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6SIDA

20 NY MARKNAD FÖR  
RAPSGRIS I HONG KONG

18 NU KOMMER  
FALUISH OCH PASTEJISH

RICKARD FRIDH ÄR 
ÅRETS LEVERANTÖR NÖT



Information och anmälan hkscanagri.se

VÄLKOMMEN TILL 2017-ÅRS GÅRDSTRÄFFAR!
Nu öppnar ett antal leverantörer dörren och

hälsar oss välkomna till sina gårdar:

Datum Plats Gård Tema Inköpare Andra medverkande

7 mars Falköping Henrik Höijer,Åsle 
östgöta gården Lammgårdsträff Elin Wejdmark –

15 mars Linköping Jan Thieme &
Lollo Sörelius, Smart fårstall för lammuppfödning Rune Elebring –

18 mars Svängsta Ylva Mårtensson-Ågren 
& Lars Mårtensson

Att bygga upp ett nytt stall
efter brand Cajsa Aaby-Ericsson Blekinge Fåravels-

förening

21 mars Ickholmen – Studiebesök på produktionsaläggningen Pär Thyrén Siljans Chark

24 mars Åseda Badeboda Gård Höstlamning Sophia Isberg –

28 mars Ickholmen – Studiebesök på produktionsaläggningen Pär Thyrén Siljans Chark

11 april Torpshammar Storboda Mjölk Robotmjölkning och foderanläggning Louise Ryberg Siljans Chark &
Svenska Foder

12 april Vena Nils-Johan & Erik Olsson Nybyggda kalvstall Sophia Isberg –

19 april Gusum Roger Bodin Ombygt äldre stall för ungdjurs-
uppfödning Rune Elebring –

10 maj Vårgårda Svante Gustavsson Integrerad nötköttsproduktion Magnus Colliander –

11 maj Västra
Tunhem Forstena Gård Nötköttsproduktion Elin Wejdmark –

http://hkscanagri.se/
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”HKSCANS BERÄTTELSE, profilering, kategoriutveckling, nya koncept, innovation…” 
Samtliga har stått högt i kurs på HKScan i höst och vinter. Min egen erfarenhet 
säger att dessa hörnstenar för framgångsrik business spelar idag en stor roll 
även om det inte är fråga om marknadsföring och produktutveckling.

Överlag råder det stor aktivitet på HKScan, vi stramar upp och rationaliserar 
verksamheten, samtidigt som vi vill säkerställa att alla delar i verksamheten 

 fokuserar på det som är relevant. Det märks att vi är på G! 
Företaget håller på att hitta rätt riktning.

På senare tid har vi arbetat med att analysera våra  
verksamhetssätt. På vilket sätt handlar vi gentemot våra 
kunder, konsumenter och leverantörer? På vilket sätt 
kan vi etablera en verksamhetsmodell som bygger på 
HKScans styrkor och hjälper oss att uppnå våra affärsmål?

 
Primärproduktionen spelar en stor roll vid utvecklingen av HKScans 
arbetssätt. Konsumenterna, kunderna och våra övriga intressenter fäster 
allt större vikt vid hållbarhet och ansvarsfrågor, såsom köttets ursprung, 
produktsäkerhet och kvalitet samt djurhälsa. Å andra sidan måste vi 
stärka HKScans och hela värdekedjans konkurrenskraft för att vi ska 
klara den tuffa konkurrensen. 

Nära samarbete mellan HKScan och leverantörerna är ett måste för att 
vi ska kunna bygga upp dels en hållbar och transparent leveranskedja, 
dels en effektiv och god primärproduktion. I praktiken har vi samarbete 
på flera olika plan – inköparna ansvarar för inköp av djur och produk-
tionsrådgivarna samarbetar med gårdarna, leverantörsråden diskuterar 
frågor som berör både leverantörerna och HKScan samt olika leveran-
törsevenemang och -seminarier behandlar mer allmänna teman. 

Dessutom är det viktigt att HKScans högsta ledning, marknadsföring 
och produktutveckling har en öppen dialog med primärproduktionen. Då 
hålls medarbetarna på HKScan bättre à jour med utvecklingen, möjligheterna 
och utmaningarna inom primärproduktionen och kan dra nytta av informationen 
vid produkt- och verksamhetsutvecklingen. I gengäld får de kontrakterade 
leverantörerna höra om HKScans målsättningar för framtiden och kan 
bättre lyfta fram styrkorna i primärproduktionen och framföra sina idéer 
om utvecklingsmöjligheterna.

Jag har under början av året haft glädjen att ha många kontakter med leverantörer 
– på gårdsbesök, på leverantörsseminarier och på leverantörsrådets möten. Jag 
har fått lära känna leverantörer och varit med om att dela ut utmärkelserna till 
Årets leverantörer och Årets djurtransportör i Finland och i Sverige. Det känns fint 
att se professionalismen och den fantastiska inställningen till djuruppfödning hos 
leverantörerna i HKScan-kedjan. 

Låt mig ännu en gång få gratulera årets pristagare och tillönska alla  
ett framgångsrikt produktionsår med gott samarbete!

Pia Nybäck
SVP Animal sourcing and producer services

FOKUS PÅ STYRKORNA I 
PRIMÄRPRODUKTIONEN

DET MÄRKS  

ATT VI ÄR PÅ G!
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Årets lammproducent kommer från Skåne
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HKScan, Torggatan 4, 291 81 Kristianstad, telefon: 0771–500 500, hkscanagri@hkscan.com 
HEAD OF HKSCAN AGRI MAGAZINES: Sari Järvinen ANSVARIG UTGIVARE: Elisabeth Svensson 
REDAKTIONSCHEF: Elisabeth Svensson, telefon: 044 19 40 63, elisabeth.svensson@hkscan.com  
REDAKTIONSRÅD: Sara Hoff, Louisa Jirsell, Victoria Ohlsson, Elisabeth Svensson • LAYOUT: Miltton 
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FOTO: Om inget annat anges ägs bilderna av HKScan Agri • Omslagsbild: Steffan Silfverberg, Infab

Nya rapporter på 
internettjänsten
TEXT: ELISABETH SVENSSON

LOGGA IN MED FACEBOOK
Om du vill kan du logga in på HKScans internettjänster via 
Facebook. Så här gör du: Klicka på Facebook-ikonen för att 
logga in via Facebook när du är i inloggningsrutan till HKScan 
Agris internettjänst. Du kommer till Facebook’s inloggnings-
sida där du loggar på med dina inloggningsuppgifter för 
Facebook som sedan styr om till internettjänsterna. Om 
du redan är inloggad på Facebook kommer du direkt in till 
Internettjänsterna. 

Hur vet jag om jag kan logga in med Facebook? Gå in  
på ”Mina inställningar”, längst ner i menylistan när du 

är inloggad på HKScan Agris Internettjänst, och 
kontrollera att det är samma e-postadress som 
du även använder för att logga in på Face-
book. Om e-postadresserna är olika behöver 
du byta e-postadress så den överensstämmer 
den som du använder i ditt Facebook-konto. 

NY E-POSTADRESS  
TILL HKSCAN AGRI
Du kan alltid kontakta oss via mail 
om du har frågor eller behöver hjälp 
med något ärende. Notera att vi har 
uppdaterat följande e-postadress till 
HKScan Agri – lägg till se i början av 
adressen. Används den gamla får du 
ett felmeddelande. 

Maila allmänna frågor på adress:  
se.hkscanagri@hkscan.com

Nu har vi utvecklat en ny rapport där du 
enkelt får fram eventuella besiktningsfynd, 
gjorda av veterinär, i samband med slakt. 

Besiktningsfynden ger i vissa fall en indikation på 
hälsoläget och djurens välbefinnande. Du kan själv 
ta fram siffrorna när du är inloggad på HKScan 
Agris internettjänst. Du kan välja djurslag och vilken 
period du vill följa upp. På ett enkelt sätt får du fram 
en graf som visar årets besiktningsfynd i jämförelse 
med fjolårets. Du kan även välja att din data överförs 
till excelfil eller en utskriftsvänlig pdf-fil. Kontakta 
din inköpare om du behöver tips eller hjälp!

@

mailto:hkscanagri@hkscan.com
mailto:elisabeth.svensson@hkscan.com
mailto:se.hkscanagri@hkscan.com
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3 PIA HAR ORDET

4 NYA RAPPORTER FÖR UPPFÖLJNING

6  RICKARD UTSEDD TILL ÅRETS  
 LEVERANTÖR NÖT

9  BILDER FRÅN ÅRETS PRISUTDELNING

10  ONNELA GÅRD PRODUCERAR   
 RAPSGRISAR

13 FÅNGA TRENDERNA  
 OCH GE INSPIRATION

14  LAMMSATSNING I STOR SKALA  
 MED LYCKAT RESULTAT

16  STJÄRNKOCKEN TIPSAR

18 NYA MEDLEMMAR I FAMILJEN "ISH" 

20 RAPSGRIS FRÅN NORDEN ÄR  
 EXKLUSIVT OCH EXOTISKT I  
 HONG KONG

22  KOMPETENS, KVALITET OCH 
 MATGLÄDJE I HKSCANS NYA PLAN

24 SVENSK DJURPRODUKTION HAR  
 STOR POTENTIAL

25 PRODUCENTTJÄNSTER NÖT  
 I SVERIGE

26 LYCKAT PROJEKT TILLSAMMANS  
 MED ICA DRIVER KATEGORI KORV   
 FRAMÅT

28 COOP SATSAR PÅ EGNA  
 LAMMGÅRDAR I VÄRMLAND

30 KORTA NYHETER OCH LÄS OM  
 VINNARE I CHARK SM

31  KALENDER OCH HKSCAN   
 ÅRSBOKSLUT

32 KONTAKTA OSS

14 16 22
Årets lammproducent kommer från Skåne Råvarornas ursprung viktigt för Martin Hansen Jari Latvanen styr HKScan i ny riktning
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Å
RETS NÖTLEVERANTÖ

R 2016

DEN 14 FEBRUARI 2014 fick Rickard ett samtal som 
påverkade allt. En av gårdarna som levererade kalvar till 
Djupadal var smittad av Salmonella Dublin. 

– Hela vår verksamhet blev spärrad och en del djur fick 
destrueras och allting sanerades. Det 
var en trist erfarenhet vi fick, men det 
positiva var att vi var tillbaka i full pro-
duktion redan 4 augusti vilket nog är ett 
rekord, säger Rickard. Samtidigt passade 
vi på att tänka om lite i vår produktion. 
Vi växlade över från mellankalvsupp-
födning till slutgödning av köttrastjurar.

Nu finns det 290 köttrasdjur på 
Djupadal, varav cirka 50 kvigor. De 
flesta djuren köps in via HKScans liv-
djursförmedling. Djuren som är födda 
i januari till maj kommer till gården under september till 
november direkt från sina beten. De klipps och avmaskas vid 
ankomst till gården och slutgöds fram tills de är 12–14 måna-
der och har en slaktvikt på cirka 400 kg. 

BRA KVALITET PÅ GROVFODER
På Djupadal finns 55 hektar egen mark och 65 hektar arren-
derad areal. På gården odlas vall, raps, höstvete, korn och 
ärtor. Spannmålen säljs och vallen används till grovfoder i 

verksamheten. 
– Vi är mycket noga med att skörda 

vallen tidigt så att det blir ett riktigt 
näringsrikt grovfoder, berättar Rickard. 

Rickard och Tova köper in färdigt 
kraftfoder för att få maximal tillväxt. 
Har vi riktigt bra grovfoder behöver 
vi inte köpa det vassaste kraftfodret, 
berättar de. Det fungerar bra ändå. 
Stallet strös morgon och kväll med 
hjälp av en rälshängd balupprullare. 
Den sprider också ensilaget. I stallet 

med kvigor rullas halmbalarna ut för hand. 
Som ett komplement till verksamheten driver familjen 

också en maskinstation som är specialiserad på växtskydd. 
Rickard sköter växtskyddet åt 15 gårdar i närområdet.

VALLEN MÅSTE 

SKÖRDAS TIDIGT 

FÖR ATT FÅ ETT 

RIKTIGT NÄRINGSRIKT 

GROVFODER

ÅRETS LEVERANTÖR NÖT  
HAR STORT FOKUS  
PÅ DJUROMSORG

TEXT: NILS JIRSELL, FOTO: STEFFAN SILFVERBERG

Rickard och Tova Fridh driver gården Djupadal som ligger mellan Sjöbo och 
Hörby i mellersta Skåne. Paret har väl utarbetade och strukturerade rutiner 

som ger företaget och dess ägare en stabil grund. Parets livsfilosofi är att både 
människor och djur skall trivas på Djupadal. 
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GÅRDSFAKTA

GÅRDSNAMN: 
Djupadal

ÄGARE:  
Rickard Fridh och Tova Hansson Fridh

FAMILJ:  
Klara 8, Johan 17, Johanna 20, 
Karolin 22 och Kristoffer 24

Kristoffer arbetar bland annat på 
Djupadal som F-skattare och Johan 
som fortfarande går i skolan hjälper 
också till på gården

AREAL:  
55 hektar egen mark och  
65 hektar arrenderad areal

ANTAL DJUR:  
Cirka 240 tjurkalvar och  
50 kvigkalvar

Förutom uppfödning  
av ungtjurar och kvigor 
driver Rickard Fridh  
en maskinstation
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På gården Djupadal består 
köttproduktionen av 240 tjurar 
och 50 kvigor säsongen 2016–2017

Receptet för att få god tillväxt, bra djuromsorg och låg död-
lighet är ganska enkel, tycker Rickard. Han sammanfattar det 
i fem punkter:
• Djuren ska trivas och ha en god 

stallmiljö
•  Djuren ska ha rikligt med halm varje 

dag 
• Ventilationen måste vara bra
• Klippning och avmaskning ska göras 

direkt när kalvarna kommer till 
gården

•  Näringsrikt och högkvalitativt grov- 
foder och utöver detta ett bra kraft- 
foder

GOTT SAMARBETE 
Rickard och Tuva träffades på en dansbana som ligger nära 
där de valt att bo och leva. 

– Vi gillar det enkla och jordnära livet, säger Tova, men visst 
är det roligt att bli uppmärksammad i lite större samman-
hang som nu med utmärkelsen som Årets Leverantör Nöt. 
För några år sen hade vi också anledning att vara lite extra 
stolta. Då serverades kött från våra djur på Nobelfesten, 
berättar Rickard. Det presenterades som mellankalv från 
Skåne på Nobelmenyn.

Rickard och Tova har alltid levererat sina djur till HKScan. 
De är nöjda med samarbetet och glada över att slakten sker 

i Hörby inte långt från gården. Planeringen för hela 2017 är 
redan klar och skulle det bli avvikelser hanteras det smidigt. 

IT-systemen med avräkningar och allt 
annat fungerar väl. Det enda problemet 
paret upplever just nu är att det blivit 
ont om kalvar och att priset därför har 
gått upp. Men så är det ju på en mark-
nad där tillgång och efterfrågan styr 
kommenterar Rickard.

– Det är mest vår inköpare, Lars 
Svensson och transportören vi har 
kontakt med i det dagliga arbetet, säger 
Rickard. De är jätteduktiga båda två  
så ge gärna lite extra beröm till dem.

– Det är roligt att vara HKScan-
inköpare för Rickard och Tova, säger Lars. Djupadal är en 
harmonisk gård där både djur och människor trivs samtidigt 
som verksamheten drivs ytterst professionellt och affärsmäs-
sigt. Det gläder mig att de vann utmärkelsen Årets Leverantör 
Nöt. Det är mycket välförtjänt. 

FRAMTID
– Vi är mycket nöjda med den modell vi har skapat och 
utvecklat, säger Rickard, och Tova nickar instämmande. Det 
fungerar bra och nu handlar det om att finputsa på olika 
detaljer. Våra mål är högt ställda så det är bara att fortsätta 
jobba på, avslutar Rickard. 

VI ÄR NÖJDA  

MED DEN MODELL  

VI HAR SKAPAT  

OCH UTVECKLAT, 

NU HANDLAR DET  

OM ATT FINPUTSA 

FESTLIG UTDELNING AV UTMÄRKELSEN 
 ÅRETS LEVERANTÖR, ÅRETS DJURTRANSPORTÖR  

SAMT HKSCANS MILJÖPRIS
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ÅRETS TRANSPORTÖ
R 2016

FESTLIG UTDELNING AV UTMÄRKELSEN 
 ÅRETS LEVERANTÖR, ÅRETS DJURTRANSPORTÖR  

SAMT HKSCANS MILJÖPRIS

Årets Leverantör Gris: Maria och Örjan Lindahl, Valla
Årets Leverantör Lamm: Henrik Andersson Rosenius och Sara Rosenius, Farboet

Årets Leverantör Nöt: Rickard Fridh och Tova Hansson Fridh, Sjöbo
Årets Djurtransportör: Patrik Valentinsson, Tryde Djurtransporter AB

Vinnare av HKScans Miljöpris 2016: Fredrik och Mattias Lindeberg, Tvååker

Maria Lindahl Henrik och Sara Rosenius Richard och Tova Fridh
Åsa Nilsson och  
Patrik Valentinsson

Annika och Fredrik 
Lindeberg



GÅRDSFAKTA

GÅRDSNAMN:  
Onnela gård, Alastaro, Finland

ÄGARE:  
Marko och Anne Onnela

FAMILJ: 
Barn i åldrarna 8, 10 och 12 år

ANSTÄLLDA: : 
En anställd, som säsonghjälp 
även Markos far 

AREAL:  
180 hektar åker, varav 100 hektar 
korn, 20 hektar åkerböna och 
30–40 hektar raps

DJUR:  
1 600 slaktgrisplatser, 
14–veckorssystem
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ANNE OCH MARKO ONNELA har varit Rapsgrisprodu-
center i fem år. Paret Onnela är optimistiska och stolta över att 
HKScan har lyckats öppna en marknad för produkten i Asien.

– Nu får vi visa vad vi går för, och vi måste sköta allt på bästa 
möjliga sätt. Vi har en högklassig produkt som ingen annan 
har, och den går inte att kopiera bara så där. Jag är stolt över 
att vi har utsetts till Rapsgrisleverantörer, och vi har tagit oss 
an uppgiften med både ödmjukhet och ansvarskänsla, säger 
Marko Onnela. 

Marko var en av de första Rapsgris-
producenterna i Finland. Han var nyfi-
ken och berättade för HKScan att han 
var intresserad av att delta när HKScan 
sökte en pilotgård för projektet. Marko 
har alltid varit intresserad av denna 
typ av frågor och när chansen för att få 
prova något nytt kommer anser han att 
man ska ta den.

På gården testades konceptet först 
i liten skala för att få rätt fettsyrasam-
mansättning i köttet. Verksamheten styrdes minutiöst och allt 
övervägdes noggrant. 

– Det kändes som en stor seger när vi till sist fick allt att 
fungera, säger Marko. 

PRECISIONSKRÄVANDE PRODUKTION
Rapsgrisproduktionen kontrolleras mycket noggrannare än 
uppfödningen av konventionella slaktgrisar. 

– Vi genomför kontinuerligt noggranna kontroller för att 
säkerställa att köttet har rätt fettsyrasammansättning. Vi tar 
regelbundet foderprover för att se att allt är som det ska och 
att vi införlivar löftet.

Det finns uppföljning på allt foder som går in i grisproduk-
tionen. Detta för att man om det skulle finnas brister i köttkva-

liteten, genast kan söka upp orsakerna i 
fodret eller i tekniken. 

Marko köpte gården av sin far 2001. 
Han har cirka 180 hektar åkermark och 
på gården finns det 1 600 grisar.

– Tanken är att producera en högkva-
litativ produkt och att göra så mycket 
som möjligt själva och så bra som möj-
ligt. Vi har följt denna princip mycket 
envist, vi maler till och med rybsfröna 
själva för att slippa kostnaderna för olje-

pressning och transport.
För den årliga produktionen på cirka en halv miljon kilo 

griskött behövs det 700 ton korn. Av bondbönor och rybs går 
det åt cirka 130 ton vardera på ett år.

FÖRSÖKSGÅRDEN 
PRODUCERAR  

TILL ASIEN

TEXT: MIKKO TAKALA FOTO: RONI LEHTI OCH PEKKA ROUSI

Allt började med att Anne och Marko Onnela fick vara försöksgård för att ta fram  
en ny nischprodukt. Idag har de en välfungerande Rapsgrisproduktion i Finland  

och är stolta över att produkten exporteras till Asien.

IDÉN ÄR ATT 

 PRODUCERA KVALITÉ, 

ATT GÖRA ALLT  

SJÄLVA OCH SÅ BRA 

SOM MÖJLIGT

Rapsgrisarna äter 
foder som har vuxit 
på egen åker och 
grisgården värms upp 
med flis från egen skog. 
Närproducerat i ordets 
rätta bemärkelse, säger 
Marko Onnela



VI LEVER I  EN SPÄNNANDE OCH FÖRÄNDERLIG TID

10

14

GÅRDAR I SVERIGE

OLIKA RAPSGRIS 
PRODUKTER PÅ DEN 
SVENSKA MARKNADEN

RAPSGRIS PRODUCERAS PÅ 

FÖR TILLFÄLLET FINNS DET 

17 %
4 X 

Tack vare fodrets höga halt av raps, 
ersätts en del av grisens hårda fett 
med mjukt fett. I medeltal minskar 
mängden hårt fett med cirka 

Rapsgrisen® äter foder, som odlats 
med största noggrannhet. Fodret 
består av spannmål, raps, ärtor och 
åkerbönor från närbelägna åkrar

MERA OMEGA 3–FETT I 
RAPSGRISKÖTT JÄMFÖRT 
MED VANLIGT KÖTT

Visste du att:

GIVANDE SAMARBETE
Gården har haft kontrakt med HKScan i över tio år.

– Samarbetet med en stor aktör är ett livsvillkor. HKScan 
är min kund som köper en produkt av mig. Jag försöker göra 
mitt jobb så bra som möjligt för att kunden ska vara nöjd, 
förklarar Marko. 

Samarbetet har varit lukrativt för gården, eftersom HKScan 
kontinuerligt har satsat på rådgivning och utvecklat sina 
tjänster för leverantörerna. Paret Onnela har lärt sig att 
dra nytta av HKScans experter, bland annat vid planering 
av utfodringen. 

– Vi har kontakt flera gånger i veckan, till exempel om nya 
idéer. Rådgivningen är genuin och opartisk och vi eftersträvar 
ett gemensamt mål. Det är också viktigt att verksamheten är 
systematisk. Det gör livet lättare för alla, menar Marko.

GRISKÖTT FÅR ETT HÖGRE ANSEENDE
– Leverantörspriser på kött och grisköttets anseende har 
varit beklagligt låga, men innovationer så som Rapsgris 
har tydligt höjt både priserna och konsumenternas syn på 

griskött, säger Marko. Många resonerar att ju mer du betalar, 
desto bättre produkt får du. Och så är det också när det gäller 
nischprodukter. Ur produktionssynvinkel är Rapsgris inte en 
nischprodukt, men jag vill förstås tro att den är någonting 
alldeles exceptionellt, säger Marko.

Han erkänner att han är otålig och lätt tröttnar på saker. 
Han menar att han måste ha nya projekt på gång hela tiden. 
Tur är att det finns gott om sådana på en gård. Marko har 
planer på ett nytt foderkök, han vill förbättra brandsäker- 
heten, skaffa ny bättre teknik och mycket mera. Marko skulle 
också vilja utöka antalet djur, men utvidgningen får inte vara 
okontrollerad. Han menar att det inte går att hoppa på varje 
tåg som kommer. 

– Det viktigaste är familjen, resten är världsliga saker, säger 
paret Onnela. 

– Vi har inga större behov av expansion. Det är mer en fråga 
om att jag vill hålla intresset vid liv med nya utmaningar och 
genom att göra mitt jobb så bra som möjligt. Detsamma gäller 
i vilket yrke som helst. Man måste försöka bryta rutiner och 
hitta på nya saker, avslutar Marko. 

Vid grisuppproduktion kommer man 
enligt Marko långt genom att minnas 
tre saker: daglig tillväxt, omräknings-
satsen för foder samt inköps- och 
försäljningspriset
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VI LEVER I  EN SPÄNNANDE OCH FÖRÄNDERLIG TID

13

JOHAN, SOM TITULERAS Head of Category Processed, 
har arbetat på HKScan i 15 år. Han berättar med inlevelse 
om dagens utmaningar och möjligheter i en tid som präglas 
av stora förändringar i konsumenternas beteende och 
preferenser.

– Jag har ett av de roligaste jobb man kan ha, säger Johan. 
Speciellt i dessa tider av förändring. Förändringstider inne-
bär både hot och möjligheter så vårt fokus ligger naturligtvis 
på att utnyttja de attitydförändringar och de samhällsföränd-
ringar som redan är här eller som vi kan förutse ska komma. 
Det gäller att tänka brett och fritt, att gå utanför de invanda 
ramarna och ständigt pröva nya tankar och idéer. 

Många i företaget är delaktiga i utvecklingen av nya 
produkter. Det är Johans närmaste medarbetare som är 
specialiserade på olika produktkategorier och väl insatta i 
receptframtagning, livsmedelsregler och produktionstekniska 
frågor. Men även produktchefer som i vanliga fall ansvarar 
för bland annat marknadsföring, förpackningsdesign och 
information mot säljkår, kunder och konsumenter som är  
involverade i produktframtagandet. 

FÅNGA TRENDER – GE INSPIRATION
Det räcker inte med att tänka fritt, det gäller också att 
tänka rätt. För att i största möjliga 
utsträckning fånga nya attityder, 
förändringar i omvärlden och 
olika möjligheter inom teknik- 
och förpackningslösningar måste 
utvecklingsarbetet struktureras så 
att kraft och resurser läggs på rätt 
projekt.

– Vi arbetar med ett antal olika 
redskap och metoder som hjälper 
oss att se och värdera förändringar 
på både ett lokalt och ett globalt 
plan, berättar Johan. Vi har till 
exempel system som ger oss infor-
mation om vilka nya produkter 
inom vår bransch som lanseras över 
hela världen. Vi har också en funk-
tion vi kallar Consumer insight 
som bland annat ansvarar för att 
kartlägga attitydförändringar, för-
packningstrender, daglighandelns 

utveckling och förändringar i konsumentbeteende. De tar 
fram kunskap och insikter som hjälper oss att styra produk-
tutvecklingen i rätt riktning.

När en produktidé väl har tagit sig igenom första steget i 
processen går arbetet över i mer praktiskt arbete. Recepttester, 
pilotproduktion, smaktester, fokusgrupper, paneltester och 
förpackningstester. 

Tiden från idé till lanserad produkt kan variera från några 
månader till flera år. Till exempel ett projekt som Rapsgris 
tar lång tid att genomföra medan en ny smaksättning på en 
befintlig produkttyp kan gå snabbt, avslutar Johan.

TRYGGA RÅVAROR 
De pågående förändringarna i samhället ligger i stor 
utsträckning i linje med HKScans styrkor och med de atti-
tyder som företagets varumärken står för, anser Johan. 
HKScan har mycket bra förutsättningar att positionera sig 
rätt på framtidens marknad. Konsumenterna kräver i allt 
större utsträckning transparens, ärlighet och ”gott upp- 
förande” i hela produktionskedjan. Önskemål som HKScan 
bättre än de flesta kan leva upp till med full kontroll på hela 
kedjan och med starka värderingar som djuromsorg och 
ärliga och äkta råvaror i produkterna. Värderingar  som finns 

i företagets gener. Många undersök-
ningar visar också att Scan är ett av 
Sveriges starkaste varumärken och 
att konsumenterna förknippar det 
med just kvalitet, trygghet och 
svenskhet. 

JOHAN PERSSON 
Ålder: 38 år
Familj: sambo, två söner  
(5 och 7 år gamla)
Tid i företaget: 15 år
Lyssnar på: mycket
Läser just nu: Matmyten  
av Tim Spector
På fritiden: fotboll (MFF 
supporter), laga mat

Vi lever i en tid då allt ifrågasätts och konsumenterna ändrar sitt beteende och 
sina preferenser från dag till dag. Det är en utmaning för produktutvecklarna. 

Johan Persson som ansvarar för utveckling av förädlad mat på HKScan Sweden 
ser detta som en utmaning full av möjligheter. 

TEXT: NILS JIRSELL, FOTO: HKSCAN
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HÅRT ARBETE OCH STORT ENGAGEMANG 
Ganska snart efter att den första tackan hade dykt upp köpte Henrik 
och Sara ytterligare 20 tackor. Henrik läste vid denna tid på 
Alnarp och Sara utbildade sig på Önnestad Lantbruksskola. I 
början såg vi det mest som en rolig grej som vi kunde ha bred-
vid studierna berättar Henrik. Sara blev allt mer engagerad och 
hittade ytterligare 80 tackor på Blocket. 

– När Elisabeth Svensson kom in i bilden, hade vi 100 tackor. 
HKScan hade börjat med en lammsatsning och Elisabeth gav oss 
goda råd och tipsade oss också om en besättning på 120 tackor 
som var till salu, vilket vi inte kunde motstå. Då kom vi på 
ganska kort tid upp i drygt 200 tackor. Vi hade egentligen ingen 
större kunskap om lammproduktion men vi fick mycket hjälp av 

HKScan och vi slukade allt som fanns att läsa om får och lamm, 
förklarar Sara.

När väl resan var påbörjad gick det snabbt. Sara började arbeta 
heltid med fåren. Gården i Farboret, som ligger mellan Hörby 
och Sjöbo i Skåne, köptes in och det är där paret bor även idag. 

2012 renoverades ett gammalt kostall och 2013 byggdes ett helt 
nytt stall. För ett par år sedan slutade Henrik sin anställning som 
säljare på Lantmännen Maskin och arbetar nu heltid med lamm- 
produktion, växtodling kompletterat med kantklippning på 
uppdrag av Vägverket samt rundbalspressning åt kringliggande 
gårdar. Inom växtodlingen, totalt 500 hektar egen och arrenderad 
areal, odlas vall för eget bruk, vårvete, grynhavre, majs till biogas, 
maltkorn och rågvete. 

Å
RETS LAMMLEVERAN

TÖ
R 2016

ALLT BÖRJADE MED EN TACKA 
Sara Rosenius och Henrik Andersson Rosenius liv som lammproducenter började 2008  
när en vilsen och ägarlös tacka kom promenerande. Henrik tog hand om den och fick 

snabbt ordna stallplats. Det blev grunden till en verksamhet som idag har åtta anställda  
och som visar goda resultat inom flera områden.

TEXT: NILS JIRSELL, FOTO: STEFFAN SILFVERBERG



VERKSAMHETEN VÄXER 
OCH STABILISERAS
I år har paret 363 lammande tackor, 
som ger cirka 660 lamm, och siktet är 
inställt på 400 tackor. Alla lamm på 
gården föds i januari vilket innebär att 
det blir intensivt arbete under några 
veckor. Rekordet är 94 tackor som 
lammade på fyra dygn. Planen framåt är att sprida ut lamningen 
på en lite längre period, speciellt nu när antalet tackor har 
blivit så många.

Att bygga ett lantbruk, som växer från en tacka till en så stor 
besättning på några få år, och samtidigt driva en omfattande 
växtodling är naturligtvis en utmaning som kräver mycket 
energi och vilja. 

VI HAR DEN SENASTE 

TIDEN ALLTMER INSETT 

VIKTEN AV ATT OCKSÅ 

TA VARA PÅ FAMILJEN

– Det har varit en mycket rolig men samtidigt tuff tid, säger 
Henrik, och Sara nickar instämmande. Att vår egen relation 
har klarat sig är nästan ett mirakel. Vi har den senaste tiden 
alltmer insett vikten av att också ta vara på familjen. Ett exempel 
som visar på att vi tagit viss lärdom var när jag nyligen fyllde 
33 år och insåg att det var första gången på sju år som jag inte 
var i stallet och arbetade på min födelsedag. 

Henrik och Sara känner att gården efter flera års intensiv 
utveckling, har gått in i en ny, och på ett annat sätt mycket 
spännande fas. Nu vill de lära mera om ekonomi och ledarskap. 

Även det ekonomiska resultatet har stabiliserats och de har 
bra medarbetare så det finns goda förutsättningar för att vårda 
och förfina i ett lite lugnare tempo.

Lamningen är koncentrerad till januari 
månad på gården i Farboret

GÅRDSFAKTA

GÅRDSNAMN: 
Farboet

ÄGARE:  
Sara Rosenius och Henrik 
Andersson Rosenius

AREAL:  
500 hektar egen och 
arrenderad areal 

ANTAL DJUR: 
Cirka 390 tackor och  
650–700 lamm per år

ANTAL ANSTÄLLDA: 
8 personer, varav 5 heltid  
och 3 på säsong

Henrik och Sara har på få år byggt upp en väl 
fungerande lammproduktion och röstades fram 
till utmärkelsen Årets Lammleverantör 2016

LÖNSAM LAMMPRODUKTION
– Lammproduktionen är inte det största 
affärsområdet på gården men är det som 
relativt sett ger störst bidrag i gårdens 
totala ekonomi, förklarar Henrik.

– Vi har fått in bra rutiner, säger Sara. 
Vi fick mycket hjälp av HKScan i starten 
vilket säkert hjälpte oss att undvika en del 

misstag som vi annars kanske hade gjort. Vi har lyckats hålla 
kostnaderna nere och vi har fått en bra stomme i besättningen. 

Målet är nu att fortsätta effektivisera driften och förbättra nyckel- 
talen. Sara och Henrik jobbar i huvudsak med egen rekrytering 
vilket fungerar bra. Mycket tack vare Saras känsla för djuren och 
hennes kunskap inom avel, betonar Henrik. Antalet överlevande 
lamm/tacka ligger på cirka 1,82 vilket de räknar med att kunna 

öka något. God tillväxt uppnås genom att skörda vallen tidigt och 
säkerställa proteininnehållet. På så sätt kan mängden kraftfoder 
hållas nere. Utfodringen görs med en stationär mixer eller med 
traktordriven mixervagn.

– Det är ett fantastiskt arbete Henrik och Sara har gjort, säger 
Elisabeth Svensson som är deras inköpare på HKScan Agri. För 
mig som har följt dem på hela resan är det glädjande att de vunnit 
utmärkelsen Årets Leverantör Lamm. De är verkligen väl värda 
att bli uppmärksammade. De levererar väldigt fina lamm och de 
levererar när efterfrågan är stor. De kombinerar entreprenörskap 
och företagande med en stor känsla för skötsel och avel av får. Jag 
ser fram emot att fortsätta följa deras kommande steg i utveck-
lingen, avslutar Elisabeth. 



Konfiterad griskind
1 kilo griskinder 
½ dl vitvinsvinäger 
5 dl olivolja 
5 dl rapsolja 
5 vitlöksklyftor 
5 lagerblad 
10 svartpepparkorn 
2 rosmarinkvistar 
1 msk flingsalt 

Senapsdressing
2 msk dijonsenap 
1 msk vitvinsvinäger 
1 msk pressad citron 
4 msk olivolja 
½ tsk salt 
½ tsk strösocker 
1 krm nymald svartpeppar 
2 msk finstrimlad bladpersilja

Sallad
1 syrligt äpple 
2 huvuden romansallad
20 g vattenkrasse
20 g hasselnötter

CONFITERAD 
GRISKIND MED ÄPPLE, 
ROMAN SALLAD 
HASSEL NÖTTER, 
VATTEN KRASSE OCH 
SENAPSDRESSING 

Gör så här:
1. Putsa bort fetthinnorna på 
kinderna. Häll vinäger och olja 
i en kastrull. Tillsätt vitlök, lager-
blad, peppar och rosmarin.
2. Lägg ner kinderna och koka 
upp. Dra ner till medelvärme 
och koka ca 1 timme utan lock. 
Låt kinderna svalna i lagen.
3. Blanda ihop ingredienserna 
till dressingen. Skär äpplet i 
grova bitar. Skölj och bryt 
salladen i bitar. Garnera med 
vattenkrasse och hakade hassel- 
nötter.
4. Ta upp kinderna ur oljan och 
torka av dem med hushålls-
papper. Stek eller grilla dem 
i grillpanna så att de blir  
frasiga. Strö över salt.
5. Servera med sallad och 
senapsdressing.
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MÖT STJÄRNKOCKEN 
MARTIN HANSEN 

Tips om hur du kan bli en vinnare i köket 

TEXT: SARA HOFF, FOTO: JOHAN WILEN

Martin Hansen är ansvarig för den gastronomiska utvecklingen på anrika Grand Hotel  
i Lund. Att det blev just Grand Hotel som blivit Martins bas i matlagningen de senaste 

sex åren, hör mycket ihop med deras lika syn på vad som är riktigt bra gastronomi. 

/ PRODUKTER PÅ GÅNG /

MARTIN ÄR MYCKET ENGAGERAD i 
hur olika råvaror är producerade. 
Det är viktigt att de råvaror som 
användas väljs med omsorg och 
respekt för miljö, produceras håll-
bart och används på ett optimalt 
sätt.

– Jag tar gärna inspiration från 
hela världen, men jag sätter alltid 
de nordiska råvarorna i centrum. 
Vi har helt fantastiska produkter här 
i Norden och variationen mellan 
olika säsonger tycker jag ger många 
spännande alternativ på menyn, förklarar Martin.

TÄVLAR I ÅRETS KOCK
Martin tillhör kockeliten i Sverige och i år har han del-
tagit i finalen av Årets kock för fjärde året i rad. För att 
hitta mångfalden i sin matlagning använder och söker 
Martin ofta unika köttdetaljer som inte används så ofta 
i hemmaköken.

– Att laga maträtter på unika råvaror är faktiskt inte 
så svårt. Genom att använda alla delar på ett djur och 
kombinera med säsongens råvaror får du en oändlig 
skatt av variation och matupplevelser, berättar Martin.

Martin började sitt matlagningsintresse i tidig ålder. 
Han har många positiva matminnen med sin mormor 

och farmor som var mycket duktiga 
på att laga mat, gärna klassisk 
husmanskost. Men det som till slut 
avgjorde att han blev professionell 
kock var att han följde med sin 
pappa till bygdegården i Barsebäck 
där hans far var med i ett matlag-
ningsgäng som träffades en gång 
i månaden. Matlagningsgänget 
är fortfarande aktiva och kallar sig 
för Matadorerna. Här hade hans 
far kreativa middagar tillsammans 

med sina goda vänner och Martin hjälpte i början till 
som diskare, men blev efterhand allt mer intresserad av 
själva matlagningen. Och på den vägen är det…

– Det som kännetecknar min matlagning är att jag gillar 
enkel och rak matlagning där smaken går igenom. 
Jag vill presentera unika detaljer på ett innovativt och 
nyfiket sätt. Hela tallriken är viktig och alla sinnen måste 
få sitt. Jag inspireras gärna av olika kulturer men mitt 
hjärta finns hos de nordiska smakerna.

Vill du veta mer om Martin Hansen ska du besöka 
Framtidenskott.se. Där kan du se en film där han tipsar 
hur just du blir ett proffs i köket samtidigt som du blir 
miljösmart i din matlagning. Du hittar även ett fantas-
tiskt recept på långkokad svensk griskind som du kan 
bjuda dina gäster på. 

MARTIN TIPSAR: FÖR ATT LYCKAS MED MATLAGNINGEN
FÖR DET FÖRSTA Tänk dig hela måltiden så du får med alla komponenter. Alla råvaror som du vill bjuda 
på ska hålla samman som ett pussel; smaken, konsistenserna, färgerna och upplägget. Att laga god mat 
handlar om att våga lägga till nya spännande råvaror på din tallrik, lägg till det klassiska som du redan 
älskar och kombinera sedan smaker som förhöjer varandra. 

FÖR DET ANDRA Välj alltid hållbart producerade råvaror. Ta inspiration från alla matkulturer, men prioritera 
de svenska råvaror som är bäst för säsongen. 

FÖR DET TREDJE Det finns så många otroligt smarta hjälpmedel att ta till för att lyckas i köket. Både för att göra 
maten roligare när du skapar din maträtt för ögat. Men även för att spara tid och energi i köket. Gillar du möra 
köttdetaljer är slow cooked, enkelt och otroligt gott. Gör det på traditionellt sätt på låg temperatur i ugn eller 
småsjud i gryta i timmar. Samma goda resultat får du med en tryckkokare på en betydligt kortare tid.

http://framtidenskott.se/


Medelhavsgratinerad 
faluish med 
vitlöksstekta gnocchi
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/ PRODUKTER PÅ GÅNG /

Pastejish 
En produkt som 
smakar och ser ut 
som leverpastej men 
som har en hög andel 
svenska kidneybönor. 
Övriga ingredienser är fett 
fläsk, pastejmix och kryddor. 

Faluish
En smakfull produkt där en del 
av köttet bytts ut mot kålrot, 
morötter samt bön- och 
baljväxter. Kanske en 
ny favorit? – Prova 
gärna!

Fin utmärkelse vid Chark SM
I Chark SM utses Sveriges bästa charkuterier. 
Tävlingen är öppen för charkuterier som 
är tillverkade i Sverige och säljs på den 
svenska marknaden. Charkuterier av yppersta 
kvalitet belönas med guldmedalj. Över 750 
charkuterier tävlar i 16 olika produktklasser 
och fokus är helt på kvalitet. Charkuteriernas 
kvalitet bedöms enligt tydliga kriterier och 
av en kunnig domarpanel. 

HKScan fick ett mycket fint pris för 
Ish-produkterna vid årets Chark SM: 
Hedersutmärkelse klimatanpassade 
produkter – som juryn motiverade så här: 

”Vi lyfter fram ett företag som tar ansvar i 
hela värdekedjan. Med utveckling av ett helt 
nytt koncept med grönare klimatanpassade 
produkter, med systematisk utfasning av fossil 
energi, koll på svinnet, ökad kompetens kring 
hållbarhetsfrågor och kanske allra viktigast – 
ett engagemang och samarbete för att minska 
klimatpåverkan i primärproduktionen. 
Isbjörnarna bugar och tackar!”

Nu växer Ish-sortimentet
Först kom Korvish, Järpish och Burgish. Nu kommer två härliga produkter till,  
Pastejish och Faluish. Produkter som bryter med våra vanliga föreställningar  

och som tillför en helt ny kategori i butikens hyllor.

TEXT: NILS JIRSELL, FOTO: HKSCAN

I BÖRJAN AV 2016 lanserades de första Ish-produkterna. Produktutvecklingsarbetet 
har varit intensivt med olika produkter inom konceptet. En av de som varit delaktiga i 
utvecklingsprocessen är Tom Sörensen, produktutvecklare på HKScan. Nu kan det 
efter ett intensivt utvecklingsarbete adderas ytterligare två produkter till sortimentet.

– Det är ett helt nytt sätt att tänka, säger Tom. Vi fokuserar på god smak och 
bra kvalitet baserat på helt svenska råvaror, såväl kött som grönsaker. Tidigare 
har hög kvalitet varit liktydigt med högt köttinnehåll men nu har vi insett att det 
inte är givet att alla konsumenter ser det så. Vi har raserat en mental gräns och 
en mängd möjligheter öppnar sig inför framtiden. Det är viktigt att betona att 
Ish-sortimentet inte ersätter andra produkter. Det är ett komplement och en 
breddning av sortimentet. 

Tom Sörensen 
Produktvecklare

Två nya produkter
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– HÄR I NORDEN tar vi många saker för givet. Rent vatten, 
sjöar, skogar och glesbygd är vardag för oss, men på 
andra håll i världen är de rariteter, säger Magnus 
Sjöholm, VP Marketing, AfH. 

Magnus, som ansvarar för varumärken, produkter och 
koncept inom den interna-
tionella affärsverksamheten, 
berättar att lanseringen 
länkades till en berättelse som 
lyfte fram trumfkorten i den 
nordiska exporten: ren natur, 
familjegårdar och årstidsväx-
lingarna. Även djuromsorg, 
låg användning av antibiotika 
och avsaknad av salmonella 
var viktiga inslag i berättelsen. 

– I vår presentation an-
vänder vi sloganen: Pure 
taste from Nordic farms. Vi 
konkretiserar den genom att 
berätta om den goda luft- 
och vattenkvaliteten samt att 
även djuren dricker kranvatten. 
Vi berättar att de långa avstån-
den mellan gårdarna och de 
stränga hälsobestämmelserna 
förhindrar att sjukdomar 
sprids. Vi betonar också att 
vi inte använder någon form 
av tillväxthormoner, utan att 
djuren får växa naturligt. När 
vi berättar om leverantörerna 
poängterar vi att gårdarna är 
små och familjeägda, och att 
de drivs i flera generationer, 
förklarar Magnus. 

Kulturskillnader måste också 

beaktas då man planerar säljargument. I Kina har 
djuromsorgen inte samma egenvärde som hos oss. 

– Hur viktig djuromsorgen är konkretiseras när vi 
förklarar att djurens stressnivå påverkar smaken, 
säger Magnus.

SMAK OCH TESTER 
AVGJORDE AFFÄREN

Valet av exportdestination 
föll på Hongkong av flera 
orsaker: Staden som ligger 
lämpligt mellan öst och väst 
är ett ”skyltfönster” mot Kina. 
Kunderna talar engelska och 
är dessutom vana köpare och 
affärsmän. 

För ett drygt år sedan när vi 
kontaktade de professionella 
köken var det provsmakningar 
i restauranger som avgjorde 
framgången. 

– Vi funderade mycket på 
hur vi skulle pitcha våra pro-
dukter, men konstaterade att 
det bästa sättet att få kockarna 
att köpa produkten är att gå 
direkt till restaurangerna och 
ordna provsmakningar. Alla 
blev så förtjusta i den rena 
och fräscha smaken på köttet 
att de ville kunna servera det i 
restaurangerna genast, säger 
Magnus. 

När det gäller detaljhandeln 
kom vi i mål efter en lång tid 
av testningar. 

– Vi var övertygade om att vi 

TEXT: SAARA SALAJA FOTO: HKSCAN

RENA NORDISKA RÅVAROR  
OCH ÖVERLÄGSEN SMAK  

SKAPAR EN MARKNAD FÖR 
RAPSGRISEN I HONGKONG
Rapsgris® lanserades för professionella kök i Hongkong i januari förra året.  

Nu, ett år senare, har produkt-konceptet som har namnet Flodins® Omega-3 pork  
lanserats även för detaljhandeln i Hongkong. För en framgångsrik lansering krävs det  

också att produkten backas upp av en välformulerad berättelse. 

Enligt Magnus Sjöholm är nordisk renhet och exotisk 
känsla en slående kombination i Hongkong



  

 

HKScan 
Date : 30 Dec, 2016 

Publication : HK Economic Times Section : A16 (Feature) 
Country : Hong Kong 

Circulation : 100,000 Approximation of Advertising Evaluation : HK$91,579.64   (FP:$262,000) 

Summary: 

HKScan brand Flodins is bringing premium Omega-3 Pork to Hong Kong as the first oversea retail market from this month. It quotes Magnus explaining why HKScan selected Hong Kong, why Omega-3 Pork can be competitive compared to American and Brazilian pork. It highlights the safety of the pork, saying Finnish and Swedish pork don’t have Salmonella, and introduces FINDS’s undercook pork dish.   

 

 

I Pork Academy med gourmetkocken Jaakko Sorsa fick bloggare lära sig mer om kött och fick praktiska tillagningstips. 
Till bloggarnas glädje delades dessutom förkokta julskinkor ut i julklapp till dem
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har ett bra koncept, som bygger på rätt prissättning 
och en förtroendeingivande berättelse. Kunderna gillade 
vår berättelse, men de ville ändå testa allt själva flera 
gånger, säger Magnus. 

BÄTTRE ÄN ANDRA LYXPRODUKTER
Produkter med namnet Flodins® Omega-3 pork finns 
nu i delidiskarna på utvalda PARKnSHOP-butiker i 
Hongkong för första gången sedan 6 januari. 

Med produktfamiljen satsar vi målmedvetet på 
premium segmentet. 

– Vår produkt är mycket bra, om inte bättre än de  
övriga lyxprodukterna, som japansk Kurobuta (”svart 
gris”) eller spansk Ibericogris, förklarar Magnus. 

LÅNGSIKTIGT PROJEKT
Marknadsföringen av Flodins® Omega-3 pork-produk-
terna inom detaljhandeln inleddes med att HKScan 
ordnade PR-evenemang för bloggare. I februari inledde 
HKScan en omfattande marknadsföringskampanj där 
sociala medier hade en viktig roll. Produkterna lanserades 
stort den 25 februari. I butikerna ordnades provsmak-
ningar under ledning av gästande gourmetkocken 
Jaakko Sorsa. 

– Det är svårt att bedöma mottagandet bland 
konsumenterna så här tidigt. Signalerna är positiva, och 
medierna har visat stort intresse för produkterna. För de 
lokala medierna är det nordiska ursprunget någonting 

exotiskt. Dessutom är de stolta över att vi har valt att 
lansera våra produkter på just deras marknad.

Magnus betonar att denna typ av lansering tar mycket 
lång tid. För att lyckas krävs det att många pusselbitar 
faller på plats.

– Vi bygger upp berättelsen med eftertanke, är aktiva 
och lär oss hela tiden. I Finland och Sverige är HKScan 
en stor aktör på en relativt liten marknad. I Hongkong 
däremot är vi en mycket liten aktör på en gigantisk marknad 
– utgångsläget är att ingen vet vilka vi är. Det är en stor 
utmaning, men också en stor belöning om vi lyckas. 

”ALLA TYCKER ATT KÖTTET ÄR SÅ 

LÄCKERT, ATT DE SKULLE VILJA HA DET 

PÅ MENYN I SIN RESTAURANG GENAST”

Magnus Sjöholm 
blev intervjuad 

i Hongkong 
Economic Times 
om produktkon-
ceptet Flodins® 
Omega-3 pork 

• Kina är en folkrikt land med starkt växande 
medelklass som driver köttkonsumtionen 
uppåt

• I Hongkong är djupfryst kött populärt 
• Priserna på produkterna varierar mycket 

i Hongkong: Kilopriset på kotlettrad kan 
variera mellan tre och fyrtio euro

• Flodins® Omega-3 pork-produkterna 
transporteras med flyg till Hongkong.  
Tanken är att i framtiden övergå till sjöfrakt

KURIOSA 



  

Att hjälpa konsumenterna med de dagliga valen, genomgående transparens och 
öppenhet i värdekedjan, matglädje, entusiasm och engagemang i debatten. Med 

dessa ledord i sinnet greppar Jari Latvanen rodret och styr HKScan i en ny riktning. 

Kompetens och kvalitet  
i fokus från gård till gaffel

TEXT: SAARA SALAJA FOTO: JOEL FORSMAN

JARI LATVANEN har lagt upp ett 
utvecklingsprogram som ska göra 
HKScans verksamhetskultur och utbud 
mer konsument- och kundorienterade. 
Dessutom ska värdekedjan för kött göras 
effektivare och öppnare. Med de plane-
rade ändringarna eftersträvar HKScan 
bättre produktivitet, konkurrenskraft 
och lönsam tillväxt. Meningen är att den 
verksamhetsmodell som just nu är under 
planering ska kunna införas under första 
halvåret 2017. 

GENOMGÅENDE KVALITET FRÅN GÅRD 
TILL GAFFEL

– Dagens konsumenter har inte riktigt koll 
på var maten kommer ifrån. HKScans kött-
produktion har en hållbar grund och är av 
hög kvalitet. Det är vår uppgift att infor-
mera kunderna där de irrar i en djungel 
av olika alternativ och få dem att känna 
sig tillfreds med sina val, säger Jari. 

Det innebär i praktiken att vi på ett 
lättförståeligt sätt redogör för olika 
hälsoaspekter, våra insatser för djur- 
välfärd och miljökonsekvenser. Kort och 
gott berättar vi för konsumenterna om 
vad hållbarhet enligt nordiska värderingar 
innebär i praktiken.

Hållbarhet är också en djupgående 
fråga i HKScans och leverantörernas 
gemensamma arbetsgrupper.

Vi diskuterar tillsammans vad antibioti-
kafrihet i det stora hela innebär. Vi söker 
också konkreta lösningar för djurhälsan. 
Det är fråga om värdefullt idéutbyte. 

Jari vill göra värdekedjan från gård till 
gaffel tydligare för konsumenterna. 

– Jag är enormt stolt över våra leveran-
törer och deras historia. Jag vill berätta 
mer om att vårt kött levereras från gårdar 
där uppfödarna redan i flera generationer 

har gjort ett fantastiskt arbete. Dessutom 
måste vi aktivt börja utnyttja den poten-
tial som finns i digitaliseringen. Det är till 
exempel möjligt för gårdarna att disku-
tera med konsumenterna i realtid och att 
förverkliga det är någonting som jag vill 
diskutera med leverantörerna. 

MATGLÄDJEN TILLBAKA!
Mat är föremål för konsumenternas in- 
tresse, åsikter och tankar mer än någon-
sin tidigare. Äter vi hälsosamt, är maten 
etisk och tänker vi på miljön? I kakofonin 
av information och värderingar är det 
viktigt att vi återvänder till grunderna.  

– Mat är mer än kalorier och närings-
ämnen, den ger glädje! Människor 
samlas kring matbordet för att njuta av 
maten och umgås. Nu när matdebattens 
vågor går höga är det viktigt att vi upp-
muntrar konsumenterna till att laga mat 
och prova på olika rätter, utan att glömma 
den sociala dimensionen.  

I HKScans sortiment finns utmärkta 
alternativ för olika situationer och alla 
smaker: från vardagsmat till festmiddag, 
från korvsås till ytterfilé. 

Jari räds inte att engagera sig i den 
livliga matdebatten. Det är viktigt att 
HKScan informerar om att råvaran vi 
använder är ren och fri från antibiotika 
och att gårdarna gör ett bra arbete. 

– Jag vill prata om den rena maten. 
Vi deltar gärna i debattprogram på tv, 
engagerar oss i en aktiv dialog i sociala 
medier och förmedlar kontakter till 
leverantörer som ställer upp på intervjuer, 
förklarar Jari. 

SNABBARE UTVECKLING AV UTBUDET
Människors konsumtionsvanor har 
 förändrats. För de flesta är kött inte 

längre huvudsaken, utan bara en av 
flera ingredienser i matportionen. Det 
tycker Jari är väntat och han anser att 
HKScan helt enkelt måste agera utifrån 
trenden. 

Jari betonar vikten av att förstå kon-
sumenternas behov. Inte bara i dag – vi 
ska också kunna se och skapa framtida 
behov. För att stöda arbetet för detta 
mål har HKScan inrättat den nya funk-
tionen Kategorier och koncept under 
ledning av Heli Arantola från Fazer 
grupp i Finland.

– Vi måste accelerera produktutveck-
lingen: en pipeline på två år är på tok 
för långsamt i dagens värld. För att få 
upp farten är det viktigt att införa olika 
lättförståeliga koncept redan ute på 
gårdarna förklarar Jari. 

Till en snabbare produktutveckling 
bidrar kycklinganläggningen i Raumo 
i Finland som tas i drift i höst och bacon- 
anläggningen med den senaste tekniken 
i Polen. För att lyckas måste vi ha kompe-
tensutbyte mellan verksamhetsländerna 
och lära av varandra. Samtidigt måste vi 
behålla de lokala särdragen.

– Det finns en enorm potential inom 
HKScan. Nu är tiden inne för att utnyttja 
kompetensen och utbudet till fullo 
och investera i konceptutveckling. I det 
arbetet är leverantörerna vår strategiska 
partner, utan högklassig råvara blir 
det nämligen inga fina produkter, 
avslutar Jari. 

– Våra nya värdeord Inspire, 
Lead och Care är utmärkta 

rättesnören även för 
leverantörerna, säger Jari 

Latvanen
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NY LEDNING FÖR 
KURSÄNDRING
HKScan-koncernens lednings-
grupp från 8/2 2017: VD Jari 
Latvanen; EVP Operations, 
Aki Laiho; EVP Categories and 
Concepts, Heli Arantola (bör-
jar 2/5 2017); EVP Market Area 
Denmark, Svend Schou Borch; 
EVP Market Area Sweden, 
Sofia Hyléen Toresson (börjar 
2/5 2017); EVP Market Area 
Finland, Jyrki Karlsson; EVP 
HR, Anu Mankki; EVP Market 
Area Baltics, Anne Mere; EVP 
Market Area International 
& Biotech, Jukka Nikkinen; 
EVP Legal, Markku Suvanto 
och ekonomidirektör Tuomo 
Valkonen.

Göran Holm, DIHM, EVP  
som ansvarat för HKScans 
konsumentaffärsverksamhet i 
Skandinavien, har beslutat 
att anta nya utmaningar utanför 
HKScan från den 1 juni. Fram 
till dess kommer han att ansva-
ra för koncernens strategiska 
projekt och rapportera till kon-
cernchef och VD Jari Latvanen. 

INSPIRE, LEAD  
AND CARE 
Inspire – Vi väcker entusiasm 
och inspiration genom att 
introducera nya smaker, upp-
levelser och erfarenheter kring 
mat. Vi ser matlagning och 
måltider som ett element i ett 
gott liv och social samvaro.

Lead – Vi garanterar kvalitet 
och hållbarhet på produkterna 
och verksamheten från jord 
till bord. Vi vill ligga i framkant 
inom köttbranschen och stimu-
lera hela värdekedjan.

Care – Vi levererar produkter  
där smak, hälsoaspekter, 
säkerhet och hållbarhet är 
i rätt balans. Vi informerar 
öppet och konsumenterna kan 
med gott samvete välja våra 
produkter.



PER HANSSON
Landshypotek Bank

Q&A
STOR POTENTIAL FÖR 

SVENSK DJURPRODUKTION

/ FRÅGA EXPERTEN /

TEXT OCH FOTO: NILS JIRSELL

KRÖNIKA
SAMI-JUSSI TALPILA
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PER HAR ARBETAT med utvecklingsfrågor och råd-
givning i många år. Han är uppvuxen på en gård i 
Teckomatorp, utbildad till agronom och har arbets- 
erfarenhet från LRF, Hushållningssällskapet, LRF 
Konsult och är för närvarande anställd på Lands-
hypotek Bank. Per arbetar också som sekreterare i 
Nordisk kommitté för lantbruks- och matforskning 
(NKJ) som är en del av Nordiska ministerrådet.

– Jag har allt mer insett hur mycket vi har att vinna 
på ett nordiskt samarbete inom djurproduktion, 
förklarar Per. Nordisk djurhållning står i en klass för 
sig. Vi har redan många stora företag som HKScan, 
Arla och Skandi Standard som verkar på nordisk nivå 
i sitt led. I primärproduktionen finns mycket erfa- 
renheter, forskning och utvecklingskunnande som 
skulle kunna tas till vara ännu bättre om vi lär oss att 
samarbeta mer.

PERS VIKTIGASTE RÅD 
Djurproduktionsbranschen är under stark förändring 
och Per lyfter, utifrån sin mångåriga kunskap och 
erfarenhet, fram några viktiga punkter för att lyckas 
som djurproducent.
• Den viktigaste frågan som alla först måste ställa sig 

är: Vad vill vi? Vad är målet med företaget och med 
ditt liv i stort? Hur ser framtidsplanerna ut och hur 
ska ett eventuellt framtida generationsskifte lösas? 
Det kan tyckas självklart men det är långt ifrån enkelt 
att ta fram en vision och göra målsättningar för 
företaget. Det är en process man ska vara ödmjuk 
för och där alla berörda måste få vara delaktiga.

• Ta till dig digitaliseringen och modern teknik. 
Lönsamheten kan i de flesta fall förbättras inom 
både djurproduktion och växtodling om senaste 

teknik utnyttjas. Ofta finns det mycket att tjäna i en 
effektivare foderproduktion. 

• Arbeta nära dina kunder (till exempel HKScan) och 
ta vara på de kunskaper som du kan få från dem. 
Skaffa dig tidig information om omvärldsförändringar, 
teknikutveckling och förändringar inom export och 
import. Anpassa din produktion så att den är i linje 
med nuvarande och förväntad efterfrågan. 

• Bygg ett stabilt företag. Det vi vet säkert är att i 
denna bransch är det stora svängningar i lönsam-
het. Balansera därför lönsamhet, avskrivningar 
och amorteringar på ett sätt så att du är beredd 
för dåliga tider samtidigt som du då också skapar 
förutsättningar för att utnyttja de möjligheter som 
dyker upp. Det finns inga genvägar – god lön-
samhet, rimlig skuldsättning och god likviditet är 
grunden för ett gott företagande. Blunda inte 
heller för frågorna kring en exit. Det kan vara klokt 
att förbereda sig för både en ofrivillig och en frivillig 
exit. Kanske genom att i god tid bygga upp 
en bolagsstruktur som möjliggör att delar kan 
knoppas av eller där delar av verksamheten 
skyddas om en avveckling blir nödvändig.

FRAMTIDSFRÅGORNA FÖR BRANSCHEN
Per menar att vi under (kortare) perioder kan pro-
ducera kött till världsmarknadspris i Sverige. Det 
måste alltid vara målet för en långsiktig utveckling av 
branschen. Om vi med hjälp av forskning, utbildning 
och samarbeten kan effektivisera produktionen, kan 
vi definitivt vara med och slåss på lång sikt. Får vi 
dessutom ut ett mervärde för de unika egenskaper 
svenskt kött har kan det skapas förutsättningar för 
riktigt god lönsamhet, avslutar Per. 

Per Hansson har samlat på sig stor erfarenhet av utveckling och innovation  
inom lantbruk och arbetar för närvarande som ansvarig för omvärldsbevakning  
på Landshypotek Bank AB. Per menar att det självklart finns vissa risker och hot, 

men också stora möjligheter med att driva djurproduktion i Sverige. 
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VI SKAPAR TJÄNSTER FÖR NÖTLEVERANTÖRER

KRÖNIKA
SAMI-JUSSI TALPILA

25

VÅRT TEAM INOM PRODUCENTTJÄNSTER nöt fung-
erar som en koncernorganisation som tillhandahåller 
service för kontrakterade nötleverantörer i koncernens 
olika länder. I Finland har leverantörerna redan erbjudits 
olika tjänster en längre tid och i vår börjar vi tillhanda-
hålla tjänster även för HKScans kontrakterade leveran-
törer i Sverige. 

Vi kommer i första hand erbjuda tjänster till diko- 
producenter och ungdjursuppfödare. Med hjälp av 
produktionsrapporter blir det enkelt för kontrakterade 
leverantörer att följa upp sina produktionsresultat och jäm-
föra dem med genomsnittet för övriga kontrakterade leve-
rantörer. Resultaten visar bland annat klassificering och 
daglig tillväxt. En ny rapport visar antalet besiktningsfynd, 
slaktanmärkningar vid slakt, och hur trenderna ser ut. 

I Sverige är ett av fokusområdena för Producenttjäns-
terna att utveckla dikoproduktionen. På detta sätt går det 
att öka antalet kalvar av köttraser vilket är önskvärt då 
antalet mjölkraskalvar minskar till följd av minskade antal 
mjölkkor. Vi vill, tillsammans med byggexperter, ta fram 
beprövade byggnadsmodeller 
som ger möjlighet att öka antalet  
produktionsenheter för dikor. 
Vårt produktionsplaneringsverk-
tyg för dikogårdar kommer att 
underlätta det dagliga arbetet på 
dikogårdar som expanderar.

PRODUCENTTJÄNSTER  
INOM FODER 

Våren 2016 genomfördes en enkät-
undersökning bland våra svenska 
nötleverantörer för att utreda 
intresset och behovet för olika 
tjänster. Undersökningen visade 
att det finns ett stort intresse för 
foderrelaterade frågor. Fodret 
utgör den största enskilda kost-
nadsposten vid nötköttsproduk-
tion. Inom Producenttjänsterna 
finns planer på att tillhandahålla 
tjänster för analys av ensilage och 
en tjänst för utfodringsplanering 

för kontrakterade leverantörer även i Sverige. Dessa 
tjänster finns redan i Finland och de har hjälpt HKScans 
finska  uppfödare av ungnöt att nå bäst resultat inom 
daglig tillväxt i hela landet. 

SAMARBETE
Producenttjänster nöt arrangerar seminariedagar på olika 
platser i Sverige. Seminarierna arrangeras tillsammans 
med Gård & Djurhälsan. Eftersom HKScan är delägare 
i Svenska Köttföretagen och däringeom i Gård & Djur-
hälsan, känns det naturligt att de är vår samarbetspartner 
i arrangemang som detta. 

Under utbildningsdagarna behandlas ämnen som är 
aktuella med tanke på utfordring och inom djuromsorg. 
Framöver går det också att delta i utbildningarna på distans 
via webb. Tack vare denna teknik går det att ordna korta 
infosessioner där vi snabbt kan sprida ny information. 

Nötuppfödning i Sverige och Finland har många lik-
heter. I båda länderna har nötköttsproduktion en stark 
koppling till mjölkproduktion. I Sverige kommer två 

tredjedelar av nötköttet från 
djur av mjölkraser och i Finland 
är andelen ännu större. Inom 
Producenttjänster nöt vill vi till-
handahålla och ta fram tjänster 
som möjliggör lönsam uppföd-
ning av kalvar som kommer till 
köttproduktion. 

Utgångspunkten för alla tjänster 
är att de ska vara till nytta för våra 
kontrakterade leverantörer, där-
för önskar jag att alla leverantö-
rer ger oss tips och feedback om 
våra nuvarande tjänster och gärna 
så många förslag som möjligt på 
vilka nya tjänster som behövs. 
Genom nya tjänster förbättrar vi 
konkurrenskraften för HKScans 
primärproduktionskedja för nöt-
kött både nu och i framtiden. 

Sami-Jussi Talpila,
Kategorichef nöt
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Korv är en av de större
produktkategorierna i en butik

TEXT: NILS JIRSELL, FOTO: HKSCAN

Kundsamarbete 
med korv i fokus

/ PARTNER /

I Sverige säljs korv för cirka 3,8 miljarder kronor varje år. Det är därmed en av de större 
produktkategorierna i en butik. Under en lång tid har sortimentet ökat och nya produkter 
har kommit till. En allmän trend är att kvaliteten och priset på korv har ökat. Till exempel har 
kryddade korvar, färskkorv, kycklingkorv och nu senast hybridkorvar (korvar innehållande 
hälften kött och hälften grönsaker) tagit plats tillsammans med de mer traditionella. 

UNDER HÖSTEN har HKScan initierat och tillsammans med 
ICA genomfört ett pilotprojekt i syfte att förnya dagens korv-
hylla. Försäljningen av korv hade stagnerat och det fanns behov 
av ett nytänk för att blåsa liv i kategorin igen. 

Att helt enkelt ta ett helhetsgrepp över avdelningen 
för att från grunden skapa en lösning som ger produkt-
kategorin nya möjligheter att bättre ta för sig i butiken.  

SOM MARKNADS-

LEDANDE I KATEGORIN 

BLEV HKSCAN EN 

NATURLIG SAMARBETS-

PARTNER FÖR ICA

Som marknadsledande i kategorin blev HKScan en naturlig 
samarbetspartner för ICA.

– Projektet som nu har genomförts syftade i första hand till 
att skapa en inspirerande, lättnavigerad och tydligt segmen-
terad korvhylla som underlättar besluts- och köpprocessen 
för kunden, berättar Albert Edmark som är kundansvarig för 
ICA på HKScan. Projektet omfattar både våra egna produk-
ter men även konkurrenternas. Albert har tillsammans med 
Carina Jirwe, Head of consumer market insight and category 
management, på HKScan, varit ansvariga för pilotprojektet 
som nu har genomförts.

NULÄGESANANLYS
Första steget var att göra en 
nulägesanalys och en utvärdering 
av vad konsumenterna upplever 
problematiskt med dagens korv-
hyllor. Från en tidigare genomförd 
undersökning var det känt att 
konsumenterna har svårt att 
hitta rätt i korvhyllan. Samman- 
fattande uttryckte konsumenterna 
att avdelningen är svårnavigerad, kall och oinspirerande. 
Här fanns alltså ett tydligt behov av förbättring och förenkling. 

FÖRBEREDANDEFASEN
Nästa steg i arbetet var att skapa en ny logisk struktur i hyllan 
som utgår från konsumenternas sätt att tänka. 

– Det finns många sätt att göra en segmentering på, säger 
Carina. Man kan utgå från varumärke, land, pris, typ och så 
vidare. Antalet olika korvprodukter i en normal Maxi-butik är 



Nästa segment är Korv 
i Bröd, snabbt & gott. 
Här hittar man: Grillkorv, 
Smaksatt Korv av mer 
vardagskaraktär samt 
Varm- och Wienerkorv.

Det tredje segmentet är Utvalda Korvar, smak 
& inspiration. Detta är det segment som växer 
snabbast och som kanske är mest heterogent. 
Det är korvar som konsumenten väljer mycket 
medvetet och som man är beredda att betala 
extra för. Här ingår produkter som till exempel: 
Råkorv, finare Smaksatt Korv med hög kötthalt, 
Hybridkorvar som våra Korvish samt Viltkorv.

Det första segmentet kallas 
Korvklassiker – Enkelt i 
var dagen. Här ingår korvar 
som: Falukorv, Isterband, 
Prinskorv, Köttkorv samt 
Lunch- och Frukostkorv

cirka 175 stycken vilket inne-
bär att strukturen i hyllan blir 
mycket viktig för att produk-
ter inte ska försvinna i mäng-
den. Efter noggranna analyser 
av hur konsumenterna beter 
sig i köptillfället samt efter 
resonemang och diskussioner 
med vår kund landade vi i en 
kategorisering med tre seg-
ment som ligger efter varan-
dra i kundströmmen: 
Korvklassiker – Enkelt i var-
dagen, Korv i Bröd – Snabbt 
och gott och Utvalda Korvar 
– Smak och inspiration.

TEST I TIO BUTIKER
Tillsammans med ICAs 
säljsupport och HKScans 
säljare plockades korvavdel- 
ningen om och profilerades med  de tre segmenten. Nu skulle vi få 
svar på om våra tankar fungerade i verkligheten. I ett sexveck-
ors skarpt test som genomfördes i tio ICA-butiker, spridda över 
landet, mättes försäljningseffekter, konsumentbeteende och 
konsumentattityder. 

– Vi tog fram ett exponeringsmaterial som, enligt den kate-
gorisering vi hade bestämt, tydligt visade de tre segmenten för 

konsumenterna. På toppen 
av kylarna, i själva kylarna 
och på golvet framför 
respektive segment marke-
rades segmenten upp på ett 
prydligt och pedagogiskt sätt, 
förklarar Carina. 

Parallellt med testen i de tio 
testbutikerna valdes ett antal 
andra likvärdiga butiker ut 
för att fungera som kon-
trollbutiker. I dessa butiker 
genomfördes ingen ombygg-
nation och det gick således 
att jämföra test butikernas 
försäljningsutveckling mot 
kontrollbutikernas. 

ETT POSITIVT RESULTAT
De deltagande butikerna 
visade på ett resultat i linje 

med det ambitiösa mål som var satt tillsammans med ICA. 
– Vi tycker såklart att det är jätteroligt att vi i butikerna som 

ingick i pilotprojektet lyckades driva en hög kategoritillväxt. 
Det ger ett kvitto på att våra tankar fungerar även i verklig-
heten. I skrivande stund diskuterar vi nästa steg, det vill säga 
hur går vi vidare med detta på bred front, avslutar Albert och 
Carina nöjt. 

BUTIKERNA SOM INGICK I 

PILOTPROJEKTET LYCKADES DRIVA 

EN HÖG KATEGORITILLVÄXT

http://detresegmenten.nu/
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Samarbetet med 
producentgruppen 
Lamm i Värmland är 
ett sätt att synliggöra 
lammköttet och därmed 
öka försäljningen
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TEXT: STEFAN CLAUSSON, FOTO: STEFFAN SILFVERBERG OCH COOP

LAMMSAMARBETE  
MED COOP

Intresset för svenskt lammkött fortsätter att öka och allt fler konsumenter efterfrågar och väljer svenskt  
lammkött i butiken. Den trenden noterade Coop när de beslöt att satsa mer på det svenska lammköttet.

TILLSAMMANS MED HKSCAN och ett antal 
lammproducenter i Värmland driver Coop 
ett projekt i syfte att marknadsföra och öka 
tillgången på svenskt lammkött i Coops butiker. 
Målsättningen är att säkra en jämnare kvalitet och 
en ökad tillgång på färskt lamm året runt. Idag 
står den svenska lammproduktionen för cirka 
30 procent av den totala lammkonsumtionen i 
Sverige, så det finns gott om utrymme för att öka 
försäljningen av svenskt lammkött.

– Det är mycket intressant för oss att stötta regio- 
nala grupper som Lamm i Värmland och även om 
produkterna inte bara riktar sig till marknaden i 
Värmland, utan också går ut på riksnivå, tycker 
vi att den här typen av samarbeten – nära produ-
centledet och tillsammans med HKScan som part, 
är viktigt för att kunna öka försäljningen av det 
svenska lammköttet, säger Majsan Pense, som är 
Kategorichef kött på Coop.

MARKNADSUTRYMME FINNS
Cirka 70 % av det lammkött som Coop säljer är 
importerat, men det finns en uttalad ambition att 

minska det till förmån för svenskt lammkött, 
liksom det finns en ambition 

att öka andelen lammkött i  
förhållande till andra 

köttslag. Och för att 
lyckas med det är 
tillgången på färskt 
svenskt lamm året 
runt avgörande. 

– Redan på 90-talet 
var jag med och byggde 
upp de första lammring-
arna på Gotland för att 
säkra upp tillgången på 
svenskt lamm året runt. 

Det är ju, med tanke på den korta betessäsongen, 
svårare för svenska uppfödare att kunna leverera 
under hela året, men genom att jobba tillsammans 
i lammringar kan olika producenter ta ansvar för 
olika delar av perioderna och på så sätt säkra till-
gången på lammkött året runt, förklarar Majsan, 
som har förflutet på HKScan innan hon började 
jobba på Coop. 

Samarbetet med producentgruppen Lamm i 
Värmland är ett sätt att synliggöra lammköttet och 
därmed öka försäljningen.

– Under den gångna hösten och början på 
vintern hade vi flera lammproducenter från Lamm 
i Värmland ute i ett antal butiker. Det är ovärd- 
erligt när dessa mycket kompententa producenter 
bjuder på sig själva, sina erfarenheter och sina 
produkter. Det mötet med konsumenterna är 
viktigt och vi hade en markant försäljningsökning 
i de här butikerna, berättar Majsan. 

PRODUCENT I BUTIKER
Lamm i Värmland ekonomiska förening har fun-
nits i drygt tio år och består av 15 medlemmar.  
Tidigare levererade gruppen till Konsum Värm-
land. Men efter avtalet med Coop Sverige levererar 
nu föreningen lammkött under varumärket Coop 
till hela Sverige.

– Det är mycket glädjande att Coop har tagit till 
vara på vårt koncept med närproducerat svenskt 
lammkött. Tillsammans kan vi stärka kan stärka 
produktionen och öka lönsamheten och på sikt 
också öka vår självförsörjningsgrad på svenskt 
lammkött, säger Andreas Martelius, ordförande 
Lamm i Värmland. 

Konsumtionen av svenskt lammkött har ökat 
under 2000-talet. 2004 konsumerade svenskarna 
0,9 kilo per person och 2015 är siffran näst intill 
fördubblats till 1,7 kilo per person.

– Det är en stabil 
utveckling och vi i 
föreningen lägger 
ner stor energi på 
att fortsätta den 
positiva trenden.  
Bland annat genom 
att aktivt finnas 
i butiker. Vår butiks - 
kampanj före jul upp-
skattades av både handlare 
och konsumenter. Framför allt fick vi berätta om 
hur vi jobbar och dessutom en möjlighet att visa 
upp förädlade lammköttsprodukter, säger Andreas. 

FORTSATT UTVECKLING  
OCH SAMARBETE

Den här typen av butikskampanjer och en satsning 
på produktutveckling ska bidra till att öka andelen 
svenskt lammkött i Coops butiker. 

– Förädlingen av de fina skinnpackade produk-
terna som HKScan har tagit fram är ett bra exem-
pel på framgångsrik produktutveckling. Numera 
är det också självklart för oss på Coop att när vi 
planerar för utrymmet i en butik ska det alltid 
finnas en planerad plats för lammkött och den plat-
sen ska inte varasäsongsbunden. Lammkött ska 
finnas i butiken året om, menar Majsan. 

Tillsammans med med HKScan vill Coop 
också arbeta för att hitta ett sätt att bättre kunna 
selektera lammköttet. 

– Ett exempel är att också ta till vara på fårköttet 
vilket det finns en ökad efterfrågan på. Traditionellt 
har vi ratat detta kött i Sverige, delvis beroende på 
gamla fördomar. Men nu har vi många nysvenskar 
som ser ett värde i fårköttet och då ska vi natur-
ligtvis svara upp till det behovet, säger Majsan. 

Majsan Pense 
Kategorichef kött 
på Coop



30   2017 01 HKSCAN AGRI

Lamm

Foder

Nöt

 
NY PÅ JOBBET

ELIN WEJDMARK 
Ålder: 26 år 
Bor: Kil i Värmland
Familj: Sambo och fyra bordercollies
Intressen: Lantbruk och vallhundar 

TEXT: ELISABETH SVENSSON/ NOTISER / TEXT: ELISABETH SVENSSON, FOTO: HKSCAN OCH INFAB

Vi ser en ökad efterfrågan på  
dräktiga mjölkraskvigor. Hör av 
dig om du har bra kvigor att sälja! 
Se över ditt behov av att köpa eller 
sälja betesdjur eller avelstjurar.  
Vi jobbar med alla raser och  
över hela landet – kontakta din  
inköpare för en bra affär på  
telefon 0771–500 500.

Påskslakt vecka 13–14. HKScan 
lammtillägg högst vecka 13–22 
samt marknadstillägg lamm 
vecka 15–20. Marknadstillägg 
utslagstackor 100 kr/st vecka 
17–24. Kom ihåg signalmärken  
för inköpta djur eller vid återtag  
av skinn tel: 0771–500 500.

HKScan säljer foder till suggor och 
smågrisar. Vi har vårt eget sortiment 
med fokus på sammansättning 
såväl näringsmässigt som råvaru-
mässigt. Vill du veta mer?  
Kontakta Anna-Maria Larsson,  
telefon 044–194 032 eller  
anna-maria.larsson@hkscan.com. 

MJÖLK- OCH KÖTTPRODUCENTERNA 
Fredrik och Mattias Lindeberg i Halländska 
Tvååker har tilldelats HKScans nyinstiftade 
miljöpris. Målet är att miljöpriset ska 
inspirera och driva utvecklingen framåt 
på gårdar runt om i Sverige. Bröderna 
Lindeberg som driver Gården Olof Lars 
AB har 770 mjölkkor och brukar 1 000 
hektar mark och odlar bland annat vall, 
majs, åkerbönor och spannmål. Gården 

är självförsörjande på grov-
foder och spannmål medan 
proteinfoder och HP-massa 
köps in. 

JURYNS MOTIVERING
Gården Olof Lars AB 
bedriver en mjölk- och 
köttproduktion som 
värnar om miljön. Går-

den har implementerat 

många energibesparande åtgärder som 
värmeåtervinning, timer för belysningen 
och minskad drivmedelsanvändning. I 
sin växtodling har bröderna anammat 
modern teknik för att anpassa kväve-
givor, vilket minskar övergödnings-
problematik, samt för att inte sprida 
mer växtskyddsmedel än vad som är 
nödvändigt. Att minska sojaanvänd-
ningen i fodret genom att odla eget 
proteinfoder, åkerbönor, gynnar miljön 
både i Sverige och i Sydamerika och 
eliminerar onödiga transporter. Gården 
Olof Lars AB visar att en integrerad 
mjölk- och köttproduktion är effektiv och 
ger nötkött med lägst klimatpåverkan. 
Bröderna Lindeberg är föregångare i 
sin bransch och uppvisar goda exempel 
som är möjliga för andra köttproducenter 
att kopiera och vilket bidrar till en god 
klimat- och miljöutveckling. 

MAMMA SCANS KÖTTBULLAR och Scans 
Lökkorv korades till Svenska Mästare när 
Chark SM avgjordes i november månad, 

samtidigt som Korvish 
och Järpish fick en 

för året nyinstiftad 
hedersutmärkel-

se för klimat-
anpassade 
produkter. 
Juryns 

korta och 

koncisa motivering till att ge SM-titeln 
i kategori köttbullar till Mamma Scans 
köttbullar var: ”En rund fin köttbulle med 
en väl balanserad smak som dessutom 
är allergenfri.” Mamma Scans köttbullar 
tillverkas på HKScans färsfabrik i Skara. 
I Halmstad tillverkas ännu en Svensk 
Mästare. Lökkorven vann kategorin rökt 
påläggskorv med motiveringen: ”En fint 
balanserad korv med god eftersmak. 
Traditionella svenska smaker förs till 
nya höjder.” 

HKScans miljöpris för leverantör

CHARKMÄSTARE FRÅN SCAN

NU HAR ELIN WEJDMARK börjat hos  
oss på HKScan Agri! Elin är ersättare 
för Fanny som är föräldraledig. Elin 
kommer att jobba som inköpare av 
gris, nöt och lamm i Värmland,  
Bohuslän, Dalsland, Västra delarna  
av Västergötland. Elin är utbildad 
agronom och har tidigare jobbat  
på lamm gårdar i England och  
mjölkgårdar i Sverige. 

Du når Elin på telefon  
0511–250 79 samt e-post: 
elin.wejdmark@hkscan.com 

mailto:anna-maria.larsson@hkscan.com
mailto:elin.wejdmark@hkscan.com


HKSCANS RESULTAT OTILLFREDSSTÄLLANDE 

HKScans resultat för 2016 var svagt. Endast koncernens minsta 
marknadsområde, Baltikum, lyckades förbättra sitt jämförbara 
rörelseresultat från året innan. Sverige förlorade marknadsan-
delar och resultatet var betydligt sämre än året innan. Finland 

ökade sin omsättning något och rörelseresultatet förbättrades 
under årets senare hälft jämfört med föregående året.

HKScan förnyar ledningsgruppens sammansättning 
och inleder en översyn av koncernens verksamhetsmodell.  
Med de planerade ändringarna eftersträvar HKScan allt 
bättre produktivitet i verksamheten, konkurrenskraft och 
lönsam tillväxt på sina hemma- och exportmarknader.

– Vi skapar en allt mer konsument- och kundorienterad verk-
samhetskultur. Vi ökar samarbetet och transparensen genom 
hela värdekedjan, från jord till bord, säger VD Jari Latvanen. 
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/ KALENDER /

Välkommen till vårens utbildningsdagar! Information och anmälan via www.hkscanagri.se 
eller via din inköpare telefon 0771–500 500.

SEMINARIER 

MÄSSOR

Datum Mässa Info

24–25 mars Vårvisning i Alster, Karlstad HKScan utställare 24 mars

20–21 maj Lammriksdag, Värmland
HKScan sponsrar och Scankött på menyn 
www.faravelsforbundet.com

21–23 maj Sveriges Grisföretagares årsstämma, Halmstad HKScan Agri utställare! www.grisforetagaren.se

Datum Plats Gård Produktion  
och Tema

Andra  
medverkande

Anmälan  
och deltagaravgift

7 mars 
kl 10:30–15:00

Hästveda,  
Skåne

Åbuens  
Lantbruk

Dikor – lyckas från 
kalvning till avvänjning Gård och Djurhälsan

500 kr betalas  
kontant på plats,  
anmälan omgående

9 mars
kl 11:00–16:00 Vingåker Säby Nilsagård

Planera din lamm-
produktion och öka ditt 
resultat (tillväxt, bete, 
parasiter, betäckning)

Tomas Olsson och  
Crister Nilsson från  
Lammproducenterna

500 kr betalas  
kontant på plats, 
anmälan omgående

10 mars  
kl 12:30– 13:30

Webb- 
seminarie

Lamning och 
Lammöverlevnad

Ulrika König, 
Fårhälsoveterinär,  
Gård & Djurhälsan

300 kr + moms,  
anmälan omgående

13 mars
kl 10:30–15:00

Fjällskäfte,  
Katrineholm Ingvar Kylestorp Dikor – lyckas från 

kalvning till avvänjning Gård och Djurhälsan
500 kr betalas  
kontant på plats, 
anmälan omgående

14 mars
kl 10:30–15:00 Gamleby Vinnö Säteri,  

Kicki & Per Olsson
Dikor – lyckas från  
kalvning till avvänjning Gård och Djurhälsan

500 kr betalas  
kontant på plats, 
anmälan omgående

31 mars  
kl 12:30– 13:30

Webb- 
seminarie

Lamning och 
Lammöverlevnad

Ulrika König,  
Fårhälsovete rinär,  
Gård & Djurhälsan

300 kr + moms,  
anmälan före 21 mars

Välkommen till HKScans seminarier!

Miljoner euro 2016 2015

Omsättning 1 872,9 1 917,1

Jämförbart rörelseresultat 13,2 21,5

http://www.hkscanagri.se/
http://www.faravelsforbundet.com/
http://www.grisforetagaren.se/


HKSCAN SWEDEN, Torggatan 4, 291 81 Kristianstad, Telefon: 0771-500 500, www.hkscanagri.se

DIN BÄSTA AFFÄRSPARTNER – HKSCANS INKÖPSORGANISATION

ELIN WEJDMARK
0511-250 79
elin.wejdmark@hkscan.com

LOUISE RYBERG
070-555 20 64
louise.ryberg@hkscan.com

MAGNUS COLLIANDER
0511–251 81
magnus.colliander@hkscan.com

LARS SVENSSON
044–19 41 11
lars.r.svensson@hkscan.com

WILHEM ASCHAN
044–19 40 57
wilhem.aschan@hkscan.com

PÄR THYRÉN
018–16 75 19
par.thyren@hkscan.com

SOPHIA ISBERG
013–23 45 26
sophia.Isberg@hkscan.com

IDA HANSSON
08-725 80 06
ida.hansson@hkscan.com

RUNE ELEBRING
013–23 46 25
rune.elebring@hkscan.com

CLAES LJUNGQVIST
0511–253 81
claes.ljungqvist@hkscan.com

HANS LARSSON
013–23 46 23
hans.larsson@hkscan.com

CAJSA AABY-ERICSSON
044–19 40 22
cajsa.aaby-ericsson@hkscan.com

ANNA MÅNSSON
044–19 41 09 (OBS! Nytt tel.nr.)
anna.mansson@hkscan.com

ANNA-MARIA LARSSON
044–19 40 32
Affärsområdeschef foder 
anna-maria.larsson@hkscan.com

CARINA LJUNGKVIST
018–16 76 14
Ansvarig för Livkalvsförmed lingen
carina.ljungkvist@hkscan.com

MARIE CARLSSON
044–19 40 56
Ansvarig för smågrisförmedlingen
marie.carlsson@hkscan.com

http://www.hkscanagri.se/
mailto:elin.wejdmark@hkscan.com
mailto:louise.ryberg@hkscan.com
mailto:magnus.colliander@hkscan.com
mailto:lars.r.svensson@hkscan.com
mailto:wilhem.aschan@hkscan.com
mailto:par.thyren@hkscan.com
mailto:sophia.Isberg@hkscan.com
mailto:ida.hansson@hkscan.com
mailto:rune.elebring@hkscan.com
mailto:claes.ljungqvist@hkscan.com
mailto:hans.larsson@hkscan.com
mailto:cajsa.aaby-ericsson@hkscan.com
http://tel.nr/
mailto:anna.mansson@hkscan.com
mailto:anna-maria.larsson@hkscan.com
mailto:carina.ljungkvist@hkscan.com
mailto:marie.carlsson@hkscan.com
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