting kommer ifrån. Vi har kosläpp här i början på Maj. Vi räknar med att det kommer runt 

4000 besökare. På Gålö, Steksholm, dom har 8-10,000 besökare. Norr om stan i 
Vallentuna, har dom en 7-8,00 besökare. Vi jobbar ju med sådan här saker.  Men risken 

är ju som sagt, att det är dom som redan är frälsta som vi  
 

Hermansson:  Intressant. Nästa fråga kanske. 
 

Lagerstedt:  Vi har varit inne och nafsat lite på det. Men om Arlas dominerade ställning. Är det rättvisa 
förhållande som ni arbetar under? Det verkar ju vara så bara konkurrens situationen som 

är lite så skev. 
 

R1:   Ja precis.  
 

Lagerstedt:  Men vi har varit inne och nafsat lite innan här också, på Wapnö. Som startade ett eget 
mejeri.  

 
R1:  Många gånger. Framför allt jag kanske går och funderar på sånt där. Jag har många 

gånger tänkt på det. Jag tror ju att man skulle komma, det kan väl ni ta med er. Det finns 
ett bryggeri, i Vårby som dom ska lägga ner.  

 
Carls:   Spendrups bryggeri.   

 
R1:  Ja Spendrups bryggeri. Det är ju en strålande lokal. För att använda i sådan här 

produktion. Är det är folk som kan livsmedel och dryck hantering, För jag menar, säg att 
man säger, de här Sju Gårdar, ett super bra initiativ. Järna Mejeri som brann ner, 

kanonbra.  Men vi skulle behöva vara 200 mjölkproducenter från Stockholm, kanske 
liksom, som levererade som ett konkurrentmejeri. Då skulle vi ju vara en aktör som 

faktiskt kunde synas i mejerihyllorna. Jag tror ju att man skulle kunna sälja, en mjölk rätt 
bra med ett högre pris om man kan berätta att den är producerad här.  

 
Hermansson:  Det är väl mest så här att det är mycket jobb med att organisera och sen att 

marknadsföra sig själv. Det kräver en enorm omställning. Och en enorm budget.              
 

Lagerstedt:  En skattkista med pengar.  
 

R1:  Ja det krävs nog att det kommer någon som har och som ser en möjlig vinstchans i det 
här.  Jag har inga problem att leverera till ett AB.  Vi har väl inga problem med att vara 

delägare heller. Men det krävs nog att det är någon som kan livsmedelsproduktion också 
som är ledande i ett sådant företag, som är ledande huvudägare också.  

 
Lagerstedt:  En liten omskakning på marknaden.  Det är i princip det vi har på vår lista.  

 
R1:   Vi är lite mindre än Wapnö, för Wapnö har tillstånd för 1400 kor.  
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Hermansson: Vi ska faktiskt intervjua dom i veckan.   
 

[Talking about the future interview with Wapnö] 

 

R1:   På Wapnö är många redan frälsta. Dom vet vad det betyder.  
 

Hermansson:  Vi har fått hörde att det är väldigt lyckat i de området. Säljer väldigt bra.  Lite högre pris. 
 

R1:  Den stora utmaningen för Arla som jag ser det är, det är att dom får ta så mycket styrk. 
Så snart det sägs något i media, Arla och Milko hette ju ett mejeri i mellan-Sverige, som 

fusionerade för några år sedan. Man kan ju se det där från olika synvinklar, men det var 
faktiskt så att Milko höll på att gå i konkurs. Man valde då att fusionera med Arla efter det 

att konkurrensverket hade godkänt. Och Arla fick ett antal krav på sig. Bland annat att 
sälja mejeriet som Coop sen köpte. I den här så, i media, jag vet inte om ni har tänkt på 

det, men i media har det låtit som att stora multinationella Arla sväljer lilla Milko. Eller 
globala Arla sväljer. Och det är ingenting man kan ta på. Jag ringde faktiskt för ett tag 

sedan till Ekots ekonomichef, får då sa dom ju någonting sådär igen. Men liksom att 
multinationella Arla plågar bönderna, sa dom fast med andra ord. Och man säger det på 

ett sådan sätt som att det framgår oerhört tydligt vad han menar men det går inte att slå 
på det med fakta. Det går inte att säga att han ljög. För det gjorde dom inte. Men väljer 

ett ord val. 
 

Hermansson:  Man kritiserar? 
 

R1:  Man laddar det väldigt mycket. Och det funderar jag också på. Är det media? Vad tjänar 
dom på det? Eller är, vad är det för poäng ens.  

 
Hermansson:  Stora företag är onda.  

 
R1:  Så är det vara. Stora företag är onda. Punkt. Och dom kanske och skulle behöva tänka ett 

varv till. Kan jag tycka.            
 

Hermansson:  Det var väl ett krav att annars skulle dom bara försvinna från marknaden och en massa 
bönder skulle gå i konkurs om jag förstår detta.  

 
R1:   Milko, ja. 

 
Hermansson:  Dom räddade väl många bönder helt enkelt. 

 
R1:  Oavsett om man tycker, realiteten är att om konkurrensverket hade nej, hade Milko 

dagen efter lämnat in sin konkursansökan.  Och ett antal lantbrukare hade gått i konkurs. 
För man hade inte haft någon att leverera mjölken till.  Det är inte bara att säga vi styr 

upp några lastbilar och kommer upp till er och hämtar mjölken. Det hade tagit veckor att 
ordna till.  Kanske månader. Dessutom hade då kanske sagt då kommer inte vi hämta 

från där eller där. Nu sa man visst vi tar allihopa.  Kom. 
 

Lagerstedt:  Helt annars än hur det framställs i media. Det är ju lite mer att Arla räddade snarare då.  
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R1:  Ja vad man nu gjorde va. I alla fall att hård dra det.  Att lilla Milko blir slukat, och det blev 

dom kanske på sätt och vis. Men vad var alternativet.  
 

Lagerstedt:  Men som sagt detta är ju en ekonomisk förening. 
 

R1:   Arla. 
 

Lagerstedt:  Ja precis, ni är alla delägare. Känner ni att ni kan påverka Arla mycket? Med er lilla röst 
så att säga. Eller är det som ett vanligt företag och sitta med en A-aktie. Nää då. 

 
R1:  Nej det är ingen som sitter med och bromsar det tror jag inte. Men jag tror, Arla är så 

stort idag så det är ju som, jag tror man kan likna det vid politik. Det handlar om små, 
små, små förändringar hela tiden. Man ka inte göra något själv kanske, man måste ju 

alliera sig med andra för att baxa det här åt ett håll. Du var inne på detta med du sa 
aldrig någon riktig fråga. Det här med betalning i olika länder. Jag är ingen expert på 

något sett, men jag tror att det kommer bli en fråga inom Arla. Om vi verkligen kan ha 
samma betalning på alla marknader. 

 
Lagerstedt:  Det är ju inte samma kostnader för att bedriva lantbruk här. 

 
Hermansson:  Till och med i Sverige skiljer det. 

 
R1:  Jag tror Arla kommer få svårt där i slutändan. Jag säger inte att det är lättare att dela 

upp det, men jag tror att man måste gå ditåt, i slutändan alltså.  
 

Carls:  Tänkte vi, vi har kunnat läsa i media på sistone att det är många mjölkbönder som lägger 
ner. En färde del som senaste tio åren. 

 
Hermansson:  Om jag har förstått detta rätt, så är det en naturlig utveckling fas, att år läggs det nästan 

ner en om dagen nästan. 300-400 per år som läggs ner. Men det är naturligt och det har 
varit så rätt länge.  

 
R1:   Det är en halveringsprocess på tio år.  

 
Hermansson:  Samtidigt som produktionen ökar för dom som finns kvar, och dom blir större.  

 
R1:  Jag tror invägning har minskats, nä men nu har den ökat igen. Den minskades ett tag sen 

slog det upp stort i någon tidning att det var trendbrott för den hade ökat med 0,1%. Det 
är väl som man tolkar det. Det speglar nog att det har varit. 

 
Carls:   Tror du att det är en trend man måste vara orolig för eller är det normalt?  

 
R1:  Jag tror den har ökat. Tror jag. Jag tror också att det är så att när sista bonden försvinner 

på ett ställe så är från verkligen den sista bonden. Det uppstår inte igen.  
 

Lagerstedt:  Svårt att omstarta.  Det är skrämmande hur man kan måla upp bilder.  
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R1:  Vi hade ett möte här om dagen, i LRF:s-regi inne på Franzéngatan, som kallades för 

“Storstadsnära lantbruk”. Det var vi lantbrukare som hade tagit initiativ och bjudit in 
länsstyrelsen och ett antal kommuner runt omkring för att kommuners roll och hur dom 

ser på lantbruk och att bygga på åkermark, och hela den debatten som är het i Skåne till 
exempel, och börjar bli ganska het på några ställen runt här omkring också. Man kan bara 

titta på en sådan sak som självförsörjningsgrad. Där vi producera långt mycket mindre 
mat än vad vi äter i detta land. Man behöver inte måla fan på vägen för det, och säga att 

det ska bli krig, men det är så, det räcker med ett till redigt vulkanutbrott eller en 
fördjupad ekonomisk kris i världen, så att kineserna tänker, att vi måste handla så att vi 

mättar våra munnar, så att jag sitter säker på toppen av min position här. Då kommer 
det bli jobbigt med livsmedelsförsörjning på andra ställen. Det är en verklighet som finns.  

Men Sverige sitter i den sitsen idag.  
 

Lagerstedt:  Jag tänkte ännu värre.  
 

R1:  Mjölk producerar vi nog rätt bra av. Så att vi klarar oss, men kött är vi under 50% till 
exempel.  

 
Lagerstedt:  Hårda siffror.  Mycket som finns bakom butikshyllan.  

 
R1:  Det är det ju och den är rätt tuff också. Om vi ser på den här hästköttsskandalen. Det 

kanske inte är något fel med att äta häst kött men man kanske kan få välja. 
 

Hermansson:  Det är relevant, många sådana skandaler hjälper med att man vill veta ursprunget. Det 
diskutera vi mycket med Axfood. Till exempel att med Skånemejerier så kan man 

lokalisera vilken gård mjölken kommer ifrån. Lokal anknytning blir viktigare, det har vi ju 
berört innan. En annan grej vi tänkte undersöka lite närmare med konsumenterna.  

 
R1:  Arla har ju också prövat det där. Men dom slutade, det funkade inte så bra.  

 
Hermansson:  Med många gårdar är det. 

 
R1:   Jo men man hade en Mälardals-mjölk ett tag som. 

 
Carls:   Ja med olika förpackningar.  

 
R1:  Det stod då att det var Mälardals-mjölk och man hade en Östergötlands-mjölk. Man blev 

tvingad men sen la man ner allt. Det blir en utmaning då att hålla. Idag är det ju så, att 
mejeri till Kallhäll helt plötsligt har ett behöv av en tankare, en tank bli själv av mjölk, då 

styr vi upp den från Småland, både bil och släp.  Och då har det blivit en skaplig miljö 
mässig grej ändå. Det går upp en hel full transport. Men det blir väldigt svårt då att säga 

att den är Mälardals-mjölk.  Alternativet hade varit att säga det är tomt i mejerihyllan, för 
vi har inte mjölk.  

 
Hermansson:  Det är ingen bra lösning.  Nej. 
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Lagerstedt:  Ha nej. 
 

R1:  Nej det var inte bra för någon.  Det blir svårt för ett företag i den storleken att. Det är 
svårt att var nisch när man är bulk.  Man får välja vad man ska vara.  

 
Hermansson:  Har vi något mer att tillägga? 

 
Carls:   Jag tänkte vi skulle avsluta med en fråga som hur är Axfood. Är dryckesmjölken för billig 

idag? Eller inte? 
 

R1W:   Ja vad ska man säga? 
 

R1:  Ja tycker det är det. Jämför man med vad ändra drycker kostar per liter så är det rena 
skämtet.  

 
Carls:   Ja. 

 
Lagerstedt:  Ja. 

 
Hermansson:  Ja man får ju.  

 
R1W:   Man får ju ändå 18 av 22 näringsämnen. 

 
Hermansson: Ett stort exempel är ju vatten har lyckats om-positionera sig själva att bli, ingen tvivlar på 

att det kostar 20kr för en halv liter vatten på. Det är något som vi ännu tycker är sjukare. 
 

Lagerstedt:  Med 8kr för mjölken.  
 

R1:   Ja det är lite konstigt.  
 

Hermansson:  Skapa mer-värde. 
 

R1:  Det är många som är anti. Det är bara vi här i norr som dricker mjölk. Fast det stämmer 
inte. Det dricks på rätt stora delar av världen. Och inte minst äts typ ost.  För det är väl 

så, ska man, om man vill stöta svensk mjölkproduktion så ska man köpa svensk ost, det 
är mer effektivt.  

 
Hermansson:  Det var ju det vi snackade om innan, en tredjedel går till ost… till mjölk.  

 
R1:  Det är ungefär en lika stor andel som går till ost, men den är värd betydligt mer i 

handelsledet.  
 

Lagerstedt:  40kr för en ost eller. Det blir spännande. 
 

Hermansson:  Så är vi färdiga med frågorna. Tack  
[End of interview with R1] 
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Appendix B – Transcript Respondent 2 

E-mail conversation between Respondent 2, Head of sales, Wapnö AB and Martin Carls. 
  

 
Ang. Intervju 
2 meddelanden  

 
Martin Carls <martin.g.carls@gmail.com>  4 april 2013 14:45  
Till: fredrik@wapno.se 

Hej Fredrik,  
 
Detta är en bekräftelse på våran intervju, tisdag eftermiddag 9/4. 
 
Nedan finner du frågorna igen: 
 
1.	  Hur	  ser	  Ni	  på	  den	  nuvarande	  svenska	  mjölkmarknaden	  gällande:	  
a.	  konkurrens	  
b.	  lönsamhet	  
c.	  prissättning	  
	  
2.	  Hur	  anser	  Ni	  att	  mjölkbranschen	  förändrats	  de	  fem	  åren?	  
	  
3.	  Hur	  ser	  ni	  på	  trenden	  att	  mindre	  mjölk	  konsumeras	  men	  att	  den	  ekologiska	  produktionen	  och	  konsumtionen	  gått	  upp?	  
Hur	  påverkar	  det	  konkurrenssituationen,	  lönsamheten	  och	  bönderna?	  
	  
4.Tror	  Ni	  att	  den	  nuvarande	  eko	  trenden	  kommer	  att	  fortsätta?	  	  
	  
5.	  Kommer	  EMV	  ta	  marknadsandelar	  och	  hur	  påverkar	  dessa	  Er?	  
	  
6.	  Vad	  tror	  ni	  att	  slutkonsumenten	  värdesätter	  högst?	  Vad	  påverkar	  priselasticiteten	  hos	  kunder	  idag?”	  
	  
7.	  Tror	  ni	  att	  konsumenterna	  har	  tillräckligt	  mycket	  information	  om	  rådande	  klimat	  på	  den	  svenska	  mjölkindustrin?	  
	  
8.	  Anser	  ni	  att	  marknaden	  är	  tillräckligt	  transparent	  för	  att	  lansera	  en	  CRM-‐mjölk	  idag?	  
	  
9.	  Tror	  ni	  att	  den	  växande	  skara	  av	  konsumenter	  av	  ekologisk	  mjölk	  skulle	  vara	  villiga	  att	  köpa	  en	  dyrare	  mjölk	  om	  den	  
gynnar	  bönderna?	  
	  
10.	  Kan	  en	  lansering	  av	  en	  dryckesmjölk	  med	  syfte	  att	  ge	  extra	  inkomst	  åt	  bönderna	  hjälpa	  till	  att	  upplysa	  om	  rådande	  
förhållande	  och	  på	  så	  sätt	  öka	  förståelsen?	  
	  
11.	  Hur	  har	  konsumenterna	  välkomnat	  ert	  varumärke?	  
	  
12.	  Hur	  stor	  marknadsandel	  har	  ni	  i	  de	  butiker	  ni	  finns?	  
	  
13.	  Hur	  blir	  ni	  konkurrenskraftiga?	  	  
	  
14.	  Hur	  varumärkeslojala	  är	  era	  kunder?	  
	  
	  
	  
Vi hörs! 
 
mvh,  
Martin, Jonas & Karl 

 

 
Fredrik Gruneberger <fredrik@wapno.se>  15 april 2013 10:52  
Till: Martin Carls <martin.g.carls@gmail.com> 
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Från: Martin Carls [mailto:martin.g.carls@gmail.com]  
Skickat: den 4 april 2013 14:46 
Till: Fredrik Gruneberger 
Ämne: Ang. Intervju 

Hej Fredrik,  

Detta är en bekräftelse på våran intervju, tisdag eftermiddag 9/4. 

Nedan finner du frågorna igen: 

1.	  Hur	  ser	  Ni	  på	  den	  nuvarande	  svenska	  mjölkmarknaden	  gällande: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  a.	  konkurrens	  (En	  väldigt	  tuff	  bransch	  för	  de	  små.	  De	  stora	  blir	  större	  och	  har	  bestämt	  sig	  att	  ta	  ännu	  fler	  
marknadsandelar.	  Ett	  stort	  fokus	  på	  ”lägsta	  pris”	  och	  ”billigt”.	  Även	  stort	  fokus	  på	  EMV	  för	  de	  stora	  kedjorna	  vilket	  styr	  
deras	  prioriteringar.	  Viktigt	  för	  oss	  små	  att	  vara	  tydliga	  med	  våra	  mervärden. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  b.	  lönsamhet	  (Höjda	  kostnader	  gör	  att	  vi	  som	  mindre	  aktör	  måste	  ta	  ut	  mer	  för	  våra	  produkter,	  då	  vi	  inte	  
kan	  rationalisera	  bort	  dem.	  Viktigt	  att	  ha	  en	  lönsamhet	  per	  liter	  för	  att	  vara	  en	  långsiktig	  aktör. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  c.	  prissättning	  (Jag	  tycker	  inte	  att	  det	  är	  bra	  att	  de	  stora	  inom	  branschen	  pressar	  priserna	  så	  hårt	  att	  de	  
svenska	  bönderna	  och	  landsbygden	  blir	  drabbade.	  Den	  extra	  peng	  som	  de	  skulle	  få	  i	  avräkningen	  har	  de	  inte	  fått.	  Bra	  mat	  
och	  dryck	  måste	  få	  kosta. 

2.	  Hur	  anser	  Ni	  att	  mjölkbranschen	  förändrats	  de	  fem	  åren? 

(Mejerihyllan	  i	  butikerna	  har	  växt	  väldigt	  mycket	  och	  prispressen	  har	  nått	  även	  hit.	  Satsning	  på	  EMV	  från	  kedjorna	  har	  
blivit	  en	  stor	  del) 

3.	  Hur	  ser	  ni	  på	  trenden	  att	  mindre	  mjölk	  konsumeras	  men	  att	  den	  ekologiska	  produktionen	  och	  konsumtionen	  gått	  upp?	  
Hur	  påverkar	  det	  konkurrenssituationen,	  lönsamheten	  och	  bönderna? 

(Vi	  tycker	  det	  är	  synd	  att	  mjölkkonsumtionen	  går	  ner	  generellt	  sätt.	  Mjölken	  har	  fått	  större	  konkurrens	  av	  andra	  drycker	  
så	  som	  juicer,	  soppor	  etc.	  Vi	  i	  branschen	  får	  utveckla	  förädlingen	  av	  råvaran	  för	  att	  hitta	  nya	  vägar	  att	  nå	  konsumenten	  
med	  mejeriprodukter.	  Om	  det	  är	  så	  att	  kunder	  i	  större	  uträckning	  nu	  mot	  tidigare,	  gör	  medvetna	  val	  för	  miljön	  och	  
kvalitén,	  tycker	  vi	  det	  naturligtvis	  är	  bra.) 

4.Tror	  Ni	  att	  den	  nuvarande	  eko	  trenden	  kommer	  att	  fortsätta?	   

(Inga	  kommentarer	  på	  denna.	  Jag	  vet	  inte	  huruvida	  denna	  statistik	  stämmer) 

5.	  Kommer	  EMV	  ta	  marknadsandelar	  och	  hur	  påverkar	  dessa	  Er? 

(Ja	  absolut.	  Det	  är	  högsta	  prio	  för	  många	  kedjor	  att	  sälja	  deras	  egna	  varor.	  Många	  butiker	  är	  idag	  inte	  intresserade	  av	  att	  
sälja	  något	  annat	  och	  det	  är	  svårare	  för	  oss	  att	  ta	  plats	  ute	  i	  butikerna	  nu	  jämfört	  med	  tidigare.	  Vi	  hoppas	  konsumenten	  
tröttar	  på	  att	  inte	  veta	  varifrån	  mjölken	  kommer	  ifrån.	  Är	  det	  kul	  att	  köpa	  ett	  varumärke	  som	  både	  tillverkar	  
toalettpapper	  och	  mjölk?	  Att	  konsumentet	  blir	  mer	  nyfiken	  på	  vad	  som	  står	  på	  förpackningarna	  och	  ökar	  sin	  kunskap	  om	  
bra	  mat	  är	  till	  vår	  fördel.	  Vi	  hoppas	  att	  den	  insikten	  kommer	  i	  takt	  med	  att	  fler	  skandaler	  likt	  ”hästköttskandalen”) 

6.	  Vad	  tror	  ni	  att	  slutkonsumenten	  värdesätter	  högst?	  Vad	  påverkar	  priselasticiteten	  hos	  kunder	  idag?” 

Tyvärr	  är	  det	  så	  att	  låga	  priser	  är	  det	  som	  konsumenten	  värdesätter	  högst	  idag.	  Flest	  gör	  sina	  inköp	  
styrda	  av	  sin	  hushållsekonomi.	  I	  övrigt	  tror	  jag	  att	  hållbarhet,	  rättvishet	  och	  kvalitet	  spelar	  roll	  för	  
kunsumenten,	  men	  kommer	  lite	  längre	  ner	  ”på	  listan” 

7.	  Tror	  ni	  att	  konsumenterna	  har	  tillräckligt	  mycket	  information	  om	  rådande	  klimat	  på	  den	  svenska	  mjölkindustrin? 
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Nej,	  det	  tror	  jag	  inte.	  Generellt	  sätt	  i	  Sverige	  tror	  jag	  att	  kunskapsnivån	  är	  för	  låg	  när	  det	  kommer	  till	  
vad	  vi	  äter	  och	  dricker. 

8.	  Anser	  ni	  att	  marknaden	  är	  tillräckligt	  transparent	  för	  att	  lansera	  en	  CRM-‐mjölk	  idag? 

Ja,	  det	  kan	  jag	  hålla	  med	  om.	  Många	  leverantörer	  tjänar	  inte	  på	  att	  våra	  transperanta,	  medan	  vår	  
affärside	  mycket	  bygger	  på	  att	  vi	  är	  just	  det.	  Men	  jag	  tror	  att	  marknaden	  kan	  bli	  mer	  transparent	  i	  takt	  
med	  att	  konsumenten	  blir	  mer	  påläst	  och	  kräver	  information	  och	  fakta	  om	  producenterna	  av	  mat. 

9.	  Tror	  ni	  att	  den	  växande	  skara	  av	  konsumenter	  av	  ekologisk	  mjölk	  skulle	  vara	  villiga	  att	  köpa	  en	  dyrare	  mjölk	  om	  den	  
gynnar	  bönderna? 

Ja,	  det	  tror	  jag	  de	  flesta	  kan	  göra.	  Bara	  man	  kan	  spåra	  och	  verkligen	  se	  att	  det	  blir	  så.	  Dvs	  att	  bönderna	  
får	  de	  pengar	  som	  utnämns. 

10.	  Kan	  en	  lansering	  av	  en	  dryckesmjölk	  med	  syfte	  att	  ge	  extra	  inkomst	  åt	  bönderna	  hjälpa	  till	  att	  upplysa	  om	  rådande	  
förhållande	  och	  på	  så	  sätt	  öka	  förståelsen? 

Ja,	  det	  är	  en	  kul	  ide.	  I	  detta	  fall	  gäller	  det	  verkligen	  att	  vara	  transperanta	  och	  stå	  för	  det	  som	  utlovas. 

11.	  Hur	  har	  konsumenterna	  välkomnat	  ert	  varumärke? 

Vi	  har	  en	  väldigt	  lojal	  kundkrets.	  Många	  äldre	  som	  köper	  våra	  produkter	  pga	  att	  de	  har	  en	  förnimmelse	  
från	  hur	  det	  smakade	  förr.	  En	  hel	  del	  yngre	  som	  köper	  våra	  produkter	  för	  vårt	  miljöengagemang	  samt	  
djurhälsa. 

12.	  Hur	  stor	  marknadsandel	  har	  ni	  i	  de	  butiker	  ni	  finns? 

Vet	  ej	  tyvärr.	  Det	  är	  väldigt	  olika	  beroende	  på	  region. 

13.	  Hur	  blir	  ni	  konkurrenskraftiga?	   

Vi	  behöver	  fortsätta	  att	  kommunicera	  våra	  mervärden	  och	  bjuda	  in	  kund	  och	  konsument	  till	  gården.	  I	  
en	  marknad	  där	  mer	  och	  mer	  blir	  ”samma”,	  behöver	  vi	  lyfta	  vår	  unikhet.	  Vi	  har	  Härproducerat	  –	  råvara	  
och	  förädling	  på	  samma	  plats,	  vilket	  inte	  många	  andra	  i	  Europa	  kan	  erbjuda.	  Vi	  får	  fortsätta	  kämpa	  på	  
med	  det	  vi	  tror	  på	  helt	  enkelt. 

14.	  Hur	  varumärkeslojala	  är	  era	  kunder? 

Jag	  har	  ingen	  statistik	  på	  detta,	  men	  jag	  tror	  att	  lojaliteten	  som	  våra	  kunder	  har	  till	  oss	  ligger	  högre	  än	  
hos	  andra.	  Detta	  beror	  på	  att	  de	  har	  fått	  en	  viss	  insyn	  i	  våra	  mervärden.	  Bryr	  man	  sig	  om	  djuren,	  miljön	  
och	  råvaran	  som	  vi	  gör,	  smakar	  det	  bättre	  även	  för	  samvetet.	  Därför	  tror	  jag	  att	  många	  av	  de	  som	  hittar	  
våra	  produkter,	  stannar	  hos	  oss.	  Vilket	  vi	  tycker	  är	  jättekul. 
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Appendix C – Transcript Respondent 3 

Interview with Respondent 3, category manager: dairy, Axfood AB. 13/03/28.  
Interviewers: Martin Carls, Karl Hermansson and Jonas Lagerstedt. 
 
Carls:  Ja då första frågan lyder väl att hur ni på Axfood ser på mejerimarknaden i stort vad 

gäller konkurrens, lönsamhet och prissättningen? 
 

R3: Jag kan säga, det är andra frågan egentligen, men mejerimarknaden har förändrats 
ganska mycket på, ja de senaste fem åren, det är en av era frågor här framöver. Men om 

vi tittar på den här kartan, så här såg så här har ju mejerisverige egentligen alltid sett ut 
traditionellt. Inte alltid men sista 20 åren ungefär. Att du haft en ganska tydligen regions 

indelning och man haft norrmejerier som har försörjt, ja, norrersta och mellersta 
Norrland. Milko när dom fanns mellan Dalarna och uppåt till, det sträcker sig till 

Örnsköldsvik kan man säga sen i Gävledistriktet Gelfeorten ligger som en liten klav, lokalt 
mejeri försörjer Gävle och omnejd och sen Sandviken och däromkring, Gästrikland något 

utanför. Arla hade väl hela Mellansverige som sitt naturliga, ja sin naturliga 
hemmamarknad och skånemejerier nere i söder då som framförallt Skåne och sen har vi 

då Falköpings mejeri som ligger mitt i smeten då kan man säga och har väl en del butiker 
i västra Sverige och mellersta Sverige. Och tidigare jobbade väl mejerierna med att dom, 

med alla riksvarumärken som finns som Bregott och bravo och de som funnits med ett 
tag och ägs av ett mejeri och produceras av ett mejeri men har sålts över hela sverige så 

att man använder att man tradar mellan varandra och försörjde dom, alltså de hjälpte 
varandra att sälja som bravo fanns uppe i norrland till exempel fast det var 

Skåne[mejerierna] som gjorde det. Det förändrades! 2009 ungefär då gick Arla ut och sa 
att de sätter upp en riksdistribution vilket var det dom gjorde då och då slog dom sönder 

hela, de frisläppte konkurrensen, det var en ganska stängd marknad det var inte mycket 
som kom in på dom andra. Så det är väl egentligen den stora förändringen sen har det ju 

hänt en hel del om vi tittar på den här kartan. Milko finns ju inte längre de gick in i en 
fusion med Arla som, dom klarade inte av konkurrensen där och framförallt var det 

ganska dåligt driftat mejeri, ganska gammalt mejeri och ganska gammal organisation 
också så att de fick inte lönsamheten att gå ihop egentligen. 

 
Carls:   Nej precis. 

 
R3: Så det är väl egentligen de stora och sen att Skåne då dom som varit en mejeriförening 

valt att frilägga egentligen varit ett kooperativ tidigare som blev uppköpta av Lactalis 
förra sommaren. Så det har hänt ganska mycket. Så konkurrenssituationen idag är väl 

inte ja, det är nästan en monopolsituation som Arla har på vissa delar av marknaden kan 
man säga samtidigt som ja, EMV är någonting som har, vi har drivit på ganska hårt och 

de ökar så det blir tuffare konkurrens om man säger så. 
 

Lagerstedt:  Var det Gelfeorten som hade er EMV?  
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R3: Vi har olika producenter. Vi jobbar med Skåne, Arla och falköping framförallt är väl dom. 
Gelfe har vi inga affärer med alls [Lagerstedt in the background:”Var det inte R4 som sa 

något om”]. 
  

Lagerstedt: Ah, strunt samma 
 

R3:  ICA är ganska stora på Gävle 
 

Carls:  Vilket år var det ni lanserade eran Garant-mjölk? 
 

R3: Det var 2010 den första. Då kom gesällen och eko-mjölk. I år kommer väl färskmjölk. 
 

Carls:  Ja, om vi tänker då bara på de senaste fem åren då 
 

Hermansson: Det var vi väl gått igenom egentligen. 
 

Carls:  Ja, precis det är väl de största förändringarna. Det är inget annat du har… 
 

R3:  Det är väl just den här import-delen som ni har med där har ju nästan alltid funnits där. 
Det är ju Valio som varit drivande först med yoghurten som började deras hylla och sen 

har det snurrat på. Och det har inte varit import för import utan varit ganska starka 
varumärken som lanserats. Som drivits av leverantörerna som går in och kör. 

 
Lagerstedt: Stora aktörer som ligger bakom 

 
R3:  Ja 

 
Lagerstedt: Verkligen. Om vi hoppar över till nästa fråga så att säga då. Att det konsumeras ju 

mindre och mindre konventionell mjölk och, men att andelen ekologisk ökar. 
 

Hermansson: Eller har ökat. 
 

Lagerstedt: Eller har ökat. Nu har det stagnerat lite men tros ju gå upp igen ju. Påverkar det rådande 
förhållande med mjölk eller 

 
R3:  Man kan säga eko-mjölk, det var ju alla mejeri som slog på den stora trumman att, för 

ganska många år sedan, att eko det är framtiden, alla kommer satsa på det. Det är det 
bästa ni kan göra ungefär. Och det går ju till en viss gräns alltså när det inte finns någon 

ekomjölk så kommer det ekomjölk så börjar konsumenten köpa köpa köpa sen når det en 
viss nivå och det är väl ungefär där vi hamnat och den har stagnerat också lite grand. Sen 

har ju prisgapet minskat ganska mycket och det är ju det som har gjort att den fått lite 
större man gjorde en prisväxling här förra året till exempel samtidigt som vi kom med 

EMV, COOP kom med EMV på eko-mjölk för att få ner konsumentpriset och om man 
frågar konsumenter i Stockholm framför allt så har alla, ja, alla vill köpa eko men när 

man sen väl kommer till hyllan och ser den där prisskillnaden så då tar man det billigare 
alterntivet ibland och tyvärr så genomsyrar det ganska mycket i just mejeribranschen att 
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det finns, man säger en sak och gör en annan och vi ser det på siffrorna. Om vi tittar på 
EMV är det ju det som växer mest av allt just nu. 

 
Lagerstedt: Så det är väldigt låg betalvilja överlag kan man säga? Eller är det mest mejeribranschen? 

 
R3:  Ja, alltså vad kan man säga det är inte jätte, det är ju lågförädlade råvaror om man säger 

så och det är inte där man vill lägga största delen av sina inköp vill man hellre lägga 
pengarna på annat så. 

 
Carls:  Finns det något annat attribut i produkten än priset som lockar? 

 
R3:  Alltså det finns, ni är ju inne på rätt spår med lokal närhet det var, jag vet inte hur 

mycket ni har tittat på Milkos gamla affärer det här med alltså landskapsmjölk var 
någonting de jobbade med tidigare har ni sett det någonting? 

 
Lagerstedt: Jag har Arla… 

 
Carls:  Arla har väl haft… 

 
Lagerstedt: De körde något i Sundsvall. 

 
R3: Ja, Arla hade det på grund av att Milko slog igång och de som sagt agerade i Dalarna, 

Värmland, Hälsingland och ja Ångermanland egentligen det var där och de gjorde en på 
pappret kunde man tycka, det var väl en [tjuga]. Att det dom sa att vi höjer upp mjölken 

en krona som går oavkortat till bonden men i verkligheten så var det inte en hel krona 
som gick till bonden, jag kan berätta lite om hur mjölkekonomin ser ut sen vad man gör 

med mjölken men bonden fick en kick back på cirka 30 öre ungefär och hade en jättebra 
mediebyrå som hjälpte dom och fick ut det där men deras försäljning den dog det var inte 

det man ville ha utan man fick hitta andra alternativ för att liksom försörja 
konsumenterna. Betalningsviljan fanns inte där helt enkelt så det var väl egentligen 

början på slutet för Milko skulle jag säga. 
 

Lagerstedt: Intressant satsning som inte riktigt bar frukt då med andra ord. 
 

R3: Ja, ja absolut! Det var ju, som sagt hade det varit nu istället så hade det nog lyckats 
mycket bättre när det är mycket skriverier om bönderna och deras avräkningspriser hade 

det lyckats ännu bättre och i dagsläget finns det ett bra exempel Gefleorten är ju väldigt 
starka på lokal marknad och det är inte många andra mejerier som är inne och agerar där 

med bland färskvaror som mjölk, grädde och så där men de är inne i att lanseras en, 
sedan Milko försvann så har de en produktionsanläggning i Grådö som ni hört talas om 

som COOP har köpt så det är COOPs mejeri där och Dalarna och Skåne och uppe i 
norrland, det är där man är mest lokalpatriotisk och efterfrågar liksom lokalproducerad 

mjölk och de är inne nu med en Dalamjölk-satsning egentligen så det har bönder i 
Dalarna. De, mjölken körs till Gelfeorten, det är egentligen åtta mil bara mellan Grådö och 

Gävlemejeriet så det är ingen större transportsträcka och sen kör de tillbaka till 
konsumenten och det drog väl igång någon gång i vecka sju åtta och har gått ganska bra 

måste jag säga  
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Lagerstedt: Hur ligger den i pris? 

 
R3:  Den ligger högre. 

 
Lagerstedt: Hur mycket ungefär? 

 
R3:  Ja, den ligger väl något mot en krona faktiskt. 

 
Lagerstedt: Spännande att se. 

 
Carls:  Jag tänkte på den här begränsade betalningsviljan för högre pris med Milko och det, kan 

det bero på att det, att kunderna intresserade eller vet dom inte vet dom för lite om 
problemet. 

 
R3:  Ja men det alltså, frågar man folk så visst blir man intresserad då men sen vad man gör 

när man ska ta det här köpbeslutet i där. 
 

Carls:  Det är skillnad på attityd och… 
 

R3:  Ja, ja absolut. 
 

Carls:  Verkligt beteende. 
 

R3:  Absolut. Och det syns ganska tydligt i våra siffror när vi tittar på det sen, att det är det 
som är lite av kruxet. Och det är samma med ekologisk. Alla vill köpa ekologisk så är det 

men sen får vi inte med oss försäljningen i alla fall. 
 

Lagerstedt: Ekonomiska handlare så att säga. 
 

R3:  Ja, och sen har vi en överandel om man tittar på Willys-kunden så är det mycket 
prisjägare som går där också det ska man ha med sig. Men där har vi däremot sen vi 

släppte våran EMV på Willys har vi ökat eko-andelen där från 4% upp till 8%, så nästan 
dubblat ekoförsäljningen på mjölk där men det är lågpris, eller lågpris är det inte det är 

samma mjölk egentligen men det är ett lägre pris och då tycker vi konsumenten att köpa 
det så. 

 
Lagerstedt: Så man kan säga då egentligen att det som slutkonsumenten värderar mest är 

egentligen, det de sätter mest värde på är då egentligen priset. De har ingenting som, de 
bryr sig inte om attributen egentligen bara de får någonting till kaffet. 

 
R3: Nja, ja för många för den stora massan är det det men sen som jag var inne på Norrland, 

Dalarna och Skåne det är där de är mest lokalpatriotiska har vi märkt och det fanns ju ett 
exempel på det när Citygross slängde ut Arla, eller slängde ut Skånemejerier för ett par 

år sedan eller försökte och det vart väl ett uppror som hette duga så det stod det med i 
varenda j*vla lokaltidning. Vi gjorde en resa upp i Dalarna också dubbel-A har några 
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produkter där när Milko en gång var inne där och då var det ja, uppror på torgen och inne 
och hotade personalen så. 

 
Lagerstedt: Intressant ändå att det är så pass kära ändå men ändå inte villiga att betala riktigt för det 

ändå. 
 

R3  Nä, men det är dom som vill göra det som låter. 
 

Lagerstedt: Ja, exakt. Det är sant. 
 

Carls:  Vad hade vi sen då?  
 

Lagerstedt: Fyran? 
 

Carls: Ja, jag ser att det är lite olika ordning på våra här. Men vi kan väl gå tillbaka till era EMV-
varor då. Du var lite inne på hur framtiden se ut för dom kan du förklara lite mer. Vad 

förutspår ni? Hur kommer det växa? EMV med mjölk. 
 

R3: Det kommer ju att fortsätta växa. Kollar man på COOP som lanserade sin mjölk i slutet på 
förra året har de gått från noll till, de har gått upp till 20%-ig andel ungefär och det är 

som sagt, jag tror att det kommer bli ett helt annat inköpsmönster på mjölk överlag 
framförallt och det har ju knutit till sig egna bönder så att säga och det är inte omöjligt 

att inom en framtid att det blir någon sån att man kommer gå och upphandla 
mjölkvolymen istället för att köpa via mejerierna. Sen ska man ha med sig att det är 

egentligen alltså Arla är ju bondeägt, medlemmarna som är bönder är de som äger det 
och dom ska ju stå bakom alla beslut men det är, det uppfattas inte riktigt så när man 

läser i media. Att det är svårt att göra sig hört när man har ägare i England, Tyskland och 
Holland och så vidare och då är det svårt för den enskilde bonden att göra sig hörd, att få 

fram sin vilja egentligen. 
 

Lagerstedt: Ja, R4 pratade om att det var många, det var några i Norrköping som. 
 

Hermansson: Dragit sig ur. Han hade två-tre exempel på dom som hade sagt, ja, att vi drar oss bort 
från Arla och kör på vårt eget istället  

 
Lagerstedt: Kände väl sig ogynnsamma. Kände att de inte blev hörda som du säger trots att de ändå 

äger det. 
 

R3:  Ja, nä men så är det ju. Sen är ju skillnaden att avräkningspriset till bönderna i Sverige 
styrs ju av Arla för att alla följer ju deras prissättning och Arla har ju en, ja i deras 

koncern har alla länder, alla bönder i alla länder samma avräkningspris. Och det kan man 
ju fråga sig hur det kom till sig för det är ju skillnad på att driva en gård i, uppe i säg 

Sundsvall än vad det är att driva en i Bayern till exempel med djurhållning och isolering 
och så vidare. Det finns ju ganska stor skillnad på förutsättningen. Men det är så 

mjölkpriset till bonden sätts. Alltså nu är det inte en svenska marknad längre utan 
världsmarknadspris som sätter den egentligen så vår påverkan är ganska minimal här 

egentligen. 
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Carls:  Finns det vissa produkter som du kan se att konsumenterna är mer intresserade av att de 

är svenskt än andra? 
 

R3:  Ja, mjölk och grädde. Vi har ju bara, eller inte bara men på färskmjölken har vi bara 
svensk mjölkförsörjt. Och i stort sett alla våra EMV-varor på det, vi kallar det vita 

sortimentet, är Sverigeproducerat också sen finns det ju andra konkurrenter som har valt 
att gå och köpa grädde från Tyskland eller Österrike och så vidare men vi, fram till idag 

så är det bara svenskt.  
 

Lagerstedt: Kommer ni, off the record så att säga, kommer ni titta på att ta in utländsk grädde och 
sånt med tanke på som ICA? 

 
R3:  Alltså, vi stänger aldrig några dörrar och vi scannar ju alltid marknaden nere i Europa 

men i dagsläget har vi inga sådana intressen. 
  

Lagerstedt: Så den avvärjningen är inte… 
 

R3:  Nä, nä, alltså den besparingen man gör är, då väger kundnyttan över. Det är så man 
väger hela tiden. Vad som är viktigast för konsumenten så… 

 
Lagerstedt: Precis. 

 
Carls: Tänkte vilken påverkar tror du, eller kan man se att dessa små mikrobryggerierna, eller 

bryggerierna, mejerierna har de någon vital påverkan på branschen överhuvudtaget? 
Alltså som Wapnö. 

 
R3:  Alltså, Wapnö är ju väldigt starka på sin hemmamarknad det är inget snack om den 

saken. Och sen är det ju inte en majoritet av butikerna som har Wapnö i butik men det är 
ju inte dom som säljer mest så att säga utan det är dom konsumenterna som är villiga att 

betala mer som går in där och köper Wapnö-mjölken.  
 

Carls:  Kan man säga, kan ni, lär ni er något som större aktör något från dom? Alltså kan ni se 
trender? Är dom lite av en trendsättare dom här små mer specifika? 

 
R3:  Nä, nä trendsättare vill jag inte säga men det är ju det finns en anknytning till dem på 

orten och då efterfrågas konsumenten och det är ju så vi jobbar med lokalt idag. Det är ju 
kundefterfrågan som styr och vi ser till att det medför ett mervärde i butiken alltså utan 

det är bara positivt att våra kunder är nöjda så att säga. Sen är kanske inte dom de mest 
lönsamma produkterna att sälja men kundnyttan som väger över så att säga.  

 
Lagerstedt: Exakt. Ska formulera ny fråga snart. Ska vi ta en annan fråga så länge under tiden? 

 
Carls:  Ja, vi kan ju gå in lite på våran idé då med en CSR-produkt. En Fairtrade. Hur tror du på 

idén? Alltså med tanke på att vi vill via produkten förmedla information till kunderna.  
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R3:  Jag tror det är, alltså idén är bra men vet inte om marknaden är mogen för det just nu. 
Men nu kanske det är rätt läge just med skriverierna som är för det är ju lite det finns ju 

sångerna där ute om man lyssnar runt så finns det många sådana idéer men det är inte 
lätt att genomföra det. Och det är inte lätt att driva ett mejeri om vi säger så utan ska 

man göra något sånt så måste man nästan ta det i egen regi och då har du en 
kostnadsbas som ska täckas upp av nånting och har man inte garanti på volym så är det 

ganska svårt att gå in och göra något sådant. Och som sagt, Milko har ju redan gjort 
försöket och misslyckats så det vart ju inget bra i slutändan. 

  
Lagerstedt: Är det som ett avskräckande exempel som folk tittar på även om det var andra 

förhållanden som rådde då? 
 

R3:  Ja, det kanske var lite för tidigt men just då var det väldigt lokal trend men sen märker 
man ju att det är priset som spelar över sen och det spelar ingen roll. Och Arla kom med 

egna satsningar nere i söder och skapade lokala alternativ och dom tog då från bönderna 
nere i Kronoberg eller var det var och Skåne gjorde samma grej men ja, konsumenten 

förstår inte riktigt mervärdet i det här och uppskattar inte mervärdet. Eller förstår gör de 
kanske men de uppskattar det inte på det här sättet. Skåne hade ju ett projekt med 

spårbarhet på sina mjölk så att man kunde spåra ner det till alltså någon av de här fem 
gårdarna och ja, det vart ju ingen större grej av det heller. Det skapade ingen 

merförsäljning om man säger så. 
 

Carls:  Kan det hjälpa med mer information till kunderna? 
 

R3:  Tja, ja det är frågan eftersom mejerivärlden är rörlig vad ska den marknaden vad ska 
man säga då, vad ska det vara för information? 

 
Lagerstedt: Upplysning om förhållandena kan man säga. Hur till exempel som du säger att den är 

rörlig att man får reda på att den är så pass rörlig att det ändå är konsumenterna som 
styr hur marknaden fungerar så att säga. 

 
R3:  Ja, ja, ja, men det ja, jag tror att det är väldigt svårt att förmedla det alltså alla vill ju, vi 

vill ju inget hellre härifrån att bönderna ska få det bättre betalt och de prishöjningarna 
som vi tagit under åren har tyvärr inte resulterat i det. Så om man tittar på hur 

konsumentpriset har gått upp och så tittar på hur avräkningspriset har sett ut så ska jag 
säga att våra priser har inte gått ner utan det är när vi har höjt konsumentpriset har våra 

priser gått upp hela tiden så det har inte fallit tillbaks. 
 

Lagerstedt: Precis. Så mellanhanden tar väldigt mycket, eller mejeriet som Arla och Skånemejerierna 
det är dom som… 

  
R3:  Så är det nog! 

 
Lagerstedt: De sitter där och växer. Härligt. Fel bransch, känner jag. 

 
Carls: Men i stort då med era kunder, kan man se ett växande intresse för Fairtrade och 

rättvisemärkta produkter och sånt eller? 
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R3: Tja, det beror på vad man kopplar Fairtrade till, inom branschen så är det mer 

arbetsförhållanden i U-länder man tittar på. Mjölkbönderna är ju i de facto ägare till sitt 
eget mejeri också och då är det svårt att kommunicera ut den Fairtraden. Det finns ju 

som sagt många lokala skriverier just nu om, uppe i Jämtland och så där handlarna går in 
själva. 

 
Hermansson: Vi såg det här, eller R4 på LRF berättade om det här ”Mjölk är tjockare än vatten”. 

 
Carls:  Ett intresse. Grupper på Facebook och sånt här som börjar dra igång. Men dom har inte 

så stor genomslagskraft än så länge kan man tänka sig. 
R3:  Nä, så är det ju men som sagt dom som brinner för det är dom som låter och det är dom 

som agerar efter det också så att det är väldigt svårt att få dom att byta över direkt så. I 
övriga är det inte lika. 

 
Lagerstedt: Det känns lite som om det är någon form av hyckleri att tyck synd samtidigt som dom 

äger sig själva eller. 
 

R3:  Ja, ja vad ska man säga? Det är som sagt om man är ägare så ska man stå bakom den 
saken men så är det tyvärr inte i verkligheten utan man får inte sin röst hörd utan man 

har ingenstans att ta vägen och det är det som är problemet. 
 

Hermansson: Vi har bollat lite med idén att dom som faktisk köper ekologisk mjölk redan nu att det är 
dom som är mest, ja eller, skulle vara gladast att köpa en mjölk som också går till 

bonden att man skulle ta från en redan annan marknad att man skulle ta ifrån en 
marknad man egentligen ville ha för till exempel dom som handlar på Willys som du 

berättade, dom som är prisjägare, att dom fortfarande inte skulle ta utan man tar från 
andra mindre segment istället för det stora. 

 
R3:  Alltså det stora problemet, en satsning med Fairtrade skulle lyckas men det krävs då att 

man driftar det på egen hand alltså de måste bryta sig ur sitt befintliga mejeri för dom 
skulle inte klara, ett mejeri som Arla skulle inte kunna göra något sånt för det skulle inte 

fungera eftersom de har en prissättning som ska vara för alla bönder och då kan man inte 
rikta pengarna åt en marknad tror jag utan då måste man ha ett eget mejeri och ett eget 

koncept.  
 

Hermansson: Lite mer lokalförankring då 
 

Carls:  Som Wapnö och det, det är väl det som gäller 
 

R3:  Ja, Wapnö är ett jättebra exempel på som har lyckats. Det är mer som ett koncept. Alltså 
de har gården och har liksom, ja, lite av varje och är starka däromkring och är aktiva ute 

i samhället och så.  
 

Lagerstedt: För Wapnö är väl, har de bara dryckesmjölk eller har dom…? 
 

R3:  Nä, de har lite varje. Lite syrat och dom har lite ostar och har lite sådana saker. 
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Lagerstedt: Är detsamma samma, eller har du koll på det, tror du det ungefär samma procentuella 

andel som går till mjölk som till exempel Arlabönderna? För jag tror att det var R4 som sa 
att 30%, eller 25% av mjölken som går till… 

 
R3:  Går till dryckesmjölk? 

 
Lagerstedt: Ja, precis. 

 
R3: Det stämmer nog och sen, man kan säga, jag kan berätta om hur mjölkekonomin ser ut 

också. Man tittar på alla mejerierna då och dom har något som kallas för åtagningsplikt 
så dom måste ta in mjölk varje dag. Korna ska mjölkas varje dag, man slutar inte mjölka 

för att det blir söndag eller det blir julafton utan det är någonting, utan det är konstant 
ström in på mjölk. Sen har du ju, om man tittar till försäljningen är inte den lika konstant 

utan den viker ju litegrann över året och om man tittar på mjölkens kvalitet så är det 
ganska stor skillnad på fetthalten till exempel då, att det är magrare mjölk på vintern och 

sen när dom går ut så går fetthalten upp så det är en balansgång hela tiden så man 
måste hela tiden ta in mjölken. Och sen har du olika avsättningar. Om du inte kan sälja 

den som konsumtionsmjölk måste du göra något av det och då har du olika alternativ 
som till exempel att du kan göra mjölkpulver, alltså att man torkar mjölken och tar ut det 

och sälja på industrimarknaden, grädden som blir över kan man göra smör av till exempel 
eller ost till exempel och det är bulkprodukter som man kan avsätta till och det är ju det 

som styrs av världsmarknaden sen då. Finns det för mycket av någonting går priserna på 
det ner och så vidare är det bra priser på världsmarknaden kanske man styr över ännu 

mer produktion där och skapar brister någon annan stans så det är lite så det fungerar 
och det är just framförallt smör, mjölkpulver och ost som är världsmarknadsstyrt kan 

man säga. 
 

Lagerstedt: Det blir ibland brister på, som det var 2011 väl… 
 

R3:  Smörbrist, ja 
 

Lagerstedt: …Stor smörbrist. 
  

R3:  Och det är för att det inte finns tillräckligt med grädde. Att konsumtionen ökar och att 
grädden, ja, invägningen minskar och då blir det brister. Och då var vi tvungna att ta in 

alternativ från Finland och Tyskland till exempel. Så det är ju sådana parameterar också. 
Men sett över året finns det ganska gott om mjölk om man säger så. Det är mycket av 

det som kommer in till mejerierna som går ut på världsmarknadspriserna och det är ju 
inte alltid att dom är de mest lönsamma så det är ju en minuspost också i det hela. 

 
Lagerstedt: Ja, precis. Och lite av den här bristen för R4 var inne och pratade lite om det, som en 

liten risk var det väl ändå, om konsumtionen eller om bönderna minskar i den takt som 
dom gör till slut kommer det gröna öppna fälten försvinna 

 
R3:  Absolut. Självförsörjningsgraden försvinner då och då tvingas vi till import i alla fall. 
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Lagerstedt: Och det gäller som sagt att kanske få ut informationen om det till konsumenten innan det 
är försent så att säga. 

 
Carls:  Men i dagsläget finns det tillräckligt många bönder? 

 
R3:  Ja, i dagsläget eller nja, det finns nog lite för mycket mjölk till exempel ekologisk mjölk 

så det är lite för mycket. Många har ställt om och sen har inte konsumtionen gått upp och 
det är ju därför dessa ekotilläggen har sjunkit också. Man får inte avsättning på det så. Så 

det gäller väl att hitta nya marknader för det egentligen så. Och det stod väl någonting 
igår om att Arla skulle börja exportera ekomjölk till Kina, och för de fick dom väl 34 spänn 

litern eller sådär för det. 
  

Carls:  Vet du hur stor export Sverige har på mjölk? 
 

R3:  Nä, inte uppdaterad men allt finns på svensk Mjölk på det som går in och ut så att säga 
så det är tacksamt med jordbruks 

 
Lagerstedt: Ja verkligen. 

 
Hermansson: De verkar ha bra koll på det mesta. Mycket siffror och rapporter. 

 
R3:  Ja, mycket siffror och rapporter hit och dit så där kan man spendera några timmar. Det 

brukar jag göra när man får tråkigt. 
 

Lagerstedt: Exakt. Läsa härliga rapporter. 
 

R3:  Ja. Nä, men det är ju jag följer ju allt i media och runt bonden och all statistik och så 
vidare så att hålla mig uppdaterad på vad som händer och så. 

 
Lagerstedt: Ja, det är ju viktigt att hålla sig ajour. Men om vi går tillbaka lite till Axfood och Axfoods 

kunder om man tänker på alla era butiker, hur lojala är dom till varumärkena? Eller är det 
så att priset, att man ser priset om vi sänker priset på den här varan så ser man en 

väldigt hög ökning på just den varan samtidigt som konkurrenterna.  
 

R3:  Ja, det gör vi ju. Det är ju ingen hemlighet att priset är det som styr ju. Det är ju lättast 
sätt att få volym på nåt det är att dra ner priset en bit för då kan man se en effekt ganska 

snart så att säga. 
  

Lagerstedt: Och det har ingenting med, om man tänker på Fairtrade eller allt sånt där utan man 
lägger, återigen det här värdeskapandet. 

 
R3:  Jag tror inte. Fram till nu, så är det ju ingen som har, alltså lokalproducerat är bra för 

man har kanske en relation till bondgården där man ser att man vill att det ska vara kvar 
men det blir inte riktigt samma beslut när du är ute i butik oftast. Det är så och när man 

tittar där de flesta människor faktiskt bor är det i Mellansverige, Stockholm, Göteborg där 
associerar man inte direkt till någon bondgård och Arlabonden vem är det? Bonde i butik 
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hade varit ett sätt att kommunicera bonden och sätta dem i fokus som är liksom hjältarna 
om man ska liksom hårddra det. 

 
Lagerstedt: Kan man säga att urbaniseringen är ett hot för informationen, eller förståelsen för… 

 
R3:  Nja, det kan man väl säga. Det gjordes en undersökning i England för inte så länge sedan 

och det var väl 20 % av alla 12-åringar visste väl inte att äggen kom från hönan. Nä, men 
det är ju skrämmande 

 
Lagerstedt: Ja, visst är det så [Carls and Hermansson are agreeing in the background]. 

 
R3:  Då kanske man inte har lämnat storstan på länge så visst är det ett hot att förståelsen 

hur ja, varför betalningsviljan finns där eller inte varför man inte bryr sig tillräckligt så att 
säga. 

 
Lagerstedt: Finns det någon form av upplysa den nya generationen kanske om var råvarorna kommer 

ifrån. Så det är då kan man säga informationsbristen som. 
 

R3:  Ja, ja men vem ska göra det? De lokala har sin hemmamarknad och där är det ganska 
enkelt men när en aktör som Arla till exempel som jobbar över hela Sverige vad ska dom, 

det är svårt att få någon lokalanknytning. 
  

Carls:  Kan dom tjäna på att vara mer transparanta i sin verksamhet? 
 

R3:  Vad sa du? 
 

Carls:  Kan dom tjäna på att vara mer transparanta, Arla? 
 

R3:  Tja, jag vet inte. De är väl rätt så transparanta om man går in och tittar på hemsidan så 
hittar du ju det mesta och de hade ju för några år sedan till exempel i 

Stockholmsområdet så gjorde dom [inaudioble] mjölken och liksom prickar ut var 
gårdarna ligger och så vidare men det blir inte så mycket av det. Det är bra att informera 

det är, de har som sagt mjölkpanelen som det kallas på baksidan och där kan de skriva 
både det ena och det andra och Falköpings som vi jobbar mycket med har bonde som 

man kan gå in och titta och bjuda in på betessläpp och så vidare för att försöka skapa 
förankring då. Men det är ju svårt också för Arla som har ett upptagningsområde över 

hela Sverige och speca exakt varifrån mjölken kommer ifrån, från de här gårdarna. 
 

Lagerstedt: Du sa det att Skånemejerierna hade den här spårbarheten tidigare, var det tidigare eller 
har de lagt ner det helt eller finns det fortfarande kvar i någon utsträckning. 

 
R3:  Nja, tror inte den är så het, vi kan gå in och titta. 

 
Lagerstedt: För det känns ju att de försöker lite men om man inte lägger ner helhjärtat så blir det 

svårt ju att konsumenten att förstå så att säga vad det är för konstig kod högst upp på 
paketet. Fantastiskt mejeri [about Skånemejerier when their webpage is shown]. 
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R3:  Jodå, var kommer vår mjölk så här har du hela så där har du en kod så kan du ladda ner 
mobilappen också. 

 
Lagerstedt: Mm, de vill väl få in trafik där. 

 
R3:  Ja, men det kan ni ta som ett exempel på att kolla på det här som visar ett försök så har 

ni ju det finns ju Skånemjölk att köpa på ICA Liljeholmen till exempel. Köpa och spåra 
upp då och ladda ner och kolla. 

 
Hermansson Vi var där och kollade faktiskt och där de har den fantastiska baren mitt inne i 

mataffären. 
 

R3:  Ja, det är det ju. 
 

Lagerstedt: Ja, det är spännande, de har ju även gjort det på. Inte Götgatan, Södermalm, vid Matte. 
 

Hermansson: På Götgatan? Folkungagatan? 
 

Lagerstedt: Folkungagatan! Har ICA även fått tillstånd att sälja 
 

R3:  Bredvid bolaget där precis? 
 

Lagerstedt: Precis, det är väldigt bra. Få upp smaken. 
 

R3:  Det är klass på den. Ja, men som sagt här har vi då spårbarhetsgrejen och då får du väl 
fram det ner till fem gårdar ungefär som. 

 
Lagerstedt: Så det finns ändå, det är väl ändå den näststörsta aktören Skånemejerier. 

 
R3:  Ja. 

Lagerstedt: Så det finns ändå en transparens. Att dom kan… 
 

R3:  Och dom har ju faktiskt gjort om strukturen så det är inte sen Lactalis köpt upp dom en 
mejeriförening längre utan ett aktiebolag. 

 
Lagerstedt: Ja, precis. 

 
R3:  Och så har du Skånemejerierna som är en ekonomisk förening som bönderna som då 

förhandlar med Skånemejerier AB. 
 

Lagerstedt: Mer Parisstyrt har jag fått höra. 
 

R3:  Ja. 
 

Carls:  Hade vi några fler frågor eller har vi gått igenom allt? 
 

Hermansson: Jag tror vi har täckt det mesta va? 
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Lagerstedt: Ja, tror vi har varit inne och nafsat lite på alla så att säga. 

 
R3:  Är det någonting annat ni undrar över mejerimarknaden så passa på nu. 

 
Carls:  Kan ni komma på någonting? 

 
Hermansson: Jag tror inte jag har något direkt att tillägga. Det känns om att vi har 

 
Lagerstedt: Alltså, mejeribranschen i stort är väl så för att koppla tillbaka till ekonomin och till osten, 

med tanke på att det är så pass stor del ändå som går till osten och där är det mycket 
som hämtas utifrån också. Om det kanske är där man ska lägga krutet på för att förbättra 

bondeförhållandena? 
 

R3: Det är ju där man har de största problemen vill jag säga. Om man tittar på 
hårdostmarknaden så är det ju lågpris, eller lågpris, det är ju Goudaost och numera 

Hushållsosten som inte är svenskproducerad som är de stora volymerna. De svenska 
klassikerna som är herrgård, grevé och präst har man tyvärr då inte lyckats bygga in det 

mervärdet i så, tja, dom , där har de en vikande trend 
 

Hermansson: Vad var det? Det var 10 liter mjölk för att göra 1… 
  

R3:  Kilo ost ja. 
 

Hermansson: Och där är det ännu mer värdet av världsmarknadspriset. 
 

R3:  Det är ju en effekt av världsmarknadspriset. Att dom prisstregringarna som varit på ost 
att betalningsviljan har nått en gräns att man hellre väljer något annat även fast det är 

något det flesta är uppväxta med, innan Gouda och Hushållsost fanns egentligen så var 
det den här typen av ostarna man käkade 

 
Lagerstedt: Precis, så att det är hotet ligger så att säga. Att betalningsviljan blir lägre och lägre att 

man accepterar att det ska kosta 40 kronor för ett kilo så att säga. 
 

R3:  Precis, precis. Nä, men det är ju skillnad. Vem vill lägga 190 kronor på ost i veckan, det 
är ju rätt mycket pengar när man kan få samma för 50. Och då är det som sagt mejeris 

sörjer ju fortfarande är svenskheten som är det viktiga. Sen är det ju lite konstigt om 
man tittar på hur, ju högre förädlingsgrad det är på produkten så yoghurt och så vidare 

där är det mer importerade och där är det mer det som säljs. Så tydligen är det ju lägre 
förädlingsgraden är desto mer svenskt vill man ha det men är det hög förädlingsgrad är 

det inte, då är det inte samma femma och det är ett problem också. Alltså, mejerierna 
kan inte ta betalt för de högre förädlade produkterna utan det blir mer standardprodukter 

som säljer. 
 

Lagerstedt: Det är en komplex situation för mejeriföretagen får man lov att säga. Intressant vad man 
kan dra för. 
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R3:  Det är ju mycket som sitter i väggarna, det är en gammal industri och mycket fusioner 
och så vidare. Förut fanns det ju lokala mejeri över hela som har gått ihop under en flagg 

och sen kom Arla och sen är det liksom för att få stordriftsfördelar då det är det som 
krävs. 

 
Lagerstedt: För det är kul som sagt att du säger ändå att det viktiga är att mjölken och grädden är 

från Sverige samtidigt som det inte finns någon betalningsvilja. 
 

R3:  Nej, nej, det är ju till en viss gräns. Så är det ju. Men skulle det svenska mjölkpriset gå 
upp fem spänn så skulle det dröja två månader innan det skulle finnas tysk mjölk här och 

då skulle väl konsumenterna börja byta över det är ju tyvärr så. 
 

Lagerstedt: Det är ju tråkigt att ha handelsstopp på det så man får lov 
 

R3:  Handeln är ju så att utgångspunkten är så att det är konsumenten som får välja. 
 

Lagerstedt: Ja, exakt. 
 

R3:  Och sen att försäljningen inte finns där längre det är ju då vi tar bort någonting. Vi tar ju 
inte bara bort det för att byta svensk mot tysk utan. 

 
Hermansson: Är det lite det att folks intresse falnar rätt snabbt. Det är som med hästkött. Att oj, ena 

veckan är det jätteintressant och sen nästa vecka är det liksom bortglömt och då är det 
jobbet man kanske lagt ner för att kanske promota EMV-mjölk med. 

 
R3:  Men sen kan man ju säga som, från handelns sida så det ju ett hot där också att det är ju 

att bönderna inte får tillräckligt betalt för vi tycker ju att vi har bidragit till att ge dom 
bättre förutsättningar så, men den kommer inte med på rätt sätt. Det kommer inte 

tillbaks till bonden. 
 

Lagerstedt: Så ni känner, som du sa, att ni har gjort er sak. 
 

R3:  Ja, vi har försökt. Vi vill ju inget hellre än att bonden ska få betalt. 
 

Lagerstedt: Men någonstans försvinner pengarna i etern. 
 

R3:  Ja, vi har ju betalt för det så någonstans är det ju. Och nivån är ju nere på samma nivå 
som den var innan de här prisracena börjat så ni kan ju gå in och titta på svensk Mjölk 

och titta på konsumentprisutvecklingen då och avräkningspriset  
 

Lagerstedt: Ja, det har ju inte gått inflationsartat så att säga. 
 

R3:  Nej. 
 

Lagerstedt: Eller konsumtionspriset har… 
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R3:  Och sen uppgången där var ju för att världsmarknadspriserna var höga. Det är ju numera 
det som styr så sen har det varit nere på hög, eller låg nivå, samtidigt som fodret gått 

upp och det är ju det som tagit knäcken på bönderna. 
 

Lagerstedt: Ja, precis. Det var väl lite som, var det inte i England som det var olönsamt till och med 
att förra året producera. 

 
R3:  Ja. Sen är det alltid hårfint det där ska man diskutera foder med någon så går det ner så 

odlar man eget foder och går det upp köper man alltid utomlands så det är ju deras 
argument så många har ju självförsörjning på foder också så de har kanske bättre 

lönsamhet men de som inte har den möjligheten har det tuffast. 
 

Lagerstedt: Intressant. Då har vi väl fått lite insikter och lite 
 

Carls:  En avslutande fråga, tycker du att mjölken är för billig idag? 
 

R3:  Tja, vad ska jag svara på det? Må så vara att den är lite för billig om man tittar tillbaks i 
tiden men det finns ju andra, man kan ju dra paralleller till andra kategorier när priserna 

går upp för mycket så sjunker konsumtionen ännu mer. Om man tittar på juice till 
exempel så, Sverige har ju hållt en hyfsad nivå fast råvarupriserna gått upp men tittar 

man på Tyskland och Finland där juice är stort så har de enorma tapp när priserna gått 
upp. 

 
Lagerstedt: Avvägningen där emellan man får. I slutändan så är det kunderna som avgör. 

 
R3: Och sen är det också farligt när det är en vikande mjölkkonsumtion på vanlig mjölk vad, 

om man höjer ännu mer kommer den ja, det finns substitut till allt. Så är det ju. Och just 
mjölk har ju blivit räddad då av Caffe Latte-trenden. Så det är ju 30-40% som går direkt 

ner i kaffet, så det är ju inte så att man dricker mjölk och det är det stora problemet. När 
man gick i skolan drack man mjölk varenda lunch och måltid som fanns var det enda 

alternativ som fanns och sen har man ju mellanår innan man skaffar egna barn och då 
dricker man fan ingen mjölk alls. Så man får inte med, man tappar konsumenterna 

ganska lång period och sen är det inte många vuxna som sitter och dricker mjölk till 
maten längre så. 

 
Lagerstedt: Så det finns en rädsla så att säga från handelns sida att väcka den björn som sover, eller 

ja den inverterad björn som sover så att säga, alltså ju mer du skakar till ju mer spär på, 
ökar på gapet. 

 
R3:  Ja, så kan det vara. Absolut. Det har ju funnits andra vägar att gå. Man såg ju under OS 

så var det naturens egna sportdryck och så vidare och så hade det kommit massa 
proteinmjölker och så för att försöka få in träningsfolket och dricka den. 

 
Carls:  Är det ett försök till att få in mervärde på mjölk? 

 
R3:  Ja, nja, mervärde, man vill ju öka konsumtionen, det är ju det som är. 
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Lagerstedt: Ja, för de är ju mycket dyrare till slutkonsumenten så att säga. 
 

R3:  Ja, proteinmjölken är det. 
 

Lagerstedt: Ja, balancemjölken. 
 

R3:  Ja, fast där är det mer andra mervärden som man lagt till och det är inte det mest 
lyckade för det är lite för diffust vad mervärdet ligger i de där produkterna. Det där har de 

försökt bygga in [antibiot] för magen eller immunförsvaret eller kalcium är ju lättare för 
benstommen för äldre människor så. 

 
Lagerstedt: Så en rakare kommunikation där man verkligen trycker på, så ja att gemene man kan 

förstå tydligt vad det 
 

R3:  Ja, absolut. 
 

Hermansson: Det är väl lite så, vi har kollat lite på eller ett exempel var ju hur det gått med vatten. Hur 
liksom det gått. Hur man kan betala 20 spänn för en halvliter vatten det är väl lite det vi 

var ute efter att. 
 

Carls:  Det är ganska sneddrivet. 
 

R3:  De har ju lyckats bygga in mervärde i produkten. Om man tittar på Vitamin Well va fan, 
vad kostar det att tillverka tror ni? Inte många, vatten är ju gratis nästan. Så där har de 

verkligen lyckats. 
 

Lagerstedt: Måste man göra mjölk mer sexigt så att säga? 
 

R3:  Sexigt, det vet i fan. Men det gäller ju att bygga in alla, att gå tillbaks till grunden varför 
dricker man mjölk, det är ju livets dryck, alla barn, alla däggdjur är uppväxta på mjölk, 

det är ju liksom du får i det, vad är det, 21 av 23 viktigaste näringsämnena varje dag så 
det är ju den nyttigheten man måste, varför det är bra att dricka mjölk. 

 
Lagerstedt: Det är ju en intressant take. 

 
Carls:  Gå tillbaka till grund… 

 
Lagerstedt: Gå tillbaka, ja back to basics. Det är ju lite allt det, allting hela svängen är. 

 
R3:  Ja, ja. 

 
Lagerstedt: Jag känner mig ganska nöjd här så. 

 
Carls:  Ja, absolut. Jag med. 

 
Hermansson: Mer än nog information. 
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R3:  Kanske var lite för öppen här men, nädå. 
 

 
[End of interview with R3] 

 

Appendix D – Transcript Respondent 4 
Interview with Respondent4, LRF Mjölk. 13/03/25.  
Interviewers: Martin Carls, Karl Hermansson and Jonas Lagerstedt. 
 
 
Lagerstedt:  Ja vi kan ju börja direkt, uppifrån och ner så att säga, rakt av. Det är; ur LRFs synvinkel, 

så att säga, hur den nuvarande svenska mjölkmarknaden ser ut på konkurrens, 
lönsamhet och prissättning. 

 
R4:   Mmm. Kan börja med konkurrens då, så ser vi att det är ju en tuff konkurrens på 

marknaden. Framförallt ser vi ju att vi har väldigt starka dagligvarukedjor, som gör att, 
de förhandlar med de enskilda mejeriföretagen och lite, spelar ut dem mot varandra. Nu 
är det ju kanske inte like tydligt som tidigare, nu har vi ju fått betydligt färre 
mejeriföretag så att, efter konventionen mellan Milko och Arla för ett och ett halvt år sen 
så har vi ju en stor aktör som täcker en stor del av landet. Sen har vi Norrmejerier högst 
upp i norr och Skånemejerier i söder. Så att rent praktiskt så är det ju arla som har 
kapacitet att förse större delen av landet med mejeriprodukter, så de sitter ju i en unik 
sitts kan man säga. Så även om framförallt Skånemejerier har försökt och ta 
storstadsandelar så har dem ju inte samma mjölkmängder så att de kan ta hur mycket 
som helst. Men jag vet ju att handen dom försöker ju liksom å förhandla med flera för att 
liksom kunna pressa priserna. Och om vi tittar på dagligvarukartan här [Shows the 
”Dagligvarukartan 2012”] så ser man ju här att ICA har ju nästan 50 procent av 
marknaden, 49.4, och sen så är det ju två halvstora; Axfood och COOP som har 15 
respektive 21, sen är då lite mindre då, som har fåtal procent då; Bergendahl, Lidl, Netto, 
Vi. Dom har inte speciellt mycket. Så att, det är ju framförallt ICA som är väldigt starka, 
som har nästan halva marknaden. Så att det gör ju en konkurrens, sen har vi ju också en 
annan konkurrensfaktor inom mejerisortimentet är ju en allt större import av 
mejeriprodukter som då gör att vi ser en tuff konkurrens och det är framförallt på två 
produktgrupper som det är en kraftigt ökad import och det är på ost och det är på 
yoghurtprodukter. Om jag kommer ihåg rätt, om vi tittar på all ost så är ungefär 50 
procent av all ost som säljs i Sverige, den är importerad. Och tittar man på yoghurt så, 
om jag minns rätt, så är det 30-35 procent av det som säljs importerat så det är ju 
ganska höga produktandelar. Av produkter som ändå går att tillverka med väldigt bra 
kvalité i Sverige. 

 
Lagerstedt:  Hur står mjölken sig på importsidan? 
 
R4:   Vad sa du? På dryckesmjölk? Nej, det kan man ju säga att, om man tittar på hur svenska 

konsumenter uppfattar betydelsen av att det är svenskt, så ser jag ju på två områden där 
man gärna vill att det ska vara svensk mjölkråvara och det är framförallt på dryckesmjölk 
och så är det på traditionella filprodukter. Där är det väldigt små andelar importerat. Där 
är det fortfarande viktigt att det är svenskt. Medan om man kommer till yoghurt och i viss 
mån också grädde så är det inte lika viktigt, man tänker inte på samma sätt. Utan det är 
de här dagligvarorna som man äter tillfrukost, då ska det vara svenskt. Och det är bara 
hoppas att den känslan finns kvar även i nästa generation men det har ju försvagats 
ganska snabbt när gäller yoghurt och när det gäller ost, det har ju gått på 10-15 år att 
där är det inte så viktigt, om du köper Yoggi eller om du köper Yoplait eller om du köper 
Valio på yoghurt till exempel. Och där har ju framförallt finska Valio, dom har ju varit 
jätteduktiga med sin marknadsföring, kommer in både med yoghurt och dom var ju först 
med laktosfria produkter och liknande så dem har ju varit framgångsrika både i 
marknadsföring och i produktutveckling, legat lite steget före faktiskt. Så att det är väl på 
marknaden en viktig parameter för konkurrensen, just den här ökande importen. Sen 
hade vi lönsamheten och där kan vi ju se att svenska mjölkbönder dom är ju väldigt 
beroende av vad som händer i omvärlden så att det är ju inte liksom hur den svenska 
marknaden ser som styr så speciellt mycket av vad mjölkbonden får i betalning utan 
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framförallt då arla som då har stor marknadsandel av mjölken i Sverige dom är ju en 
internationell aktör, en av de största i världen och dem blir ju påverkade av hur 
världsmarknaden utvecklas i mejeriprodukter. 

 
Lagerstedt:  Hur ser du på att, med tanke på att Arla är så pass... vad har dom, 70-75 procent av 

marknaden? Hur påverkar det konkurrenssituationen, att dem är så pass starka och med 
den bakgrunden som du säger, att de är så pass mltinationella som de är, om du kontrar 
det mot ett litet svenskt mejeri? 

 
R4:   Man kan ju se också att utvecklingen som har skett nu de senaste tio åren, det är ju 

liksom att antingen så måste man vara ganska stor med starka muskler att du liksom har 
kraft att verka på flera marknader som Arla har gjort, eller så ska du vara liten, att du har 
närproducerat på en väldigt lokal marknad eller på en regional marknad. Är du lite 
halvstor så är det jättesvårt att överleva tror jag på den svenska marknaden. Det så vi på 
Milko som inte klarade sig. Vi såg det på... Skånemejerier finns kvar, men dem köptes ju 
upp av Lactalis som är ju ett annat jättestort mejeriföretag, för dom kände att dom 
klarade sig inte på egen hand. Jag vet att dem hade kontakter med Arla och fusionerna 
med Arla också i något skede så att, nu blev det inte så. Norrmejerier är ju då liksom den 
tredje största aktören i Sverige och dem lever nog ganska gott på sin norrländska profil 
och sin regionala marknad där och de är duktiga på sin produktutveckling så dom har ju 
hittat sin nisch tror jag. Sen i övrigt så är det ju de övriga som finns på marknaden dom 
är väldigt lokala och regionala. Så jag tror det är svårt att vara halvstor på den svenska 
marknaden nu när Arla har blivit så stor. 

 
Lagerstedt:  Hade det varit enklare till exempel, eller var det enklare för då... 
 
R4:   Jag tror det hade varit enklare om man kanske hade haft fyra-fem stycken som hade haft 

någonstans 15-20 procent var, då hade man liksom varit jämnstora spelare på något sätt.  
 
Lagerstedt:  Så det är ju spännande att konkurrensverket godkände en fusion... 
 
R4:   Ja, jo, precis. För jag tror inte att det var alldeles enkelt för man höll ju på väldigt länge 

med sin överväganden på konkurrensverket. Och vi hade ju mycket kontakter med dem 
och dem begärde ju hela tiden in mer och mer underlag för att fatta sina beslut och, men 
dem insåg väl att alternativet var att Milko gick i konkurs, då hade man lämnat ganska 
många mjölkbönder i sticket å man hade väl i det fallet inte så många alternativ. Nej men 
det här med lönsamhet som sagt, Arla framförallt då som är verksam på en internationell 
marknad, Arla har ju också som policy att betala samma mjölkpris till bönderna i alla de 
länderna där man har mjölkproduktion, så det betyder ju att lönsamheten på marknaden 
för danska mjölkbönder, för engelska mjölkbönder, för tyska mjölkbönder, påverkar ju 
det svenska mjölkpriset lika mycket som hur marknaden ser ut för de svenska 
mjölkbönderna så att... och framförallt Tyskland och Danmark de exporterar ju väldigt 
mycket av sina mejeriprodukter å att där slår ju den internationella prägeln igenom ännu 
mer, eftersom mycket mjölkråvara går ju ut på världsmarknaden. Så det innebär ju då att 
lönsamheten är ju en spegel av hur den internationella marknaden ser ut. Det gör ju 
också att mjölkpriset har ju svängt upp och ner mycket mer nu de senaste fem åren än 
vad det gjord tidigare, det var ju ganska stabilt fram till 2007 sen har det ju liksom, om vi 
nu pratar mjölkpriset till bonden. Sen i lönsamheten så är det ju inte bara vad bonden får 
betalt utan det är ju även vad de har i kostnader och där finns det ju många kostnader 
som är väldigt svåra att påverka som mjölkbonde. Som gör då att dom är ju ganska 
fastlåsta i sin lönsamhet. En stor kostnad är ju det foder som de köper in och där är man 
ju i händerna på foderhandeln till exempel. Särskilt nu senaste året så var det ju sämre 
skördar med spannmål så det har ju pressat upp priserna väsentligt för foder. Sen blir 
mjölkgårdarna större och större och fler och fler mjölkgårdar har ju anställt personal så 
att, där har du ju i princip en fast kostnad att betala lönerna. Går man tillbaka i tiden då 
var det ju mer eller mindre familjeföretag, att det var familjen som jobbade och var det 
några månader det var lite sämre då kunde man kanske ta ut lite mindre lön, man kanske 
har skog som man kunde avverka och så vidare så att man är ju mer fastlåst i en 
kostnadsstruktur nu som gör att det blir pressad lönsamhet när priserna inte är 
tillräckliga. Sen på marknaden kan vi se andra saker som har hänt, vi kommer in lite på 
det där senare, men kan bara nämna det att COOP har ju köpt ett mejeri här sen förra 
året... 

 
Lagerstedt:  Ja, var det Falköping eller? 
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R4:   Nej i Dalarna ligger det, Grådö mejeri. Och det är faktiskt en effekt av Arla/Milko 

fusionen, för att fusionen skulle gå igenom så var Arla tvungna att sälja en av 
mejerianläggningarna, och då blev det den som ligger i Hedemora i Dalarna. Som tidigare 
var Milkos, och den var ju ute till försäljning då förra året och det slutade med att COOP 
köpte den. Så de har ju varit igång nu sen i höstas med att tillverka och förpacka 
färskvaror då som de säljer under sitt eget varumärke då. 

 
Hermansson:  Alla tre större aktörer har väl lanserat sina egna produkter? 
 
R4:   Ja, fast de gör ju på lite olika sätt: COOP har ju då köpt ett eget mejeri medan de andra 

då skriver avtal med något av mejeriföretagen som då förpackar under... 
 
Lagerstedt:  Ja ICA har väl Arla, vilka har… 
 
R4:   Sen har du ju Axfood tror jag... dem har ju växlat tror jag mellan Falköping och 

Gävleorten, två lite mindre mejerister. Men det är ju inget som är statiskt utan det kan ju 
variera över tiden. Det ligger ju lite i EMV:s natur att man hela tiden kan göra nya avtal. 
Men liksom att COOP:s egna mejeri gör ju att vi får en ökad andel EMV, det påverkar ju 
också marknaden väldigt tydligt. Vi kommer in på det sen, men jag vill bara nämna det 
nu. 

 
Carls:   Ska vi rasa vidare till nästa då eller hade du... 
 
R4:   Ja det var ju ungefär de kommentarerna jag hade på fråga ett. 
 
Lagerstedt:  Väldigt utförligt och bra måste jag säga. 
 
Carls:   Nästa då; Vad anser du är de största förändringarna som har gjorts på mjölkbranschen de 

senaste fem åren? 
 
R4:   Jag var ju inne på det förut; färre och större aktörer helt enkelt, och det är framförallt 

Skånes försäljning till Lactalis och så Arla/Milko Fusionen då. Vi har också sett ett ökat 
intresse för närproducerat och lokalproducerat. Vi har ju fått ett antal små lokala mejerier 
som poppat upp framförallt de senaste fem åren. Ni nämnde något, Wapnö, är väl det 
som funnits längst. Jag så att ni stavat fel här men det kanske ni inte sett. Det är på 
fråga elva där. Det var bara en parantes. Sen så är det ju några konsultationer som är 
resultatet av att grupper av bönder har brutit sig ur framförallt Arla. Vi har Östgötamjölk 
till exempel som är en sådan aktör. Det var en grupp med östgötska mjölkbönder som 
bröt sig ur. Dom bildade alltså ett eget företag, men de har inte ett eget mejeri utan de 
har ju haft avtal med något av de större mejerierna att förpacka mejeriprodukterna. 

 
Lagerstedt:  Så hur går det, dem säljer fortfarande via... 
 
R4:   Jag vet inte riktigt hur det går till faktiskt. Jag är inte riktigt insatt i det. Men de har haft 

ett samarbete med Skånemejerier nu de senaste åren. Så marknadsföring görs av 
skånemejerier sen vet jag inte riktigt exakt hur logistiken ser ut. Sen har ni sju gårdar det 
är i uppland, sex ekologiska bönder som också bröt sig ur Arla och de har ett avtal med 
Gävleortens mejeriförening som då förädlar deras produkter. Och det är liksom EKO-
profil. Sen har vi ett som heter Jordnära som ligger i Västergötland som, det är 
skånemejerier, men de har ett eget mejeri där de förädlar produkterna. Det är väl de 
större som etablerat sig, ja sen har ni Emå mejeriet också som finns nere i Småland. 

 
Lagerstedt:  Ursäkta, vad sa du att det hette? 
 
R4:  Emå, E-M-Å. Emå. Och dem har också en egen mejerianläggning där de förädlar och 

säljer då på den lokala marknaden. Så man kan väl säga att de här mindre aktörerna, sen 
finns det ju liksom rena gårdsmejerier, att du tillverkar lite på gården där du säljer, du 
gör lite ost eller något sådant där och säljer lokalt bara. Man kan säga att alla de här små 
mejerierna de står ju för en ungefär en procent utav den totala mjölken så det är ju inga 
stora volymer. Så det är ju inte lösningen för hela marknaden utan det kan man se som 
ett komplement till de här större traditionella aktörerna. 

 
Lagerstedt:  Går tillbaka lite till hur det var förr i tiden så att säga. 
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R4:   Och, att det har poppat upp, det är väl liksom en kombination av att man är missnöjd 

med de stora mejeriföretagens, ja, möjligheten att påverka vad de betalar och så vidare 
och den andra är väl att det blivit ett ökat intresse bland konsumenter att köpa 
närproducerat. 

 
Carls:   Tror du att den här trenden kommer fortsätta? 
 
R4:   Ja det tror jag nog, sen tror jag inte att den kommer ta några jättemarknadsandelar, men 

det kommer finnas kundkategorier som tycker att det här är viktigt och är då beredda på 
att betala lite mer för att veta exakt var den är producerad. Att man har en närmare 
relation med den produktion... Wapnö är intressant, om ni nu ska prata med dem för dem 
gör ju väldigt mycket marknadsföring kring det här med betessläppning, när de släpper ut 
korna på våren. Det är ju en jättegrej nere i Halland. Så dem har ju liksom, gör ju mycket 
aktiviteter för att komma nära sina konsumenter. 

 
Lagerstedt:  Precis, bygger upp en liten relationsmarknadsföring. 
 
R4:   Så det var ju lite kring fråga två där. 
 
Carls:   Hur ser du på att trenden, det här med att konsumtionen av vanlig mjölk har sjunkit de 

senaste åren samtidigt som den ekologiska mjölken har ökat i konsumtion? 
 
R4:   Tittar man sammantaget på alla mjölk så har inte den ekologiska mjölken har ju inte tagit 

så mycket som den konventionella, traditionella mjölken utan totalt så har ju 
dryckesmjölkskonsumtionen minskat under massa år. Något som är intressant, jag tog 
fram en bild här om året som är rätt intressant för att tittar man på alla mejeriprodukter, 
jag ska försöka förklara den här bilden.[R4 shows a picture of the consumption of diary 
products in Sweden between 1980-2010] Tittar man på alla mejeriprodukter om man 
uttrycker det i hur mycket man konsumerar per person och år och räknar om till exempel 
ost och smör och liknande till hur mycket mjölkråvara man använder så konsumerar vi 
ganska konstant, det ligger någonstans mellan 300-350 kg mjölk per person och år, har 
varit så sedan 1980. Ni ser här, den här mörkblåa är dryckesmjölk, den var ju låg på 160 
här fram på 80 talet, nu är vi nere på runt 90, så det är nästan en halvering på 30 år. 
Och det som har ökat det är... syrade produkter; fil och yoghurt ökade ju men har det väl 
falnat ut så nu är det relativt konstant det här gröna. Det som ökar men som ändå är 
ganska lik till hela det är ju smör och gräddprodukter. Det som ökar mest volymmässigt 
det är ost helt enkelt. Det står ju för väldigt mycket av... 

 
Hermansson:  Men import då, då räknar vi alla mjölk... 
 
R4:   Om vi struntar i den linjen sen, det är bara extrainformation. Så att, det här gråa det är 

att vi äter mer och mer ost och det kan vi nog se som en effekt av mer snabbmat och 
mer färdigmat med pizza och hamburgare och pajer och allt vad det är. Den svarta det är 
väl att visa en allt större andel av att produkterna importeras och då kan vi se att ungefär 
en tredjedel av det vi konsumerar är ju baserat på importerad mjölkråvara. Framförallt 
ost då. Det blir ganska mycket, man brukar säga att ett kilo ost går det åt tio liter mjölk 
till så att, det blir ju ganska mycket mjölk. Vi konsumerar ju nästa 20 kilo ost per person 
och år så bara det blir ju nästan 200 av de här 350 i konsumtion per person och år. Så att 
jag tycker det är bra att ha lite nyanserat att inte bara prata att vi dricker mindre och 
mindre mjölk men vi kompenserar det med att konsumera andra mejeriprodukter. 

 
Hermansson:  Det är en väldigt intressant tanke. 
 
R4:   Så det finns ju ändå liksom ett stort tryck på att vi konsumerar mer och mer, eftersom vi 

blir fler och fler så behövs det mer och mer mejeriprodukter i Sverige på marknaden helt 
enkelt. Och ökningen den klarar sig ju inte med att vi ökar den inhemska 
mjölkproduktionen utan det är ju, nu har det ju gått så långt så nu har vi ju inte 
tillräckligt mjölk så att vi kan vara självförsörjande, utan nu är vi beroende av import. Det 
var vi ju inte för trettio år sen, då hade vi tillräckligt med mjölk att förse hela den svenska 
marknaden med mejeriprodukter. Vi kan se, jag har faktiskt en graf på det också för skoj 
skull och se hur, det är faktiskt ända sedan 1950 hur den svenska mjölkproduktionen har 
minskat. [R4 shows a picture och the decrease of the Swedish milk production since 
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1950]. Vi låg på ungefär, det var all time high tror jag, nästan 4 miljarder kilo mjölk hade 
vi 1950 och nu är vi nere någonstans kring 2,8 miljarder kilo. 

 
Hermansson:  Vad är de här dalarna och... 
 
R4:   Ja om vi nu ska gå in på historiken så kan vi ju säga liksom att hela, från 50 till 70 så var 

ju hela den här utvecklingen då folk började flytta till städerna och jordbruk lades ner och 
sen hände det någonting här, man gick in från statens sida att stötta jordbruket, det 
fanns subventioner under 70-80 talet för mjölken att, staten subventionerade så att man 
kunde ha lägre priser på dryckesmjölk i butikerna. Och det höll ju i sig här, så det ökade 
och ökade. sen här i mitten på 80 talet så satte man in, så tyckte man att nu vi hade för 
mycket mjölk i Sverige så at då införde man någonting som kallades för två-prissystem 
att, alla mjölkbönder dom fick fullt pris upp till en viss mängd mjölk, och sen fick man ett 
lägre pris för det man producerade utöver det här, det var liksom en form av kvotering. 
Så den fanns ju i ungefär fem år och sen så 1990 så skedde en avreglering av jordbruket 
så då skulle det vara de fria marknadskrafterna som styrde. Och sen 95 så kom ju EU- 
medlemskapet så att då är det ju EUs villkor som varit rådande och då har vi ju ett 
mjölkkvotsystem inom EU och det har ju inte haft någon effekt för Sverige. Från 2000 och 
framåt så har det varit en stadigt nedåtgående trend. 

 
Hermansson:  För vi kollade på siffrorna från förra året för Sverige, så låg vi rätt betydligt mycket under 

vår kvot. 
 
R4:   Ja vi ligger ungefär 20 procent under den nationella kvoten så att det är ju ganska 

anmärkningsvärt. Så det har ju inte haft någon begränsande effekt i Sverige, medan det 
haft begränsningar i många andra länder. 

 
Lagerstedt:  Ja visst var det Tyskland som ligger lite över? 
 
Carls:   Ja det var sex länder som... 
 
R4:   Österrike brukar ligga över. 
 
Lagerstedt:  Så det är intressant då att vi ligger så mycket under samtidigt som… 
 
R4:   Ja det har hänt, det finns mycket förklaringar till varför det gått upp och ner. Men nu 

senaste tio åren då är det väl mer, sämre framtidstro, pressad lönsamhet, allt för många 
som investerar och moderniserar, bygger ut sina mjölkgårdar, som gör att volymerna 
minskar. Det slutar ju alltid mjölkbönder men det går ju att hålla jämna steg om dem som 
är kvar moderniserar och växer och blir större. Och det har ju inte varit en balans nu de 
senaste tio åren utan... 

 
Lagerstedt:  Och det är ju väldigt fallerande med kostnaderna också så att säga, så det måste ju 

finnas vinster för att göra den här... 
 
R4:   Och en investering på en mjölkgård idag är ju ganska många miljoner det handlar om du 

sak få en mjölkgård som fungerar så det är liksom stora investeringar som vill till. 
 
Hermansson:  Det är inte billigt att ha bondgård direkt. 
 
Lagerstedt:  Nej, de där traktorerna kostar lite. En parantes bara. Vi var ju lite inne på spåret när vi 

pratade om COOP innan ju, och lite om ICA och Axfood också, det här med att EMV 
kommer in väldigt mycket mer. Tror du, påverkar dessa, kan de spela ut varandra som 
sagt som du sa där att dem, som Axfood framförallt som bytte lite titt som tätt, att söker 
dem efter det bästa pris hela tiden. 

 
Hermansson:  Det var väl det vi sa också, att priset var någon krona lägre än Arlas till exempel, då att 

det var, blir ännu svårare då för dom har ju bättre marginaler på deras sida så att de kan 
pressa ännu mer, så blir det liksom en. 

 
Lagerstedt:  Man lägger fokus på konsumentpriset lägre snarare än mervärdet. 
 
R4:   Och jag tror att man gör det nu det tror jag är ett sätt att komma in på marknaden 

framförallt.  För det är ju i princip samma mjölk som finns i Arlas såsom i ICAs 



 

 74 

mjölkförpackningar. Och Arla har ju sagt till oss att dem får ju samma betalning från ICA 
för både Arla-mjölken och ICA-mjölken så det är ju liksom på något sätt ICA som 
differentierar priset och har en sämre lönsamhet då egentligen på ICA-mjölken och jag 
tror ju att det handlar om att man vill ta marknadsandelar. 

 
Lagerstedt:  Kan det på något sätt, i förlängningen bli att om dem då växer sig starka med sin EMV 

produkt att man är så pass stark att man underminerar kanske sortimentet från de andra 
mejerierna och sen pressa ännu priser på... 

 
R4:   Det kan man säkert göra. Man kan bara se på andra produktsegment om man går in i en 

liten ICA butik till exempel. Det finns ju vissa produktkategorier där finns det inte något 
alternativ mer än, det finns ICAs och man kan prata, jag vet inte vad man ska ta för 
exempel men det är ju mer sådana sällanköpsprodukter typ om du ska köpa potatismjöl 
eller om du ska köpa någonting sådant där då finns det helt plötsligt inte de traditionella 
kända varumärkena utan då har man bara ICAs. Har du en ICA Maxi butik kanske du är 
så stor och har sådant utrymme så att du kan ha andra alternativ också. Men just de här 
småbutikerna, ICA Nära och så vidare, där kanske det blir så att dem varumärken som 
inte är ICA dem försvinner på sikt mer och mer. 

 
Lagerstedt:  Det är intressant att du säger det, för jag läste faktiskt en rapport om detta, om 

varumärken, att det blir ju att man har EMV varan och den som är största aktören för 
tillfället och alla andra mer eller mindre försvinner. Så det blir ju lite tråkigt tillslut. 

 
R4:   Och Jag vet ju ändå att vi pratat med företrädare för handelskedjorna så säger dem at 

dom har ju ambitionerna att öka andelarna EMV. Och på just mejerisortimentet så är det 
ju fortfarande ganska låga andelar, även om de har vuxit nu de senaste åren. Så dom är 
låga om man jämför med många andra produktgrupper. Och dom har ju pratat att dom 
kanske vill ha en 20-25 procent andel EMV i mejerisortimentet på sikt. Och då är det ju 
som en konsekvens att då blir ju mejeriföretagens varumärken blir ju försvagade då helt 
enkelt. 

 
Lagerstedt:  Kan det konkurrera ut de här 1 procenten som finns, för dem måste ju ändå komma in på 

hyllan? 
 
R4:   Jag tror inte det är så illa, utan jag tror ändå det kommer finnas efterfrågan på dem där 

lokala produkterna också. Men jag kan ju se en annan risk och det är som jag sa här att 
nu har man ett flerårigt avtal med arla så att än är det ingen fara, nu levererar dem mjölk 
i ICA förpackningar men på sikt kanske man pressar priserna och så säger arla att: Nej 
men vi kans inte producera till så låga priser och då går man kanske till Danmark eller till 
Tyskland och handlar upp sina EMV produkter. Vi nämnde ju grädde här förut och ICAs 
grädde är ju från Österrike tror jag så att, som ett exempel. Samtidigt säger ICA att vi 
vet att svenska konsumenter dem vill ha svensk mjölk så vi kommer, inom överskådlig tid 
så kommer vi bara ha svensk mjölk i vår EMV mjölk, men det säger de säkert bara för att 
lugna både arla och andra så att jag är inte så säker på att dem håller fast vid det om 
fem eller tio år. Så ja ser ju risken att på sikt att det blir en större andel utländsk råvara i 
EMV produkterna och det betyder ju då att, ja dryckesmjölk och yoghurt och sådant där 
är ju ändå lönsamma produkter i jämförelse med många andra mejeriprodukter. Och då 
innebär det ju att svenska mejeriföretagen får ju, för att bli av med sin mjölkråvara, så 
får det ju tillverka andra produkter som dem kanske tjänar mindre pengar på, så det är ju 
en fara, att det kan gröpa ur lönsamheten ännu mer. 

 
Lagerstedt:  Om man tänker på de där 50 procent osten, det var ju 50 procent utländsk, 50 procent 

svensk, vad är ersättningsnivån per liter som går till ost kontra? 
 
R4:   Jag kan inte det riktigt faktiskt, jag har inte den insynen men det är något mindre i alla 

fall. Sen kan man säga att, om vi tittar nu på ostimporten som kommer till Sverige så, att 
det har blivit så mycket ost som importeras det tror jag har att göra med att man 
konkurrerar med priset. Man ser ju oftast holländsk och tysk ost som man säljer för 40 
kronor kilot och det finns ju inget svenskt mejeriföretag som kan konkurrera med dem 
priserna. Deras ostar kanske ligger på 60-70 kronor kilot i bästa fall, ibland ännu högre. 
Säljer du för 40 kronor, och så har du sen tillverkningskostnader då kan du inte få mycket 
för den mjölken i slutändan som bonde. Så det är framförallt med priset som man 
konkurrerar där på ost-sortimentet.  
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Carls:   Vad tror du att slutkonsumenten värdesätter högst vad gäller dryckesmjölk? Och som 
följdfråga; hur stor tror du priselasticiteten är hos slutkonsumenten idag? 

 
R4:   Jag tycker det är en svår fråga. Jag tycker inte man testat det riktigt heller, var gränsen 

går. Jag vet ju, ni har säkert läst om, vi nämnde ju den här facebookgruppen, man gjorde 
ju här i höstas, i Jämtland och Härjedalen startade man ju en kampanj bland ICA 
handlare där man höjde priset med en krona och så gick den kronan direkt till bönderna. 
Och det bildades även, den heter ”Mjölk är tjockare än vatten” och där finns det ju också 
en facebookgrupp som har 4800 som gillar och 26000 som pratar om detta. Så det 
startade ju här i höstas och det spreds sig sen, det var i dalarna och Värmland, men så 
tror jag lite det här kom av sig när ICA kom med sin EMV mjölk, då var det väldigt svårt 
att betala ännu mer för mjölk från Arla och så sen skulle man samtidigt etablera sin EMV 
mjölk så jag tror det här kommit lite av sig men det finns ju ett väldigt tryck bland lokala 
ICA handlare att gynna de lokala mjölkbönderna. 

 
Hermansson:  Men det var väl som på Wapnö, så där, om jag förstod det rätt så, i affären så hade dem 

ju bredvid där, jag tror dem levererade varorna direkt och där var väl priset en krona 
högre också, fast där var det den lokala anknytningen som gjorde att det faktiskt gick 
väldigt bra att sälja. Att folk valde den, en krona det är ju, men samtidigt så tror jag att 
dem som inte gör det, dom som köper EMV varor, dom tänker ju bara på priset, det 
kvittar ju ut annat. 

 
R4:   Det är väl vår känsla också när vi pratar om att man ska köpa svenskt och att det kanske 

då är lite dyrare att köpa svenskt så tittar man då på konsumentbeteende så kan man 
nog dela in konsumenter i lite olika grupper; det är en grupp som är väldigt medveten 
och man betalar gärna lite extra för att köpa svensk mjölk, svensk ost, svenskt kött och 
så vidare och så finns det den grupp som du säger att har man två alternativ, två 
köttbitar, ja men den irländska köttfärsen är 20 kronor billigare kilot, då tar jag den. Då 
är det priset som styr fullt ut. Kan nog säga att det finns olika kundbeteende beroende på 
hur man är som individ. Och jag tror det finns tillräckligt mycket konsumenter som bara 
väljer priset och då finns det utrymme för lågprisimport för EMV och så vidare. Sen kan 
man ju tänka det här som varit nu i vinter, det här med hästköttsskandalen och att man 
kanske får upp ögonen på fler att tänka ursprung, vad innehåller produkten, var är den 
producerad? För tänker man till så kanske man inser att är någonting billigt så kanske det 
inte är samma kvalité eller lika bra alla gånger. Det är ju inte säkert att det alltid är så 
men säljer man det billigt så kanske man måste göra avkall någonstans på innehållet. 

 
Lagerstedt:  Det är väl lite som Skånemejerier, de har väl det här att man kan följa exakt vilken gård 

mjölken kommer ifrån så det blir ju, man som egen konsument kan följa spåret. 
 
R4:   Man har ju inte testat heller att höja priset och se vad händer med försäljningen, för det 

har ju varit genom åren har jag ju hört den diskussionen att varför kan man inte höja 
priset en krona och se; kommer folk sluta köpa eller hur är det egentligen? Sen är man 
lite rätt då med mjölken som då haft en vikande konsumtion att man ska tappa ännu 
mer. Man kan ju säga, jag tror nedgången i mjölkkonsumtion hade minskat ännu mer om 
inte den här kaffetrenderna hade kommit. Det är ju ganska mycket mjölk som har gått till 
sådana kaffebarer och latte och cappucino och allt det här. Det har väl börjat att dämpas 
lite nu men då kommer nästa hot då mot den kulturen, att nu kanske man ska ha latte 
med sojadryck i istället för mjölk så att då finns det liksom substitutprodukter som på 
något sätt konkurrerar också. 

 
Lagerstedt:  Man har väl märkt lite ändå också på Arla att dom vill hitta mer lönsamhet, jag tänker på 

det här med extra protein, eller balance mjölken. 
 
R4:   Ja precis, med förädlade produkter, med mervärde. 
 
Carls:   Hur tror du det ser ut på, har slutkonsumenten tillräckligt mycket information om 

situationen på marknaden idag eller krävs det en ytterligare transparens? 
 
R4:   Ja men det tror jag. Det här med CRM är inte jag, kan jag inte så ni får gärna förklara vad 

det är. 
 
Lagerstedt:  Ja allting startade i USA som allt annat för ungefär 30 år sen, American Express lanserade 

att för varje nu kund per köp du gör så skänker vi X antal cent till att renovera 
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frihetsgudinnan. Så man marknadsförde sig med att vi gör någonting bra om ni köper vår 
produkt och det är lite den tanken vi applicera på det här att om ni köper den här mjölken 
så får bonden X antal ören högre. 

 
R4:   Okej, men då är jag med, det var det jag trodde att det var. Jag kan ju tycka att det här 

är lite åt det hållet det här ”Mjölk är tjockare än vatten”, det här man startade i Jämtland. 
Att liksom säga att nu höjer vi mjölken med en krona litern och den kronan den går direkt 
till bonden. Då visste man att om man tog den mjölkförpackningen då stöttade jag 
mjölkbönderna som fanns i bygden så. 

 
Carls:   Men är problemet spritt nog bland kunderna idag eller behövs mer information? 
 
R4:   Jag tror det behövs mer information, Jag tror inte man förstår hur illa det är. Sen tror jag 

också en annan sak, man pratar mycket; Jaha, bönderna har en pressad lönsamhet, ja 
men kan man inte höja mjölken i butik med en eller två kronor litern och så löser vi 
lönsamhetsproblemen för bönderna. Det är bara det om vi bara tittar på vanlig 
dryckesmjölk så är det ju ungefär 25 procent av den svenska mjölkråvaran som går till 
det men det är 75 procent av mjölken som går till någonting annat så då skulle man 
egentligen behöva höja priserna också på ost och yoghurt och smör och sådana 
produkter. Det är väldigt lätt att man pratar; Ja, dryckesmjölk och höjer man en krona så 
får bonden en krona men det får han ju inte i praktiken eftersom inte all mjölk används 
till dryckesmjölk. 

 
Hermansson:  Vi är kanske lite insnårade på, vår handlar ju bara om dryckesmjölk så det är en 

intressant diskussion att ha med. 
 
R4:   Jag får ofta den frågan och då säger jag att det är inte så enkelt för att tänk på att det är 

kanske bara 25 procent. 
 
Lagerstedt:  Är det generellt sett för alla bönder att det är så eller? 
 
R4:   Det är ju så att alla bönder får ju i princip samma pris och så har man ju inte koll på att 

den bondens mjölk används till det och en annans till det utan de får ju ett 
genomsnittspris för vad man tjänar på alla mejeriprodukter som man säljer i Arla till 
exempel eller Skånemejerier så att. 

 
Hermansson:  Det måste vi verkligen ta med. 
 
Lagerstedt:  Ja, det är ju en väldigt stor variabel i det här avräkningspriset. 
 
R4:   Vad jag där emot kan nämna om det här med att stötta bönderna, det pågår ju rätt 

mycket diskussion i Storbritannien om det här faktiskt. För jag har studerat det där lite 
grann och skrev ihop något PM här för ett tag sedan så det kan jag faktiskt skicka över. 
För är det så att det var ju väldiga protester där i somras i Storbritannien, bönderna 
protesterade mot att de fick så dåligt betalt för mjölken. Så det har ju sen resulterat i 
demonstration och sen har ju handeln nu börjat och hitta olika sätt att stötta 
mjölkbönderna och de olika butikskedjorna har haft lite olika sätt, men mycket handlar 
om att hitta; vad kostar det att producera mjölken att man då på något sätt ska få 
kompensation för de kostnaderna man har för att producera mjölken. 

 
Hermansson:  Men jag har för mig att jag läste att det inte var lönsamt alls att vara mjölkbonde, att det 

är en ren förlustaffär nu i England.  
 
R4:   Jo precis, det var därför det blev så stora protester. Nu har handelns insett att vi kanske 

inte har någon brittisk mjölkråvara om vi inte gör någonting. Men de har ju tittat mycket 
på, flera handelskedjor har ju tittat på just att man ska få täckning för sina kostnader helt 
enkelt när det gäller att producera mjölk, det ska vara grunden. Men där tittar man också 
bara på dryckesmjölk, så det är ju bara en del av sortimentet, men det är en bra början. 

 
Hermansson:  Kanske lite det vi är inne på att mjölk är väl lättast att göra någonting med tror jag, det 

är väl mest en basvara som alla har ett sorts förhållande med. 
 
R4:  Det har ju också fått resultat att ett par mejeriföretag som är verksamma i England, 

bland annat Arla, dem har ju nu börjat titta över sina betalningssystem, på grund av att 
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man börjat diskutera i England att man har insett att bönderna inte får täckning för sina 
kostnader. 

 
Lagerstedt:  Ja om man nu ska hålla den policyn som du sa, att betala lika högt till samtliga så blir det 

ju svårt kanske. 
 
R4:   Ja det blir ju det, sen är det ju svårt för ett företag som arla som är kooperativt är ju 

liksom bönderna som är råvaruleverantör dom äger ju samtidigt företaget så att det blir 
ju en väldigt speciell sits om du jämför med ett annat tillverkningsföretag där du köper in 
råvaran från någon annan som inte har en koppling till det tillverkande företaget. 

 
Lagerstedt:  Är det rent av så att komplexiteten i ägarstrukturen är fatet så att säga? 
 
R4:   Jag tror det är en svår parameter det där, att liksom hitta en system som fungerar fullt 

ut. 
 
Carls:   Vi var lite inne på det förut det här med de olika kundsegmnten, när vi tog upp om vad de 

värdesatte i mjölken, priset eller ett annat högre värde och då har vi en lite teori att 
konsumenter som värdesätter ekologisk mjölk även skulle vara intresserade i att bidra 
med lite extra slantar för böndernas skull. Hur skulle du se på det, tror du det finns en 
trend att de konsumenter som värdesätter ekologiskt också värdesätter böndernas 
tillväxt? 

 
Hermansson:  Så man tar liksom från ett segment till ett annat. 
 
R4:   Jag är osäker om den finns den kopplingen faktiskt. Jag tror, det finns ju liksom en viss 

kategori av människor som köper ekologiskt, man köper rättvisemärkt och så vidare så 
att det handlar ju dels om en ideologisk övertygelse, att man köper det för att det är 
bättre än konventionellt. Man kanske tror att det är nyttigare eller man tror det är mindre 
miljöbelastningar eller någonting sådant. Så att jag tror inte det handlar i sig om att det 
är dyrare så att det är därför man köper det utan jag tror inte man tänker på det sättet 
att man liksom gynnar bonden på det sättet. Jag tror mer man tänker på att, sig själv, att 
man äter nyttigare. 

 
Lagerstedt:  Det är intressant för vi hade en liten opponering idag i skolan och Karl han opponerade på 

ett par tjejer som pratade om personal branding, att man skulle vara lite mer stolt över 
vad man konsumerade. Det finns ju dom som vill visa upp att man är en duktig 
medborgare eller vad man kan kalla det.  

 
R4:   Ja, ja men jag tror det här med att man köper ekologiskt och köpa rättvisemärkt jag tror 

det liksom är vanligare i storstäderna än ute på landsbygden. För det handlar lite om en 
livsstil och jag tror de som bor ute på landsbygden dom vet mycket mer hur livsmedlen 
produceras, man har liksom närmare produktionerna, närmare jordbruket på något sätt. 

 
Hermansson:  Man litar väl lite mer på informationen i storstäderna; ”den här är ekologisk ja men det är 

bra det tar vi”. 
 
R4:   Ja, så jag tror inte man reflekterar riktigt hur det sen gynnar bönderna. Och i och med att 

det kostar mer att producera ekologiskt så innebär det inte per automatik att de får bättre 
lönsamhet bönderna bara för att de har ekologiskt. 

 
Lagerstedt:  Nej precis, det är det här kostnads. Hur ser det egentligen, om du har någon fakta på det, 

vad är det mest lönsamma per, om man slår ut det, ekologisk mjölk eller kontra 
konventionell? 

 
R4:   Jag tror det är lite lönsammare om man, lite lönsammare för en bonde att producera 

ekologiskt, det har varit det i alla fall. 
 
Lagerstedt:  Mmm, det blir väl incitamentet att göra det. Men annars deras mjölk, om man tänker på; 

är det direkt då deras mjölk till ekologisk ost också? 
 
R4:   Ja, det gör det. Man håller ju isär den då så att man får ju hämta från ekologiska gårdar 

med separata mjölkbilar helt enkelt för att hålla den mjölken för sig då. 
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Lagerstedt:  Så då finns det ju ändå ett intresse egentligen att försöka få upp ekologiska volymen på 
framförallt osten då. 

 
R4:   Ja både ost och, jag tror dryckesmjölken har planat ut utan man hoppas nu kunna öka på 

fil och yoghurt och grädde framförallt. ost går väldigt trögt, det är i stort sätt oförändrat. 
Det blir väldigt små volymer så att det blir ju mycket hanteringskostnad. 

 
Hermansson:  Det finns så många olika varianter också att det, finns flera tusentals olika sorters ostar 

så att... 
 
R4:   Det är rätt, och det är bara ett fåtal ostsorter som man gör ekologiskt tror jag. Det är de 

här större; herrgårdsost och prästost och grevéost tror jag. 
 
Carls:   Om vi då tänker på den teorin vi har med mjölk som marknadsförs i den synpunkt att det 

ska gynna bönderna med extra inkomst, hur tror du på den idén i stort? Tror du den kan 
fungera för att sprida framförallt informationen till konsumenterna? 

 
R4:   Ja men det tror jag och med rätt marknadsföring och med rätt information så tror jag det 

kan funka väldigt bra. Ett sätt att liksom lyfta den svenska mjölkbonden och tala om att 
för dem ska överleva så behöver vi ha ett pris som ger dem en skälig ersättning. Måste 
nästan koppla det på det på något sätt tror jag för att det ska funka. 

 
Hermansson:  Det är lite så vi har resonerat också att om man på något sätt kan få fram den här 

kopplingen att det är tuffa tider och att det läggs ner men med en liten, liten prisökning 
och konsumenterna får reda på att det verkligen går direkt till bonden, att det inte är 
massa mellanhänder som tar sin del av kakan att det liksom, ja; ”den här kostar en krona 
mer men den kronan går faktiskt direkt till han som gör jobbet”. Det är väl det som är 
utgångspunkten så att säga. 

 
R4:   En fråga som vi väldigt ofta får, och som vi tyvärr inte har kunskap om, det är framförallt 

från många bönder men även från vanligt folk så att säga, vanliga medborgare, det är 
liksom; om bonden nu inte får mer än ungefär tre kronor per lite mjölk och det fick de för 
20 år sedan också, var hamnar pengarna? Är det mejerierna som tar jätte mycket eller är 
det handeln som tar jättemycket och det vet vi tyvärr inte, vi har inte den informationen 
och vi får inte samla in den informationen av konkurrensverket helt enkelt så att det är 
egentligen bara handeln och mejeriföretagen som vet den sanningen. 

 
Lagerstedt:  Ja för det såg vi, det har vi även skrivit i vår information att det har ju inte följt 

inflationen ersättningen. 
 
R4:   Nej inte alls, utan det enda sättet för mjölkbönder att överleva det är ju att man 

producerar mer mjölk, att man blir större helt enkelt och slår ut sina fasta kostnader på 
en större volym. Och att du ökar produktiviteten att du lägger ner färre timmar per 
producerad mängd mjölk till exempel. 

 
Hermansson:  Vi var lite inne på det också lite såhär teknologiska, alltså, att det går snabbare att mjölka 

kossorna och lite sådär. 
 
R4:   Ja och nu har det ju blivit mer sådana automatiserad mjölkning, så kallade mjölkrobotar. 

Som finns tror jag ungefär 25 procent av mjölken produceras i sådana mjölkgårdar där 
man har automatiserad mjölkning. Att egentligen korna går in i någon sluss och så blir de 
mjölkade automatiskt och sen så går dem ut igen då i stallet. Ganska sofistikerat, Det är 
väldigt intressant när man liksom tittar på det men det gör ju då att få saker dör de som 
egentligen sköter, jobbar på gården, dels så slipper du ju mycket tungt arbete som var 
förut när det var mer manuell hantering vid mjölkningen. Du skulle sätta på aggregat på 
alla kor och ta loss det, det blir ju liksom samma moment hur många gånger som helst 
och böja knäna, böja på ryggen och dem blir ju ganska slitna med åren. Och för det andra 
så frigör det ju en massa tid som du kan lägga ner på annat, kanske sköta om djuren och 
liksom upptäcka att dem är friska och så vidare. Du blir inte heller lika bunden, du 
behöver inte gå upp klockan fem på morgonen för att mjölka alla korna och så vidare så 
att, du kan ju inte liksom åka där ifrån helt och hållet men det blir ju liksom inte den 
bundenheten på samma sätt. 

 
Lagerstedt:  Nej precis, du behöver inte ha personalen hela tiden som... 
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R4:   Nej precis och du får mer kvalité och mer intressanta arbetsuppgifter helt enkelt. 
 
Lagerstedt:  Försvinner arbetstillfällen här känner jag. Utvecklingen av bönder, det ska ju minska med 

bönder har vi ju läst så att säga... 
 
Hermansson:  Det har ju alltid minskat om jag förstått det hela rätt typ. Det är ganska mycket bönder 

som inskar, det är flera hundra per år, nej kanske... 
 
Lagerstedt:  Ja, det har gått ner från 12000 till 5000 de senaste, vad var det, sju åren eller sådär. Det 

var väl lite mindre budgeterat om jag förstått det rätt. 
 
R4:   Ja tittar man på långt perspektiv så brukar man säga att på tio år så halveras antalet 

mjölkbönder och det har stämt ganska bra. 
 
Lagerstedt:  Hur ser du på den utvecklingen? 
 
R4:   Nu känns det som den börjar få en kritisk massa att det kan inte bli så många färre och vi 

ser liksom från varje år så är det liksom någon kommun i landet; ”aha där slutade den 
sista mjölkbonden”, så att i vissa delar av landet så börjar ju liksom bli tomt om 
mjölkbönder snart och jag ser ju många effekter som man ser av det, dels så försvinner 
viktiga arbetstillfällen som finns på orter i glesbygd där det kanske inte finns så mycket 
annan sysselsättning. Och det är ju så att, jag brukar också säga att har du en mjölkgård 
här ja det kanske är två som jobbar på mjölkgården men sen behöver du en massa 
kringtjänster som skapar andra arbetstillfällen så vi behöver folk om vi ska ta hand om 
skörden på sommaren och du behöver veterinärer och massa andra tjänster så att man 
skapar ju arbetstillfällen för ett par personer till egentligen på en mjölkgård än, utöver de 
som jobbar direkt på gården, så att det är en väldigt viktig motor för att skapa 
arbetstillfällen på landsbygden som vi ser det.  

 
Lagerstedt:  Det snabbar ju på urbaniseringen kan man ju säga att det gör. 
 
R4:   Jo visst det finns ju inga jobb tillslut. Sen finns det ju även mer sådana här andra värden 

som man riskerar att bli av med, det är det här med öppna landskap. För kor och köttdjur 
och i stor mån även hästar i för i sig dem betar ju och håller landskapen öppna. Så risken 
är ju att om korna försvinner då blir det ju inte en massa sådana här vackra öppna 
landskap som man ser när man åker igenom Sverige kanske utan det växer igen, det blir 
slyor, det blir skogar istället.  

 
Lagerstedt:  Ja exakt. Ur det rent estetiska så är det... 
 
R4:   Det är så självklart för oss så man tar det för givet. 
 
Lagerstedt:  Ja exakt, det blir ju... 
 
Hermansson:  Det är inget jag reflekterat över så. 
 
R4:   Nej men det hänger ihop väldigt väl. 
 
Hermansson:  Allting har ju någon gång huggits ner och gjorts om till betesmark. 
 
R4:   Sen är det ju en annan sak som har med, det finns ju sådana här nationella miljömål som 

riksdagen har satt upp, jag tror det är 16 stycken och det är ju många av de där 
miljömålen som, bland annat mjölkproduktionen hjälper till att uppfylla och ett sådant här 
är ju att, ja du har kor som betar och sen så har du kanske skog och du har lite olika 
typer av natur, genom att ha den här variationen i naturen så skapar du också en 
biologisk mångfald, att du liksom behåller en massa djur och växtarter. Skulle det bara bli 
skog så försvinner säkert mycket av den här artrikedomen. Så att, nej det är mer sådana 
här bieffekter som man nog inte tänker på alla gånger. 

 
Hermansson:  Allting sitter ihop på något sätt. 
 
R4:   Sen har vi ju en annan sak också som vi har väckt här nu de senaste året och det är ju 

egentligen det här med livsmedelsförsörjning globalt, att Sverige har ju egentligen väldigt 
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bra förutsättningar att producera livsmedel. Vi har ju liksom rent vatten och mycket 
vatten och gott om mark och så vidare och kan producera livsmedlen av hög kvalité som 
är ganska giftfria och så vidare. så att vi har ju liksom pratat mycket nu senaste året att 
varför ska inte Sverige vara med och hjälpa till att mätta en ökande världsbefolkning? För 
det blir ju ett ökat tryck på mat, inte minst på mjölk och mejeriprodukter, så att vi har, 
inte jag men kolleger till mig har tagit fram en bok här som heter ”Maten och Makten - 
Hur Ska Den Nya Världen Mättas?” Som ändå väckt en del uppmärksamhet så att, där är 
det ju en del olika kategorier av personer som har fått prata utifrån det här; Göran 
Persson till exempel, en nationalekonom, några riksdagspolitiker, någon som jobbat på 
FAO, en kock. 

 
Lagerstedt:  För att få lite olika perspektiv på dem. 
 
R4:   Ja, nej men liksom för att ge lite, en expert på jordbruksverket till exempel... 
 
Hermansson:  Samlade tankar. 
 
R4:   Ja precis och, så att om vi säger här nu; ”vilka blir följderna av att Sverige ställer sig 

utanför den globala mjölkproduktionen? Hur kunde det bli såhär och hur kunde svensk 
jordbruk bli en politisk ickefråga?”  Så att det har ju skapat en del diskussioner faktiskt. 
Att ska vi producera livsmedel i Sverige eller inte och om vi inte ska göra det, varför ska 
vi inte göra det? så att det har varit ett sätt att skapa debatt i alla fall. 

 
Lagerstedt:  Ja det är ett intressant synsätt som sagt på hela lönsamheten, på prissättningen 

framförallt. 
 
R4:   Ja det var bara liksom liten kopplingar till lite större frågor. 
 
Carls:   Ja det låter ju som vi har potential för stor exportmöjlighet i alla fall. 
 
R4:   Ja egentligen, för nu pratar vi bara om att det är så mycket import, men vad är det som 

säger att vi inte också kan exportera. Landsbygdsministern har ju jobbat i flera år med 
något som heter ”Matlandet Sverige” för att liksom lyfta Sverige som matland men han 
har ju kanske inte tittat så mycket på den breda produktionen utan tittat mer på sådana 
här exklusiva saker; Kalixlöjrom och lite sådana här saker. 

 
Lagerstedt:  Lite mer ge landet lite status verkar det som. 
 
R4:   Ja, så att jag tror man behöver ha lite bredare perspektiv på den biten. Sen får vi se vad 

det blir av det här. det är liksom en frågan som jag tror kommer och, extra framöver. 
 
Lagerstedt:  Ja det är som sagt, det är intressant för att man... 
 
Hermansson:  Det är ett stort ämne. Vi har ju varit tvungna att, med en akademisk uppsats, det börjar 

väldigt brett sen har det bara... 
 
R4:   Jojo, men jag tycker det var lite roligt att liksom sätta in det i ett större perspektiv lite, 

att det här är frågor som lever på något sätt. 
 
Lagerstedt:  Ja det får man verkligen säga. Man får försöka hitta försörjning till västvärlden där det 

kanske kan finnas en hög betalningsvilja för produkterna. 
 
Carls:   Vi går tillbaka lite till det vi pratade om förut med mejerierna på marknaden. Då är vi lite 

intresserade av, om vi tar den här CRM-mjölken då, hur ser du, har Arla transparensen 
nog, om vi säger Arla som en stor aktör som exempel. Har de transparensen nog att 
kunna lansera en sådan här mjölk eller är det mer de här mindre mejerierna som Wapnö 
och sådant som har möjligheterna att nå ut till sina konsumenter? 

 
R4:   Jag tror även Arla behöver vara med i sådan här för att hänga med helt enkelt och ha en, 

ja få ett förtroende från sina mjölkbönder. Att liksom kunna visa att nu jobbar vi med det 
här för att kunna stötta er. 

 
Carls:   Just för att de är en av de ledande? 
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R4:   Och som jag sa förut, de har ju börjat i Storbritannien och Arla har ju börjat där, så jag 
tror liksom kan det, det kan liksom bli startskottet som kan sprida sig även till Danmark 
och Sverige, där de ändå liksom har sina huvudmarknader. 

 
Carls:   Det krävs väl nästan att en sådan stor aktör som dem är med på det för att det ska få 

genomslagskraft. 
 
R4:   Och gör dem det så tror jag liksom dem mindre också måste följa efter så att, jag tror 

dem på något sätt måste sätta ribban på något sätt. Men jag tror säkert att det kan vara 
någonting som dem tycker är viktigt på sikt men man ser framförallt i Sverige då där de 
får mindre och mindre mjölkråvara. 

 
Lagerstedt:  Mmm, ja det är nog den kritiska punkten, tillslut finns ju inte... 
 
R4:   Och dem stängde ju förra veckan, förr-förra veckan stängde dem ett av sina större 

mejerier för att dem har för lite mjölkråvara så att. Det tycker jag också är en sådan här 
oroväckande för att, ja stänger man ner et mejeri och sen kanske skrotar det ja, vänder 
trenden så att vi helt plötsligt har mer mjölkråvara, liksom finns det mejerianläggningar 
som kan ta hand om mjölken? Det är ju inte gratis att bygga upp en ny målerianläggning, 
det kostar ju jättemycket. Så att går utvecklingen för långt då blir det nog svårt att vända 
trenden så att det liksom allt hänger ihop igen. 

 
Lagerstedt:  Ja det är väldigt intressant som sagt. 
 
Carls:   Tänkte, tror du Arla kan lära sig någonting från små mejerier som Wapnö till exempel? 
 
R4:   Ja det tror jag säkert. 
 
Carls:   Mer på trender och sådant eller är det? 
 
R4:   De har ju försökt lite att lansera landskapsmjölk, att de liksom på mjölkförpackningarna 

säger att ”den här mjölken kommer från Småland, den här kommer från Östergötland”. 
 
Carls:   Ja juste de hade olika design på mjölkpaketen då. 
 
R4:   Ja, sen är det ju svårt för dem för dem har inte speciellt många målerianläggningar, de 

har ju inte en i varje landskap till exempel så att, det är ju svårt att säga om du köper 
mjölk i Västerås att veta att den kommer från bönderna där omkring. Då kanske de kan 
säga att mjölken kommer från Mälardalen eller något sådant där och det är ju ganska 
diffust begrepp. Jag var uppe i Sundsvall nu i helgen och hälsade på vänner och på Arla 
mjölken där, där står det ”mjölk från mjölkgårdar i norra Sverige” och det är också, där 
måste de ändå profilera att det inte är liksom var som helst i från Arlas område, det är 
just norra Sverige. Det var liksom lite roligt att se det där. 

 
Lagerstedt:  Ja verkligen. försöker ta Milkos gamla. 
 
R4:   Ja, men liksom du kan ju aldrig, när du är så stor som Arla få den lokala prägeln vad du 

än gör. Som Wapnö, eller Sju gårdar och så vidare, där man liksom, ja där man vet att 
det är den och den och den gården som det produceras. 

 
Lagerstedt:  Ja precis. Det blir väl lite som Skånemejerier som sagt där som vi pratade om innan lite 

att det är jordnära, att de försöker profilerar den till... 
 
R4:   Ja, och så är de som Skånemejerier har den här spårbarheten, med på vilken gård det är 

producerat och så vidare. Men det är svårt för Arla som är så stor. 
 
Lagerstedt:  Ja de är ju så pass mycket större... 
 
R4:   De får jobba på andra sätt. 
 
Carls:   Tror du konsumenten är intresserad att få mer kontakt med bönderna och veta mer 

specifika gårdar det är? 
 
R4:   Ja det tror jag säkert, ja det tror jag nog. 



 

 82 

 
Carls:   För det skulle ju kunna öka böndernas makt på marknaden i så fall, kan man ju tänka sig. 
 
R4:   Jag har svårt att se hur det ska fungera rent praktiskt men. Men man ser ju, jag pratade 

ju om Wapnö att de gör mycket PR kring när de släpper ut korna, men det gör även 
ganska många Arla gårdar också 0ch det tror jag är ett sätt att träffa sina konsumenter. 
De har ju liksom besök då en hel dag och när de släpper ut korna och dem liksom fixar 
med aktiviteter för barnen, de bjuder på fika och allt möjligt så att de vill nog verkligen 
träffa sina konsumenter. Och berätta om sitt jobb och få en närmare kontakt. 

 
Lagerstedt:  Ge legitimitet till varför de... 
 
R4:   Och LRF kommer jobba nu under våren med att lyfta mer det här med svenskproducerat 

och få ett närmare, ja ett närmande mellan konsumenter och bönder helt enkelt. Jag tror 
de ska komma med någon app bland annat, att man i butiken ska kunna scanna 
produkten och var den är producerad. Så man jobbar aktivt här med att man liksom ska 
veta mer om var maten är producerad. 

 
Lagerstedt:  Helt rätt det också, som sagt det här med hästköttet att... 
 
R4:   Jo, det här var ju planerat sen tidigare men det ligger ju rätt i tiden. 
 
Lagerstedt:  Ja Citygross och ni, ja LRF och kött... 
 
R4:   Ja LRF är ju med där på något, det visste inte jag förrän jag läste annonsen idag [Metro, 

25-03-13]. 
 
Carls:   Jo det stod ju någonting om att, i någon annons att de hade jobbat med LRF på något 

sätt. 
 
R4:   Ja, så det förklarar ju en del, det var ju stora griskött och lammkött så det var ju inte 

nötkött och mjölk än så länge men kanske kommer det också. 
 
Lagerstedt:  Ja precis, de har inte kommit, kontaktat er än. 
 
R4:  Nej. 
 
Lagerstedt:  Kanske kommer som sagt. 
 
R4:   Mmm, men det var ju intressant 
 
Lagerstedt:  Ja verkligen. 
 
Carls:   Men jag tittar på frågorna här, och de sista har vi gått igenom här faktiskt, med Wapnö 

och Arla och det, så, så länge inte du något mer du vill tillägga så? 
 
R4:   Nej jag tror jag har tömt ut det mesta. 
 
 

[End of interview with R4] 
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Appendix E – Coding from transcriptions 

Respondent: R1, Milk farmer 
Theme: Market situation 

    

     
Competition 

 

Competition 
 

Market situation  

Boarders Choices   

Skånemejerier Profitability   

Norrmejerier 
 

Dominance 
  Arla 

 
Negotiation 

  Gefleorten 
 

EU 
  Choices 

 
Supply channels 

  Farmers 
 

Sales areas 
  Ecological 

 
Consumption curve 

  Possibility 
 

Subsidies 
  Lack of negotiation 

 
Power balance 

  Norrköping 
 

Ownership 
  Sju gårdar 

 
Local 

  
Östgötamjölk 

    Profitability 
    Milk price 
    Pricing 
    Dominance 
    Competition 
    Fusion 
    Price negotiation 
    EU compensation 
    Grocery stores 
    Customer 
    Denmark 
    Supply channels 
    Sales areas 
    Skåne 
    Arla 
    Premium products 
    Consumption 
    Milk 
    Ecological 
    Consumption curve 
    Conventional milk 
    Added-price 
    Ecological support? 
    Farm 
    Ecological suppliers 
    Delivers 
    Affect 
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Dominant 
    Fair relationship 
    Competitive situation 
    Production possibilities 
    Producers 
    Cost 
    Marketing 
    Profitability 
    Partner 
    Owner 
    Power balance 
    Responsibility 
    Local connection 
    Axfood 
    LRF 
    Supply chain 
    Packaging 
    Challenge 
    Transport 
    Environment 
    

     Theme: Future 
    

     
Global price 

 

Inflation 
 

Future 

Inflation Development   

Price Investment   

England 
 

Profitability 
  Germany 

 
Pricing 

  Relation 
 

White label 
  Uneven price development 

 
Shipping 

  Rationalization 
 

Self-sufficient 
  Profitability 

 
Import 

  Investment 
 

Gradual changes 
  Loan 

 
Differences 

  Milk market 
 

Initiative 
  Competition 

 
Food security 

  
Business 

    Quality 
    Sold 
    Quantity 
    Difficulty 
    Profitability 
    Pricing 
    Supply 
    Difference 
    Problem 
    Swedish milk 
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Foreign milk 
    Challenge 
    Grocery chains 
    Brands 
    White label 
    Austria 
    Produce 
    Shipping 
    Milk 
    Logic 
    Self-sufficient 
    Import 
    Supplier 
    Product development 
    Premium 
    Partner 
    Politics 
    Gradual changes 
    Movement 
    Evolution 
    Development 
    Payment 
    Costs 
    Cost of location 
    Differences 
    Halfing process 
    Productivity 
    Natural development 
    Trends 
    Decimation 
    Longevity 
    Initiative 
    Responsibility 
    Self-sufficiency 
    Production 
    War 
    Crisis 
    Food security 
    Compliancy 
    Scandal 
    Choices 
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Theme: Perception 
    

     
Willingness to pay 

 

Willingness to pay 
 

Perception 

Swedish Consumer behavior   

Dairy section Value   

Farmer 
 

Thought 
  Choices 

 
Landscape 

  Eco-milk 
 

Sustainability 
  Premium 

 
Choices 

  Consumption choices 
 

Media 
  Value 

 
Criticism 

  Thought  
 

Wording 
  

Store 
    Surroundings 
    Landscape 
    Farmer 
    Maintenance 
    Sustainability 
    Environment 
    Consumption choices 
    Milk 
    Cheese 
    System 
    Swedish nature 
    Values 
    Protectionist 
    Customs 
    Limitations 
    Quotas 
    Imports 
    Choices 
    Monopoly 
    Price sensitivity 
    Money 
    Stance 
    Challange 
    Fusion 
    Competition 
    Multinational 
    Global 
    Local 
    Media perception 
    Power struggle 
    Wording 
    Criticism 
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Big business (evil) 
    Thought process 
    Bankruptcy 
    Organization 
    Media  
    Milko 
    Arla 
    Alternative 
    Finances 
    

     Theme: Product 
    

     
Choices 

 

Choices 
 

Product 

Sweden Knowledge   

Dairy     

Meat 
    Organizations 
    Development 
    Sorting 
    Consumer 
    Values 
    Knowledge 
    Know how 
    Consumer interaction 
    Enlightened 
    

     Theme: pricing and strategy 
    

     
low price 

 

price 
 

pricing and strategy 

nutrition re-positioning   

water added value   

re-positioning 
    added value 
    cheese 
    effectiveness 
    profitability 
    large picture 
    supply chain 
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Respondent: R2, Wapnö: 

Theme: Market situation 
    

     
Though 

 

Competition 
 

Market situation 

Competition Lowest price   

Small actors 
 

Large actors 
 

  

Growth 
 

Priorities 
  Large actors 

 
Price pressure 

  Lowest price 
 

White Label 
  Cheap 

 
Knowledge 

  
White Label 

    Priorities 
    Added values 
    Diary 
    Grown 
    Price Pressure 
    Here (Halland) 
    White Label 
    Grocery stores 
    Big part 
    Insufficient 
    Knowledge 
    Food 
    Drink 
    

     Theme: Future 
    

     
Unfortunate 

 

Competition 
 

Future 

Consumption Develop   

Declining 
 

Value enhancement 
 

  

Milk 
 

Conscious 
  Increasing 

 
Choices 

  Competition 
 

Environment 
  Juice 

 
White Label 

  Soups 
 

Priorities 
  Develop 

 
Uniqueness 

  Value enhancement 
 

Transparency 
  Reach 

 
More knowledge 

  Customer 
 

Information 
  Conscious 

 
Ensure 

  Choices 
 

Promised Money 
  Environment 

 
Traceability 

  Quality 
 

Communication 
  Good 

 
Relationship 

  White label 
 

Local 
  

Priority 
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Grocery stores 
    Own Products 
    Uninterested 
    Other brands 
    Harder 
    Shelfspace 
    Earlier 
    Hope 
    Consumer 
    Attention 
    Uniqueness 
    Curiosity 
    Knowledge 
    Food 
    Advantage 
    Hope 
    Scandal 
    Horsemeat 
    Suppliers 
    Transparency 
    Business plan 
    Market 
    More transparent 
    Consumer 
    More knowledgeable 
    Demands 
    Information 
    Facts 
    Producers 
    Trace 
    Ensure 
    Farmers 
    Money 
    Promised 
    Creative idea 
    Traceability 
    Ensure promise 
    Communication 
    Added value 
    Consumer relationship 
    Local connection 
    Uniqueness 
    Local production 
    Competitive 
    Europe 
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Theme: Pricing and Strategy 

     
Increasing costs 

 

Profitability 
 

Pricing and Strategy 

Small actors Increasing costs   

Higher prices 
 

Pricing pressure 
 

  

Profitability 
 

Profit 
  

Long-term 
    Large actors 
    Pricing pressure 
    Unhealthy 
    Farms 
    Rural 
    Extra 
    Profit 
    Missing 
    Important 
    Food 
    Drink 
    Cost 
    

     Theme: Perception 
    

     
Low prices 

 

Low prices 
 

Perception 

Value Family budget   

Family budget 
 

Loyal 
 

  

Longevity 
 

Recollection 
 

  

Fairness 
 

Engagement 
  Quality 

 
Loyal 

  Loyal 
 

Transparency 
  Customers 

 
Conscience 

  
Older 

    Recollection 
    Younger 
    Engagement 
    Environmental 
    Animal wellbeing 
    High loyalty 
    Retention 
    Transparency 
    Animals 
    Environment 
    Commodity 
    Taste 
    Conscience 
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Respondent: R3, Axfood AB 
Theme: Market situation 

    

     
Regions 

 

Competition 
 

Market situation 

Skånemejerier Distribution   

South White label    

Norrmejerier 
 

Import 
  

North 
    Arla 
    Middle 
    Distribution 
    Channels 
    Monopoly 
    White label 
    Import 
    Valio 
    Yoghurt 
    Skånemejerier 
    Lactalis 
    Competition 
    

     Theme: Products 
    

     
Organic 

 

Product 
 

Products 

Future Price   

Price gap Willingness to pay   

Conventional 
 

White label 
  Willingness 

 
Local 

  
Buy 

    Pay 
    Attitude 
    Behavior 
    Local 
    Price 
    Milko 
    Failure 
    White label 
    Growth 
    Market share 
    Patriotic 
    Skåne 
    Dalarna 
    Norrland 
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Theme: Future Market 
    

     
White label 

 

White label 
 

Future market 

Axfood Opportunities   

Opportunities Import   

Import 
    Customer  
    Customer demand 
    Savings 
    Profit maximization 
    Self-sufficient  
    Import 
    Forced 
    Organic 
    Too much 
    Export 
    New markets 
    

     Theme: Perception 
    

     
Information 

 

Information 
 

Perception 

Difficulties Unclear   

Failed Urbanization   

Pricing strategy 
    Distributors 
    Dairies 
    Charge 
    Price 
    Local 
    Metropolitan 
    Urbanization 
    Threats 
    

     Theme: Pricing and strategy 
    

     
CRM 

 

Potential 
 

Pricing and strategy 

Potential Market size   

Break out Niche   

Dairies 
 

Implementation 
  Micro dairies 

 
Strategy 

  Arla 
 

Added value 
  Local 

 
Consumer power 

  
Immature market 

    Implementation 
    Difficulties 
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Failure 
    Milko 
    Price 
    Importance 
    Fair Trade 
    Farmers 
    Owners 
    Loose 
    Milk 
    Price 
    Historically 
    Future 
    Consumption 
    Consumers 
    Middle periods 
    Added value 
    Return 
     



 

 94 

Respondent: R4, LRF 
Theme: Market situation 

    

     
Competition 

 

Competition 
 

Market situation 

Grocery Import   

Dairies Commodity   

Strong 
 

Costs 
  Arla 

 
Niche 

  Import 
 

Economy of scale 
  Commodity 

 
Discontent 

  
Sweden 

    World market 
    Mergers 
    Acquisitions 
    Costs 
    High fixed cost 
    Skånemejerier 
    Lactalis 
    Milko 
    Fusion 
    Pricing 
    Policy 
    Actors 
    Dairies 
    Small 
    Large 
    Micro dairies 
    Solution 
    Complement 
    Local 
    Break-out 
    Östgötamjölk 
    Sju gårdar 
    Trends 
    Discontent 
    Interest 
    Farmers 
    

     Theme: Products 
    

     
Organic 

 

Products 
 

Products 

Conventional Change of consumption   

Rise Other dairy products   

Fall 
 

Import from EU 
  Consumption 

 
Rapid decline of farmers 

  
Pizza 

    Hamburger 
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Cheese 
    Processing 
    Liter 
    Kilo 
    Domestic 
    Import 
    Self-sufficient 
    EU 
    Quotas 
    Profitability 
    Modernization 
    Technology 
    Economy of scale 
    Cease 
    

     Theme: Future Market 
    

     
White label 

 

White label 
 

Future market 

Low price Market share   

Market penetration Import   

Growth 
 

Potential 
  Micro dairies 

 
Relationship 

  Segment 
 

Local 
  

White label 
    Import 
    Consumers 
    Communication 
    Farmers 
    Willingness 
    Produced  
    Sweden 
    Food 
    

     Theme: Perception 
    

     
Association 

 

Associations 
 

Perception 

Facebook Interest   

Consumers Scandals   

Conscious 
 

Value 
  Willingness to pay 

 
Information 

  Low cost 
 

Conditions 
  Scandals 

 
Psychographics 

  
Interest 

    Price elasticity 
    Increase 
    Products 
    Added value 
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Information 
    Dairy 
    Milk 
    Price 
    Compensation 
    Farmers 
    Similar 
    Situation 
    England 
    Customers 
    Organic 
    CRM 
    Metropolitan 
    Rural 
    Farmers 
    

     Theme: Pricing and strategy 
    

     
Marketing 

 

Information 
 

Pricing and strategy 

Information Connection   

Connection Problem   

Price 
 

Job situation 
  Farmers 

 
Environment 

  Jobs 
 

Cultural heritage 
  

Nature 
    Environment 
    Cows 
    Trees 
    Bushes 
    Open 
    Closed 
    Arla 
    Initiativ 
    International 
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Appendix F – Questionnaire 
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Appendix G – Tables of Correlations 

H1: 
Correlations 

 I have good 
knowledge 

of the 
situation of 

Swedish 
milk 

farmers. 

I would like 
to have a 

closer 
relationship 

with the 
milk farmers 

in Sweden 

I would like to 
be more 

knowledgeable 
in regards to 

the situation 
in the Swedish 

milk industry 

I would 
choose an 

more 
expensive 

alternative 
of milk if I 

knew it 
supported 

the growth 
of the 

Swedish 
producers 

I would 
choose a 

more 
expensive 

alternative 
of milk if I 

knew it 
preserved 

the Swedish 
landscape 

I have good 
knowledge of the 

situation of Swedish 
milk farmers. 

Pearson 

Correlation 

1 ,321** ,069 ,350** ,267** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,389 ,000 ,001 

N 168 158 160 163 162 

I would like to have 
a closer relationship 

with the milk farmers 
in Sweden 

Pearson 
Correlation 

,321** 1 ,414** ,286** ,184* 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,019 
N 158 167 158 164 163 

I would like to be 
more knowledgeable 

in regards to the 
situation in the 

Swedish milk 
industry 

Pearson 
Correlation 

,069 ,414** 1 ,262** ,220** 

Sig. (2-tailed) ,389 ,000  ,001 ,004 

N 

160 158 170 165 166 

I would choose an 
more expensive 

alternative of milk if 
I knew it supported 

the growth of the 
Swedish producers 

Pearson 
Correlation 

,350** ,286** ,262** 1 ,588** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,001  ,000 

N 

163 164 165 175 173 

I would choose a 
more expensive 

alternative of milk if 
I knew it preserved 

the Swedish 
landscape 

Pearson 
Correlation 

,267** ,184* ,220** ,588** 1 

Sig. (2-tailed) ,001 ,019 ,004 ,000  

N 
162 163 166 173 175 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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H2: 

Correlations 

 I would 

choose a 

more 

expenxive 

alternative if 

it supports a 

cause 

I would like to 

be more 

knowledgeable 

in regards to 

the situation 

in the Swedish 

milk industry 

I would 

choose an 

more 

expensive 

alternative 

of milk if I 

knew it 

supported 

the growth 

of the 

Swedish 

producers 

I would 

choose a 

more 

expensive 

alternative 

of milk if I 

knew it 

preserved 

the Swedish 

landscape 

I have good 

knowledge 

of the 

Swedish 

dairy 

companies. 

I am aware 

of the 

process that 

helps take 

milk from a 

farm to the 

store 

I would choose a 

more expenxive 

alternative if it 

supports a cause 

Pearson 

Correlation 

1 ,187* ,419** ,277** -,126 ,001 

Sig. (2-tailed)  ,017 ,000 ,000 ,109 ,991 

N 172 163 171 170 163 162 

I would like to be 

more knowledgeable 

in regards to the 

situation in the 

Swedish milk 

industry 

Pearson 

Correlation 

,187* 1 ,262** ,220** ,009 -,140 

Sig. (2-tailed) ,017  ,001 ,004 ,912 ,075 

N 

163 170 165 166 162 162 

I would choose an 

more expensive 

alternative of milk if 

I knew it supported 

the growth of the 

Swedish producers 

Pearson 

Correlation 

,419** ,262** 1 ,588** ,140 ,193* 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001  ,000 ,072 ,013 

N 

171 165 175 173 165 165 

I would choose a 

more expensive 

alternative of milk if 

I knew it preserved 

the Swedish 

landscape 

Pearson 

Correlation 

,277** ,220** ,588** 1 ,072 ,139 

Sig. (2-tailed) ,000 ,004 ,000  ,361 ,077 

N 

170 166 173 175 165 164 

I have good 

knowledge of the 

Swedish dairy 

companies. 

Pearson 

Correlation 

-,126 ,009 ,140 ,072 1 ,504** 

Sig. (2-tailed) ,109 ,912 ,072 ,361  ,000 

N 163 162 165 165 170 162 

I am aware of the 

process that helps 

take milk from a 

farm to the store 

Pearson 

Correlation 

,001 -,140 ,193* ,139 ,504** 1 

Sig. (2-tailed) ,991 ,075 ,013 ,077 ,000  

N 162 162 165 164 162 169 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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H3: 

Correlations 

 It is important for me 

to know from which 

region in Sweden the 

milk I buy is from 

I would choose a 

more expensive 

alternative of milk if I 

knew it preserved the 

Swedish landscape 

It is important for me to know from 

which region in Sweden the milk I 

buy is from 

Pearson Correlation 1 ,261** 

Sig. (2-tailed)  ,001 

N 179 173 

I would choose a more expensive 

alternative of milk if I knew it 

preserved the Swedish landscape 

Pearson Correlation ,261** 1 

Sig. (2-tailed) ,001  

N 173 175 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

H4: 

Correlations 

 Houshold 

size 

Houshold 

consumption 

(in liters) 

When 

buying milk, 

I go for the 

cheaper 

alternative 

I would 

choose a 

more 

expenxive 

alternative if 

it supports a 

cause 

I would 

choose an 

more 

expensive 

alternative 

of milk if I 

knew it 

supported 

the growth 

of the 

Swedish 

producers 

I would 

choose a 

more 

expensive 

alternative 

of milk if I 

knew it 

preserved 

the Swedish 

landscape 

Houshold size 

Pearson 

Correlation 

1 ,679** ,151* -,050 -,116 -,074 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,047 ,518 ,128 ,331 

N 181 180 173 171 174 174 

Houshold 

consumption (in 

liters) 

Pearson 

Correlation 

,679** 1 ,195* -,200** -,158* -,145 

Sig. (2-tailed) ,000  ,010 ,009 ,037 ,057 

N 180 181 173 171 174 174 

When buying milk, I 

go for the cheaper 

alternative 

Pearson 

Correlation 

,151* ,195* 1 -,047 -,169* -,098 

Sig. (2-tailed) ,047 ,010  ,550 ,029 ,207 

N 173 173 174 166 168 167 

I would choose a 

more expenxive 

alternative if it 

Pearson 

Correlation 

-,050 -,200** -,047 1 ,419** ,277** 

Sig. (2-tailed) ,518 ,009 ,550  ,000 ,000 
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supports a cause N 171 171 166 172 171 170 

I would choose an 

more expensive 

alternative of milk if I 

knew it supported 

the growth of the 

Swedish producers 

Pearson 

Correlation 

-,116 -,158* -,169* ,419** 1 ,588** 

Sig. (2-tailed) ,128 ,037 ,029 ,000  ,000 

N 

174 174 168 171 175 173 

I would choose a 

more expensive 

alternative of milk if I 

knew it preserved the 

Swedish landscape 

Pearson 

Correlation 

-,074 -,145 -,098 ,277** ,588** 1 

Sig. (2-tailed) ,331 ,057 ,207 ,000 ,000  

N 
174 174 167 170 173 175 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

H5: 

Correlations 

 I would choose 

a more 

expenxive 

alternative if it 

supports a 

cause 

I would choose 

an more 

expensive 

alternative of 

milk if I knew it 

supported the 

growth of the 

Swedish 

producers 

I would choose 

a more 

expensive 

alternative of 

milk if I knew it 

preserved the 

Swedish 

landscape 

Organic 

percentage of 

consumption 

I would choose a more 

expenxive alternative if it 

supports a cause 

Pearson Correlation 1 ,419** ,277** ,110 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,154 

N 172 171 170 170 

I would choose an more 

expensive alternative of 

milk if I knew it supported 

the growth of the Swedish 

producers 

Pearson Correlation ,419** 1 ,588** ,162* 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,033 

N 

171 175 173 173 

I would choose a more 

expensive alternative of 

milk if I knew it preserved 

the Swedish landscape 

Pearson Correlation ,277** ,588** 1 ,187* 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,014 

N 
170 173 175 173 

Organic percentage of 

consumption 

Pearson Correlation ,110 ,162* ,187* 1 

Sig. (2-tailed) ,154 ,033 ,014  

N 170 173 173 180 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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