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SAMMANFATTNING 
 
Går du i tankar att starta egen handelsträdgård? Att bli entreprenör kan vara ett sätt att 
förverkliga en dröm, att bli sin egen, utveckla sina idéer och samtidigt försörja sig på detta.  
Syftet med uppsatsen är att få kunskap och inblick i vad man bör tänka på i samband med att 
starta eget, i det här fallet utifrån en handelsträdgård, när det gäller formalia och funktion. För 
att besvara syftet har en empirisk undersökning utförts med en kvalitativ metod genom 
inläsning av teoretiska fakta, litteratur, en informationsträff och kvalitativ intervju med tre 
olika entreprenörer och en anställd i trädgårdsbranschen.  
 
I uppsatsen har fyra vanliga företagsformer belysts, vad de har gemensamt och vad som 
skiljer dem åt. Här har visats vilka dokument som krävs för de olika företagen och till vilka 
myndigheter de skall skickas. Arbetet ger också tips på organisationer och myndigheter som 
kan ge kostnadsfri rådgivning vid nystart av företag. I rapporten har även redovisats vilka 
möjligheter till ekonomiskt stöd som kan komma ifråga. Här finns även exempel på vilka 
juridiska tillstånd som kan vara aktuella för en handelsträdgård och var man kan vända sig för 
att söka dessa. Det har bland annat gällt bekämpningsmedel, byggnadslov och anställda. 
 
I intervjudelen kan man läsa hur de olika trädgårdsföretagen har utformat och löst problem i 
sina miljöer och svarar på frågan Hur bör/kan en handelsträdgård vara utformad för att den 
skall vara funktionell. Det kan gälla vilka material man använt i gångar, hur man satt fast träd 
för att hindra omkullblåsning, hur bevattning sköts och vilka material som använts till 
försäljningsbord med mera. Slutligen kan frågan, Vilken idé /vilka idéer har lett fram till 
trädgårdsföretagets utformning, besvaras i intervjuerna med de tre etablerade 
handelsträdgårdarna som besökts, Bäsna trädgård, Slottsträdgården Ulriksdal och Zetas 
finsmakarens trädgård.  Alla har en tydlig idé som de grundar sin verksamhet på och några 
nyckelord är kvalité, service, upplevelse, hemtrevligt och sist men inte minst kunnig personal.  
 
Som slutsats kan konstateras att det finns inga ”så här skall man göra” utan man måste finna 
lösningar utifrån de förutsättningar man har som individ. Om man väljer att starta en 
handelsträdgård så kan den utformas på flera olika sätt beroende på vilken företagsform som 
passar, om man övertar ett befintligt företag eller gör en nystart, vilka fysiska förutsättningar 
finns och vad man själv anser praktiskt, funktionellt, ekonomiskt och framförallt vilken ide 
skall allt vila på. Om man tar allt detta i beaktande och väger för och nackdelar med de olika 
alternativen som är redovisade i uppsatsen har man en grund att stå på när man tar ett beslut 
om det ena eller det andra. Om man i slutändan bestämmer sig för att starta en 
handelsträdgård och väljer en företagsform utifrån sina egna förutsättningar kan det vara 
fördelaktigt att följa de regler som är uppsatta samt ta hjälp i planering och utformning från de 
olika organisationer och myndigheter som finns att tillgå av vilka en del redovisats i den här 
uppsatsen.  
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1. INLEDNING 
Vi lever i en tid av finanskriser med påföljande hög arbetslöshet . I samband med detta har 
entreprenörskap lyfts fram, inte minst i skolans värld, för att skapa möjlighet för människor 
att försörja sig. Vad är då ett entreprenörskap? Tillväxtverkets definition lyder som följer: 
 

”Ett entreprenörskap är en dynamisk och social process, där individer, enskilt eller i 
samarbete, identifierar möjligheter och gör något med dem för att omforma idéer till 
praktiska och målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella eller ekonomiska sammanhang”. 

 
”Ett starkare entreprenörskap förutsätter positiva attityder till entreprenörskap och 

företagande. Tillväxtverkets arbete på entreprenörskapsområdet ska bidra till att människor 
förverkligar sina idéer och startar eller driver företag. Vi arbetar därför med olika 
programsatsningar inom området”.  

Tillväxtverket, http://www.tillvaxtverket.se/entreprenörskap 09-11-03  
  

 Med entreprenörskap menas inte bara att starta ett nytt företag utan 
Lundblad och Johannisson argumenterar att entreprenörskap heller inte kan 
definieras som att starta ett eget nytt och litet företag, då skulle varenda 
korvgubbe vara en entreprenör. Det handlar om skapande snarare än 
företagande. De framhåller att entreprenörer kan kallas för innovatörer. 
Innovation kan definieras som någonting som är realiserat och utfört på 
marknaden, det behöver nödvändigtvis inte vara någonting nytt, utan kan vara 
ett utvecklande av något befintligt.29 Johannisson30 argumenterar vidare för att 
entreprenörskapet är mångdimensionellt och konstnärligt. Det innebär en känsla 
för vad som rör sig i tiden, en känslighet för vad människors agerande och brist 
på agerande betyder, att lyssna aktivt och skapa helheter utifrån fragment. Han 
definierar entreprenörskap som framgångsrikt företagande genom att man lär sig 
och prövar sig fram till något som är nytt på marknaden.31  

                      (Henriksson, Isabelle, Mäki, Jenny, 2007, s.9). 
29 

Lundblad m.fl. (1998) s. 20, 18  
30 

Johannisson (1992)   
31 

Johannisson (1992) s. 100, 10  
. 
 

 
Tanken att starta ett eget företag har vuxit fram sedan starten på utbildningen till 
trädgårdsmästare på Gävle högskola. Frågan är om man vågar ta steget och förverkliga 
drömmen om en egen handelsträdgård när man inte har några tidigare erfarenheter kring detta. 
Kanske kan en studie om detta underlätta att göra slag i saken eller inte? 

2. BAKGRUND 
Att få arbeta med växter efter utbildningen till trädgårdsmästare kan kanske tyckas vara en 
självklarhet men att lyckas få en anställning inom yrket i arbetslöshetstider är inte så lätt. Om 
man ändå får en anställning och skaffat sig erfarenhet så kanske man vill bli sin egen efter 
några år och få utveckla sina egna tankar och idéer inom gebitet. Då kan en möjlighet vara att 
starta en egen handelsträdgård för att förverkliga sina drömmar. I det här arbetet belyses vad 
man möjligen bör tänka på i samband med detta.  
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3. SYFTE 
Syftet med examensarbetet är att få kunskap och inblick i vad man bör tänka på i samband 
med att starta en handelsträdgård när det gäller formalia och funktion. Resultatet kan 
förhoppningsvis ge svar på vilken företagsform som är lämplig. Vilka dokument som är 
nödvändiga och vilka organisationer/myndigheter man kan vända sig till för råd och stöd samt 
visa lösningar på utformning och viss skötsel i en handelsträdgård.  Allt sammantaget kan ge 
en grund att stå på vid beslut och eventuell start av en egen handelsträdgård. 
 

4. FRÅGESTÄLLNING 
• Vad behövs i juridisk mening, från myndigheternas sida, för att starta ett eget företag? 
• Hur bör/kan en handelsträdgård vara utformad för att den skall vara funktionell? 
• Vilken idé / vilka idéer har lett fram till de olika trädgårdsföretagens utformning som 

undersökts i uppsatsen? 

5. METOD  
För att få fram information har jag sökt och funnit fakta om eget företagande och formalia på 
Tillväxtverkets företagarguide och Bolagsverkets webbsidor samt läst en uppsats om 
entreprenörskap. Jag här även deltagit i en starta eget information anordnad av 
arbetsförmedlingen i samarbete med fem andra aktörer, försäkringskassan, skatteverket, 
bolagsverket, tullverket och tillväxtverket. I samband med träffen fick jag också broschyrer 
om Starta eget som jag studerat. Arbetet har mestadels utgått från Starta Företag 2009:2 
skriven gemensam av de ovan nämnda aktörerna. 
 
Kunskap om hur en handelsträdgård kan vara utformad och fungera har sökts i litteratur och i 
vetenskapliga uppsatser. Sökord har varit, handelsträdgård, plantskola, starta eget, odling med 
mera. Tyvärr fann jag inget som besvarade frågorna i arbetet. För att finna svar på 
frågeställningen beslöts istället att intervjua olika trädgårdsföretag.  
 
De tre trädgårdarna som utsågs som intervjuobjekt valdes på grunderna av att två av dem är 
välkända i Sverige och flitigt förekommande i media. Zetas finsmakarens trädgård valdes 
även för sitt renommé om sitt breda sortiment och Slottsträdgården Ulriksdal för att de har 
odling i växthus och på friland. Den tredje trädgården i Bäsna valdes utifrån en annons i 
trädgårdsamatörernas programblad och trädgårdens hemsida. Att den inte låg så långt bort 
avgjorde saken. Plats för var intervjuerna skulle äga rum beslöts utifrån möjligheten att kunna 
fotografera och visuellt se hur man utformat handelsträdgårdarna. Kontakt togs via telefon där 
datum och tid bestämdes för den tilltänkta intervjun. Att antalet stannade vid tre trädgårdar 
berodde på att det tar lång tid att besöka och utföra intervjuerna och framförallt att redovisa 
och tolka dessa, fler hade inte rymts i den här uppsatsen. 

5.1 INTERVJU 
Kvalitativ intervju 
 Intervjuaren söker efter den intervjuades beteenden och känslor och den 

intervjuade tillhandahåller den information som intervjuaren söker efter. Vad 
som finns kvar blir då inget mellan dem utan hos den intervjuade finns en större 
erfarenhet och förståelse för sig själv medan hos intervjuaren finns kvar det han 
eller hon varseblivit av det intervjuandesvar, verbala och icke-verbala, i 
förhållande till den intervjuades situation. ( Trost, 1997, s. 31).  
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Två böcker, (Kvalitativa intervjuer av J. Trost och Intervju som metod av M. Dalen), om 
intervjuandets konst lånades på biblioteket och användes som stöd i utformningen av 
intervjuerna. Vissa frågor har kvantitativ karaktär men de överväger inte i arbetet utan 
tyngdpunkten kom att ligga på kvalitativa frågor och på grund av det utformades en 
intervjuguide (bilaga 1). Denna guide behöver man inte följa strikt utan man kan hoppa över 
vissa frågor om samtalet leder åt ett annat håll. 
 

I en kvalitativ intervjustudie måsta man alltid göra en eller flera provintervjuer 
för att testa intervjuguiden, men också för att testa sig själv som intervjuare. 
Under sådana provintervjuer kan man få nyttiga reaktioner, både på hur frågorna 
utformats och på sitt eget beteende i intervjusituationen (Dalen, 2007, s. 36).  
 

 Med min man som agerande trädgårdsmästare utförde jag en provintervju som fick till följd 
att intervjuguiden omarbetades. 
 
”Enkelt kan man säga att om frågorna gäller hur många, hur ofta eller hur vanligt så är en 
kvantitativ intervju bäst och vill man istället ”försöka förstå människors sätt att resonera eller 
reagera, eller av att särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster, så är en kvalitativ 
studie rimlig”(Trost, 1997, s.15).  
De etiska reglerna är viktiga att följa och formalia har punktats i början av formuläret så inget 
glömts i samband med intervjun. Alla informanter har godkänt att namnet på trädgården och 
de själva får vara med i arbetet liksom att det gick bra att ta foton.  Bosse Rappne och Rickard 
Skoglund ville korrekturläsa och godkänna texten så inga felaktigheter skulle komma med, 
vilket de också gjorde. Några få ändringar i intervjun med Rikard (bilaga 3) gjordes medan 
intervjun med Bosse (bilaga 4) godkändes i sin helhet.  
 

Forskning får utföras bara om forskningspersonen har samtyckt till den 
forskning som avser henne eller honom. Ett samtycke gäller bara om 
forskningspersonen dessförinnan har fått information om forskningen enligt 16 
&. Samtycket skall vara frivilligt, uttryckligt och preciserat till viss forskning. 
Samtycket skall dokumenteras (SFS 2003: 460.17&).  
 

Under intervjun beslöts att både föra anteckningar och banda intervjun, med hjälp av en 
MP3spelare, på grund av att det kan vara svårt att hinna med och skriva ned allt som sägs. 
Alla informanter gick med på att det gick bra att använda den 
 
   
Den första frågan valdes för att lätta på eventuell anspänning inför intervjun och få fram 
gemensamma beröringspunkter trädgårdsmänniskor emellan.  
”De inledande frågorna bör vara av sådan art att de får informanten att må bra och känna sig 
avslappnad” (Dalen, 2007, s. 31).  
Fråga två, tre och fyra behandlar kärnpunkten i den idé som företaget har och som betraktas 
som den springande punkten i ett entreprenörskap. Fråga fem, sex, sju och åtta visar fakta om 
handelsträdgården bland annat hur stor personalstyrkan och omsättningen varit under året. 
Fråga nio till tjugosju tar upp frågor om hur man praktiskt löst funktion och logistik i 
handelsträdgården. Exempelvis vilket material man använt i gångarna. Frågorna 28.29 och 30 
skall visa vad som är säreget för just det här företaget och att de får berätta med egna ord vad 
som är unikt för dem. Den sista frågan slutligen ger informanterna chansen att berätta något 
de anser viktig för verksamheten och som glömts att fråga om. 
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6. RESULTAT LITTERATURSTUDIE 

6.1 STARTA EGEN FIRMA 
Det finns en mängd olika varianter på hur man kan gå till väga när man skall starta en egen 
firma. Det viktiga är att man informerar sig om vad de olika firmorna innebär för att se vad 
som passar just dig. Utifrån myndigheternas sida finns flera aktörer som kan vara dig 
behjälplig här nedan följer några exempel: 
 

� Arbetsförmedlingen har kostnadsfri information om starta eget. De kan även ge 
ekonomiskt stöd vid nystart av företag, men du måste uppfylla vissa krav, du skall 

 t ex vara över 25 år och arbetslös, se Bra att veta.  
 

� ALMI ägs av staten (51 %) och landstinget (49 %) och består av 19 olika dotterbolag . 
De finns i varje län och deras huvudsakliga uppgift är att ge rådgivning och 
finansiering vid nystart av företag.  

 
”ALMIs uppdrag är att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora 
företag samt stimulera nyföretagandet i syfte att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt 
näringsliv”. 
Almi, http://www.almi.se 09-10-22.  

 
� Resurscentrum för kvinnor är en ideell förening som bland annat skall stödja kvinnors 

företagande och finns i samtliga län och flera kommuner.  
Resurscentrum för kvinnor, http://www.nrckvinnor.org 09-12-06. 
 

� Coompanion – kooperativ utveckling ägs lokalt av medlemmarna och de finns i stort 
sett i varje län. Coompanion finansieras av medlemsorganisationerna, Eu-program, 
konsultintäkter och tillväxtverket. De vill verka för en demokratisk bolagsform och 
kan ge dem, minst tre personer, som vill starta eget tillsammans, kostnadsfri 
rådgivning i samband med nystart och utvecklingsprocess.  
Coompanion, http://www.coompanion.se 09-12-06. 

 
� Tillväxtgruppen norra Västmanland är Fagersta och Norbergs gemensamma 

näringslivsorganisation. De ger kostnadsfri rådgivning för dig som vill starta egen 
firma. De kan även bistå med mentorer som har erfarenhet av eget företagande och 
kan vara ett bollplank när man har funderingar beträffande detta.  

Tillväxtgruppens uppdrag är att verka för att  

� öka sysselsättningen och trygga befintliga arbetstillfällen  

� öka attraktionskraften och höja livskvaliteten i regionen  

� höja marknadsvärdet på fast egendom  

� skapa livskraftiga företag genom en bra nyföretagaranda 

Tillväxtgruppen, http://www.tillvaxtgruppen.com  09-10- 22. 
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6.2 AFFÄRSIDE´ 
Det viktiga när du skall starta eget företag är att du har en idé om vad du vill göra och det kan 
vara värdefullt att du sätter en egen profil/inriktning på verksamheten. Utifrån idén utarbetar 
man en affärsplan som finns att hämta på arbetsförmedlingen eller kan laddas ned på 
Tillväxtverkets hemsida. Bland annat tittar man på vilka ens blivande kunder kan vara, vilka 
marknadsandelar kan finnas, hur ser konkurrensen ut, hur mycket pengar behövs för att kunna 
starta, krävs lokaler, tillstånd med mera? Man kanske också måste fråga sig hur mycket man 
vill arbeta? För det krävs mycket engagemang om man skall lyckas och det kan ta tid innan 
man får företaget att gå ihop och kunderna hittar till dig.  
Det är en mängd frågor som behöver besvaras och det är ingen lätt uppgift men det är här man 
kan få hjälp av de olika organisationerna. Då är det bra att man varit på arbetsförmedlingens 
starta eget information där man kan få träffa de olika aktörerna.  

6.3 TILLSTÅND 
I vissa branscher som hotell och restaurang krävs det tillstånd för att bland annat servera 
alkohol. Här är det viktigt att ta reda på vad som gäller för dig och din bransch.  Det kan se 
väldigt olika ut, efter vilka förutsättningar man har, men några saker som kan vara aktuella 
vid start av en handelsträdgård har ett försök gjorts att redovisa här, men det är inte på något 
sätt heltäckande, det kan vara olika regler från kommun till kommun.  
För mer information, hitta tillstånd, se http://foretagarguiden.tillvaxtverket.se. 

6.3.1 Bekämpningsmedel 
Bekämpningsmedel får inte importeras från tredje land, släppas ut på marknaden eller 
användas utan att vara godkända. När ett bekämpningsmedel godkänns ska medlets hälso- och 
miljöfarliga egenskaper bedömas med hänsyn till användningsområdet. 
 

Frågan om tillstånd för användning av bekämpningsmedlet prövas, beroende på 
användningsområde, av Jordbruksverket, länsstyrelsen, Socialstyrelsen och 
Arbetsmiljöverket. 
Företagarguiden, http://foretagarguiden.tillvaxtverket.se 09-10-27. 

6.3.2 Bygglov 
Innan du gör någon form av förändring på den mark du har eller av byggnader 
så kontaktar man sin kommuns byggnadsnämnd för rådgivning. Ibland kan man 
ge ett muntligt besked och ibland krävs att man lämnar in ett skriftligt dokument 
för behandling. Det är olika regler som gäller inom detaljplanerat område och 
utanför. Företagarguiden, http://foretagarguiden.tillvaxtverket.se 09-10-27. 

 
   

Bygglov krävs bland annat för att 
 
• uppföra byggnader,  
• göra tillbyggnader,  
• ta i anspråk eller inreda byggnader helt eller till viss del för väsentligen annat 

ändamål än det för vilket byggnaden senast har använts eller för vilket bygglov har 
lämnats,  

• göra sådana ändringar av byggnader som innebär att det inreds någon ytterligare 
bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri. 
Företagarguiden, http://foretagarguiden.tillvaxtverket.se 09-10-27. 
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När det gäller andra anläggningar än byggnader krävs det bygglov till exempel för att anordna  
upplag, materialgårdar, parkeringsplatser med mera eller för att väsentligt ändra sådan 
anläggning. Kommunen kan besluta om undantag från kravet på bygglov.  
Företagarguiden, http://foretagarguiden.tillvaxtverket.se 09-10-27. 
 

6.4 BRA ATT VETA 
Innan man startar egen firma finns några saker man kan ha nytta av att veta. Om du startar 
firma när du studerar kan inkomsterna från firman påverka ditt studielån och studiebidrag. 
Vilka summor som gäller kan man hitta på www.csn.se 
Som arbetslös eller riskerar att bli det och inskriven på arbetsförmedlingen kan man få 
finansiell hjälp i form av ett aktivitetsstöd vid start av egen firma. Även andra som inte är 
arbetslösa i en region som har regionalpolitiska arbetsmarknadsåtgärder kan få Stöd till start 
av företag. Eftersom det är riksdag och regering som beslutar om dessa bidrag, kan detta 
ändras och medel kan ta slut. Kontrollera därför alltid om arbetsförmedlingen i din kommun 
har medel till detta. Man måste vara över 25 år och man kan ha påbörjat sin firma, men man 
får inte haft några intäkter. Aktivitetsstödet kan ges från en månad upp till sex månader och är 
grundad på din A-kassa om man är berättigad till det, om man inte är det, får man en 
grundsumma som för nuvarande är 223 kronor per dag och betalas ut av försäkringskassan. 
Viktigt är att man är kvar i A-kassan under bidragstiden och tar reda på vad som gäller i 
samband med starta eget. Vad händer efter 10 månader och om du tvingas lägga ned? Om du 
går över till en ny A-kassa ta reda på vad som gäller innan du begär övergångsbevis. Du bör 
även ta reda på vad som händer om du blir sjuk, hos försäkringskassan. 
 
Man har som anställd rätt att vara tjänstledig i sex månader för att starta eget företag. Man kan 
även starta eget och vara anställd men det får inte konkurrera med din arbetsgivare eller vara 
illojal. Det kan vara bra att man för en dialog med arbetsgivaren innan man startar firman.  
 
Om man har anställda har man arbetsgivaransvar för personalens hälsa och då är det viktigt att 
man har en arbetsmiljö som inte ger ohälsa samt minimerar risken för olycksfall. 
Arbetsmiljösverket har tillsyn av företag och har regler och förordningar om hur bland annat 
lokaler skall vara utformade.  
Företagarguiden, http://foretagarguiden.tillvaxtverket.se 09-11-27. 

 

6.5 ATT VÄLJA FÖRETAGSFORM 
Det finns flera olika former av företagande. Beroende på vilken form man använder får det 
olika konsekvenser när det gäller bland annat beskattning, sjukpenning och kapitalkrav. Här 
nedan följer i stort en redovisning av några företagsformer och vad de innebär. 
 

o Enskild näringsverksamhet 
o Handelsbolag 
o Aktiebolag 
o Ekonomisk förening 
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6.5.1 Enskild näringsverksamhet 
När du är ensam och väljer att starta egen firma kan enskild näringsverksamhet vara den form 
du är ute efter. I denna företagsform är du ingen juridisk person men du är personligt ansvarig 
för firmans åtaganden och skulder. För att minska riskerna kan man teckna en företags-
försäkring. Ditt personnummer blir firmans organisationsnummer. Det finns inget krav på 
satsat kapital inte heller att man måste ha en revisor men det kan vara klokt att ha ekonomisk 
rådgivning. Däremot är man skyldig att föra bokföring. Man behöver inte registrera sig hos 
Bolagsverket men det kan vara en fördel om man behöver något tillstånd eller är med i 
offentlig upphandling. Om man beslutar sig för registrering blir företaget namnskyddat i den 
bransch och det län man verkar i. Ifall man anställer någon anmäler man sig som arbetsgivare 
till Skatteverket. Företagarguiden, http://foretagarguiden.tillvaxtverket.se 09-12-06. 
 
När man startar företaget lämnar man in en ansökan om F-skattesedel, den kallas skatte- och 
avgiftsanmälan, hos Skatteverket eller via nätet.  I samband med detta lämnar man även in en 
anmälan för momsregistrering senast två veckor före starten. Om man däremot är anställd och 
parallellt startar egen firma ansöker man om FA-skattesedel. Innan man ansöker om F- eller 
FA-skattesedel använder man sig av affärsplanen där man gjort en budget och uppskattat hur 
stort överskottet kommer att bli och utifrån den beräknas en preliminär skatt som man betalar 
in månadsvis. Om beräkningarna inte stämmer och skatten blir för stor eller för liten kan man 
lämna in en preliminär självdeklaration. Man betalar skatt för vinsten i företaget där vinsten är 
summan av intäkterna minus kostnaderna. Man har också rätt att dra av 25 % för egenavgifter. 
Som en tumregel kan man räkna med att nästan hälften av vinsten går bort i skatter och 
avgifter. Företagarguiden, http://foretagarguiden.tillvaxtverket.se 09-12-06. 
 
Utgifter man haft i samband med företagsstarten året innan man startat, och som skulle ha 
varit avdragsgilla om de gjorts sedan verksamheten startats, är avdragsgilla. Det kan 
exempelvis vara förbrukningsartiklar och ha ett värde upp till ett halvt basbelopp som för 
närvarande är 21 400. Man bör även känna till att sjukpenning beräknas på överskottet, det 
vill säga vinsten. Under de första fjorton dagarna får man sjuklön från försäkringskassan och 
man får själv bestämma om man vill ha 3-30 dagars karens. 
Företagarguiden, http://foretagarguiden.tillvaxtverket.se 09-12-06.    

6.5.2 Handelsbolag 
 Om man är två eller flera som vill starta ett företag tillsammans kan man bilda ett 
handelsbolag. I ett handelsbolag ska det finnas två eller flera delägare och de kallas för 
bolagsmän. Dessa kan vara en person eller ett företag. Handelsbolaget är en juridisk person.  
 

Juridisk person är ett juridiskt begrepp för en sammanslutning, som har egen 
rättskapacitet, det vill säga kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter. 
En juridisk person kan därför ingå avtal, äga tillgångar och ådra sig skulder. Den 
juridiska personen äger också uppträda som part i domstol. 
Enligt svensk rätt är till exempel staten, kommun och landsting juridisk person, 
liksom aktiebolag, ekonomisk förening, bostadsrättsförening, handelsbolag, 
stiftelse, europabolag, europakooperativ, erkänd arbetslöshetskassa, 
samfällighetsförening, (oskiftat) dödsbo och konkursbo.  
Wikipedia, http://sv.wikipedia.org 09-10-31  

juridisk person  
företag eller förening, motsatsen till fysisk person (privatperson).  
Bolagsverket, http://www.bolagsverket.se 09-11-23. 
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I handelsbolaget behövs inget startkapital utan det kommer man överens om hur stor summa 
man sätter in i bolaget och det skall inte registreras någonstans. Delägarna beslutar också vem 
eller vilka som skall företräda bolaget. Man behöver inte göra ett skiftligt avtal men det kan 
vara fördelaktigt. Man kan muntligt komma överens om vad som sker om någon drar sig ur 
bolaget, hur arbetsfördelningen ser ut, hur överskottet skall användas med mera. Om man 
skriver ett sådant avtal kallas det bolagsavtal. Det går inte att avtala bort det personliga och 
solidariska ansvaret för att avtal hålls och skulder betalas. Även här kan man teckna 
ömsesidiga försäkringar som skydd.   
 
 
Om man valt denna företagsform måste man anmäla sig till Bolagsverket där man blir 
registrerad och får ett organisationsnummer. Handelsbolagets namn blir därmed skyddat i det 
län det verkar.  Man är också bokföringsskyldig. Inget krav på revisor finns om inte en av 
bolagsmännen är ett företag, då måste man anlita en auktoriserad revisor. Delägarna räknas 
inte som anställda och får därmed ingen lön från företaget utan delägarna delar på vinsten som 
man betalar skatt och egenavgifter på. Vinsten räknas också som sjukpenninggrundande. I 
handelsbolaget kan man anställa personal. 
 
 
Hos skatteverket eller via nätet, Företagsregistrering, ansöker handelsbolaget om F-skatt och 
gör en momsregistrering samt om man har anställda att man är arbetsgivare. Delägarna gör en 
ansökan om särskild A-skatt. Man skickar även med uppgifter för beräkning av preliminär 
skatt. Handelsbolaget avslutas genom likvidation.  
Företagarguiden, http://foretagarguiden.tillvaxtverket.se 09-11- 16.    

likvidation  
”avveckling av ett företag genom att tillgångarna säljs, skulderna betalas och 
eventuellt överskott fördelas mellan ägarna” 
Bolagsverket http://www.bolagsverket.se 09-11-16. 
 
”likvidation; betalning, avveckling av affärsrörelse” 
Svenska akademins ordlista http://www.svenskaakademien.se 09-11-16.  
 

6.5.3 Aktiebolag 
Ett aktiebolag är en juridisk person och kan startas av en eller flera ägare. För att få starta 
krävs idag 100 000 kronor i aktiekapital. Dessa får användas i företaget men de får inte 
förbrukas. Riksdag och regering har ett remissförslag på att man skall sänka regelbördan med 
25 procent till 2010 för att underlätta för start av eget företag. Förslaget innebär även sänkt 
insatskapital i aktiebolag från nuvarande 100 000 till 50 000 den 1 april 2010. Kapitalet 
motsvaras av ett antal aktier som är ett bevis på ett ägarinnehav i bolaget. Ägarnas personliga 
ansvar begränsas i korrelation till det satsade kapitalet.  Om aktieägaren ställer personlig 
borgen som säkerhet för ett lån till aktiebolaget är han eller hon ändå personligt ansvarig för 
företagets eventuella skulder. Detsamma gäller om styrelse och VD inte sköter sina åtaganden 
och till exempel inte betalar skatter och avgifter i tid. Aktiebolaget måste ha en auktoriserad 
revisor och kan ha anställda. I aktiebolaget har man en styrelse som tillsätts av aktieägarna på 
en bolagsstämma. 
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På stämman bestäms även hur verksamheten skall se ut det kommande året. Styrelsen kan 
bestå av en eller två ledamöter med minst en suppleant eller tre ledamöter med eller utan 
suppleanter. Företaget företräds av styrelsen och ibland av en verkställande direktör (VD) som 
utses av styrelsen. I ett enmansaktiebolag kan han eller hon vara både styrelseledamot och 
VD.  
 
Det går inte att göra avdrag för kostnader man haft innan start som man fick i enskild firma på 
grund av att företaget inte blir en juridisk person förrän bolaget är registrerat hos 
Bolagsverket. Vid registrering får aktiebolaget sitt organisationsnummer och namnskydd i 
hela landet. I ett särskilt dokument, den så kallade stiftelseurkunden, gör man en skriftlig 
bekräftelse på att man skall starta ett aktiebolag som även det skickas till Bolagsverket. 
Övriga dokument som man ansöker om är F-skattesedel, registrering för moms och som 
arbetsgivare via nätet eller hos Skatteverket.  
 
Som arbetande ägare i företaget beskattas man som anställd för den lön man tar ut. På lönen 
beräknas sjukpenningen. Vinsten fördelas mellan aktieägarna och även de pengarna beskattas 
som inkomst av kapital. Aktiebolaget får även betala en bolagsskatt på 26.3%. Lön och 
egenavgifter är däremot avdragsgilla för bolaget. Firman avslutas genom likvidation.  
Företagarguiden, http://foretagarguiden.tillvaxtverket.se 09-11-16. 

6.5.4 Ekonomisk förening 
I denna företagsform måste man vara minst tre personer. Genom företaget skall medlemmarna 
ha ekonomisk nytta av verksamheten. Det kan till exempel vara en anställning eller handel 
med varor och tjänster. Medlemmarna som kan vara både juridiska och fysiska personer 
betalar en insats som kan vara från en krona och uppåt och en årlig medlemsavgift. 
Föreningen är en juridisk person och medlemmarna ansvarar personligen inte mer än sin 
insats. Företaget består av medlemmar som väljer styrelse, minst tre personer, som företräder 
firman utåt. Styrelsen kan i sin tur utse verkställande direktör.    
 
”Som styrelseledamot och företrädare har man ansvar för skada som man uppsåtligen eller av 
oaktsamhet orsakar föreningen” 
Företagarguiden, http://foretagarguiden.tillvaxtverket.se 09-10-31.  
 
Den ekonomiska föreningen skall ha ett öppet medlemskap men det kan begränsas i 
stadgarna. Det kan till exempel vara att personerna är anställda i föreningen eller att man har 
ett begränsat antal medlemmar.  Varje år hålls en föreningsstämma och varje medlem har en 
röst, oavsett insats, om man inte har gjort några undantag i stadgarna. Här bestämmer man 
även vad som skall ske i verksamheten. Det är medlemmarna som startar föreningen och 
upprättar stadgarna. När man gjort det skall firman registreras hos Bolagsverket där de får 
organisationsnummer och namnskydd i hela landet. Även F/FA-skattesedel, momspliktig 
verksamhet, att man har anställda och uppgifter för preliminär skatt, ansöker man hos 
Skatteverket eller via nätet. Stora föreningar måste ha en auktoriserad revisor medan en liten 
förening räcker det med en kunnig revisor. 
 
Föreningen betalar lön och egenavgifter, vilka är avdragsgilla, till dig som arbetande medlem. 
Lönen som tas ut beskattas och är sjukpenninggrundande. Eventuell utdelningen beskattas 
även den. Föreningen får även betala bolagsskatt. Den ekonomiska föreningen avslutas genom 
likvidation 
Företagarguiden, http://foretagarguiden.tillvaxtverket.se 09-11-16. 
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6.5.5 Översikt av några av de vanligaste företagsformerna. 
 
 
 

 
Bild nr.1 Tabell från Starta företag 2009:2 Försäkringskassan, Skatteverket, Bolagsverket, 
Tullverket, Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket, publiceras med tillstånd. 
 
 

6.6 RESULTAT FRÅN INTERVJUERNA 
I följande avsnitt redovisas ett sammandrag av intervjuerna som besvarar frågeställningen i 
uppsatsen när det gäller idé och funktion vid utformning av de besökta trädgårdarna. Alla 
intervjuerna finns i sin helhet redovisade i bilaga 2, 3 och 4. 
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6.6.1 Intervju från Bäsna trädgård 
Bäsna trädgård var den första trädgård som besöktes. Här finns en visningsträdgård och 
försäljningsdel där även ägarens bostadshus ryms på en yta av ungefär 5500 kvadratmeter. 
 

 
Bild nr.2 Vy över visningsträdgården med de många dammarna. Foto Annika Hjelm. 
 
Företaget är en enskild 
firma och har byggts upp 
från en kohage till vad den 
är idag och startades 1997. 
Verksamheten omsätter 
cirka 4 miljoner kronor 
och under säsong är det 
som mest åtta personal 
som jobbar här. Man har 
inga odlingar utan man 
säljer växter som man 
köper in. Här finns också 
ett litet café och  
trädgårdsattiraljer till 
försäljning. 
      
     Bild nr 3. Det lilla caféet. Foto Annika Hjelm. 
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Ägaren har en klar idé om vad han vill att den här trädgården skall vara, en hemtrevlig plats 
med små utrymmen utan stela rader med växthus. Här skall man alltid känna sig välkommen 
och kunna strosa runt och njuta av visningsträdgården. Man är även mån om att kunden får all 
den service och hjälp den behöver. 
 

  
Bild nr. 4 Bäsna visningsträdgård. Foto Annika Hjelm. 
 
En av Kjell-Åkes försäljningsidéer för att skapa  
förväntningar och locka kunder till Bäsna är att 
regelbundet annonsera i bland annat olika lokal-
tidningar och trädgårdsföreningars programblad. 
Hemsidan uppdateras ständigt, även vintertid då 
trädgården är stängd, där han berättar om vad som 
sker i trädgården. Byggnader och logistik fungerar 
bra. Det som skulle behöva förändras är en 
utbyggnad av caféet och ett lite större växthus. 
Caféet rymmer inte så många besökare och är lite 
av en flaskhals, men med god planering är det 
inget större problem. I växthusen står pelargoner 
och ömtåliga perenner till försäljning. Gångarna 
består av kalkgrus och fungerar bra för transporter. 
Med hjälp av markduk och många besökare hålls 
gångarna ogräsfria. 
 
       Bild nr. 5 Plats för ”fika”. Foto Annika Hjelm.  
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Sortimentet i Bäsna handelsträdgård består av trädgårdsattiraljer, jord, torv, bark, perenner. 
rosor, klematis, träd, buskar, säsongsblommor, lök, fruktträd och bärbuskar.  
                                                                  
 

Försäljningsborden är 
byggda med markis 
över som skydd mot 
sol och regn. I botten 
har man låtit 
specialtillverka en 
låda av aluminium 
med hål i för 
vattenavrinning. 
Dessa fylls med 
kogödsel som 
växterna får stå i och 
på det viset står de 
stadigt och kan hämta 
näring och till viss 
mån även vatten. För 
att slippa skola om 
växterna köper man in 
så stora plantor som 
möjligt.  
 
 
 
 
 
 

Bild nr. 6 Foto Försäljningsbord . Foto Annika Hjelm. 
 
Träd och buskar förvaras i bänkar som fyllts med jord och så grävs de ned för att stå stadigt 
och förhindra snabb uttorkning. Bevattning sköts för hand med slang från en av de många 
dammarna. Skyltar med information med växtnamn och skötsel gör man själva genom att 
plasta in ett A4papper och klippa det i 
fyra delar.  
 
 
Perennerna står någotsånär efter om de 
är sol eller skuggtåliga men för det 
mesta ställer man nya växter där det 
finns en lucka. Om en kund inte hittar 
det de söker så hjälper man gärna till och 
tar fram växterna. Vid tyngre arbeten hyr 
man in en traktor, någon annan 
maskinell utrustning finns inte.                              
 
                                                                     Bild nr. 7 Försäljningsbänkar. Foto Annika Hjelm. 
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6.6.2 Intervju från Slottsträdgården Ulriksdal 
Den andra trädgården jag besökte var Slottsträdgården i Ulriksdal som är ett aktiebolag och 
övertogs 1985 av Bosse Rappne. Företaget arrenderar fyra hektar mark från Ulriksdals slott. 
Man omsätter 44 miljoner per år och har 35 helårsanställda och under högsäsong är man så 
många som 58 personal. 
 
 
Firman består av sju enheter restaurang, butik, uteträdgård, ettårsväxter, odling i växthus och 
frilandsodling, hemrådgivning och design, teknik och underhåll.  Alla enheterna bidrar till att 
locka folk till företaget. Restaurangen till exempel är en av enheterna och här finns Sveriges 
bästa vegetariska buffé enligt egen utsago. När folk kommer till Ulriksdal vill man ge dem en 
upplevelse, det gäller att få besök och ju fler besök ju bättre är det. Man skyltar vackert och 
gör Slottsträdgården till ett utflyktsmål vilket leder till många återbesök och flera stamkunder. 
Framförallt vill man att kunden skall få kunnig hjälp och kvalité på växterna för att lyckas 
med plantorna. Om kunden inte lyckas kanske de tror att de inte kan handskas med växter och 
branschen förlorar på så vis en kund. För att leva upp till högt ställda mål och öka personalens 
kunnande är utbildning och kurser en viktig del i verksamheten. Som en konsekvens av Bosse 
Rappnes medverkan ibland annat TV-programmet, Äntligen hemma, får man en hel del frågor 
från hela landet vilka tar tid att besvara men som man anser vara en viktig del i verksamheten.  
 
 
 

    
Bild nr. 8 Interiör från Slottsträdgården Ulriksdal. Foto Annika Hjelm. 
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Här finns en hel del byggnader bland annat flera växthus, butik med café´ och restaurang, 
kontor och skugghall. Planerade nytillskott är lager- och kurslokaler. Alla dessa byggnader 
och maskiner behöver skötas och underhållas vilket man gör i egen regi och på det viset kan 
man hålla allt i gott skick och hålla kostnader nere. 
Logistiken fungerar bra men när det är mycket leveranser kan det bli kö med lastbilar ute på 
vägen. De flesta ytorna består av grus men man planerar att gjuta betongplattor för att 
underlätta för transporter.  
 
 
 

           
          Bild nr. 9 Entrén till Slottsträdgården. Foto Annika Hjelm. 
 
 
I växthusen odlar man bland annat julstjärnor, st. paulior, alunrot, tusensköna som man säljer i 
den egna butiken ett eventuellt överskott säljs till andra företag. På frilandsodlingarna odlar 
man olika sorters grönsaker och blommor som säljs med självplock. Man säljer även 
snittblommor, rosor, klätterväxter, perenner, gräs, sommarblommor, träd, buskar, fruktträd, 
bärbuskar, trädgårdstillbehör och trädgårdsattiraljer. 
 
 
Att man har en god kvalité på växterna och att de har rätt proveniens är viktigt för att undvika 
sjukdomar och att man får kasta plantor som blir dåliga. Här har man väldigt lite svinn, 
mindre än en procent, för att man har personal som kan ta hand om växterna på bästa sätt. De 
få plantor som slängs källsorteras, liksom allt annat avfall.  
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Inom trädgårdsmästaryrket skapar säsongsantällningen problem både för den anställde och för 
arbetsgivaren. Arbetsgivaren vet inte om personalen kommer tillbaka och den anställde måste 
ha ett annat jobb under lågsäsong, vilket skapar oro. Om företaget kan utbilda personalen och 
bedriva kursverksamhet då inget annat finns att göra kan man ha helårsanställda och på så vis 
behålla kunnig personal. En god ekonomi i företaget gör att det finns utrymme för 
lönehöjning vilket också bidrar till att personalen kan stanna inom yrket, menar Bosse. Den 
goda ekonomin gör också att det finns utrymme för olika projekt. 
 
 
Rosorna är uppställda i ett galler som gör att de står stadigt och inte blåser omkull. 
 
 

 

  
                      Bild nr. 10 Försäljningsbord för rosor. Foto Annika Hjelm. 
 
 
Försäljnings- och odlingsborden är bevattningsbord med ebb och flod automatik. Vissa växter 
höjer man upp så de inte får för mycket vatten och känsliga växter som pioner vattnar man för 
hand. Med automatiken sparar man 40-50 % av den tid det tar att vattna för hand och istället 
kan man lägga den på kundservice.  
 
 
Den här stora arbetsplatsen är organiserad på så sätt att en i varje avdelning sitter med i 
ledningsgruppen där man lägger upp riktlinjer för verksamheten. Det är viktigt med öppenhet 
menar Bosse och att det är en bra mix mellan generationer, nationaliteter samt män och 
kvinnor.  Personalen skall känna att de är delaktiga och trivs på sin arbetsplats. Varje 
avdelning gör bland annat sina egna inköp. Ärlighet är också viktig menar Arne. Man säljer 
till exempel inte rosor angripna av rosrost eller ”prackar på” en kund en växt för att den finns 
inne i handelsträdgården just då. Utan man vill ge kunden de bästa förutsättningar att lyckas 
med odlandet. 
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6.6.3 Intervju från Zetas finsmakarens trägård 
Den sista handelsträdgården jag besökte var Zetas finsmakarens trädgård som övertogs av 
Victoria, dotter till förra ägaren, och hennes man Rikard Skoglund. Bolagsformen är 
aktiebolag och man har en omsättning på 40 miljoner. Under högsäsongen har man 50-55 
personer anställda och omräknat i heltidstjänster blir det 22-27 personal. Hela anläggningen är 
på 10 000 kvadratmeter. Här finns en nybyggd butiksbyggnad med kontor och personalrum, 
café, redskapshus, sommarstuga och lagerlokaler. Försäljningsidén vilar på fyra ben, ett brett 
sortiment, kunskap, inspiration och kvalité. 
 
 
 

  
Bild nr. 11 Installation från Zetas med butiken i bakgrunden. Foto Annika Hjelm. 
 
 
Sortimentet består av Sveriges bredaste växtsortiment samt krukor och trädgårdsattiraljer.  
För att kunna hålla det stora sortimentet har man cirka 150 leverantörer varav några även är 
privatpersoner All interiör är handplockad och allt skall vara så stilrent som möjligt och det 
går en röd tråd genom allt, det skall vara enkelt och stilrent med en bas av trä, betong och 
glas. Det är växterna som skall synas inte sakerna, poängterar Rikard. 
 
 
Varje år ges en växtkatalog ut som man arbetar med varje dag. I den beskrivs varje växt och 
betygssätts utifrån fler kvalitéer än bara vackra blommor och man är mån om att 
informationen skall vara trovärdig. På grund av detta har man nära samarbete med olika 
sällskap som till exempel rossällskapet, trädgårdsamatörerna och botaniska trädgårdar. 
Växterna är sorterade och uppställda efter dess latinska namn i alfabetisk ordning och utgår 
från växtkatalogen. Här bedrivs ingen egen odling för försäljning.  
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Här finns en uppvuxen visningsträdgård som bidrar till att locka kunder till Zetas (se bild 
nedan). Den nya butiken är även den en källa till inspiration liksom små installationer. Här 
kan man uppleva stora exemplar av bland annat träd och buskar och sedan hitta dem till 
försäljning. Det är samma försäljningsidé som Ikea har, menar Rikard.  
 
 

 
            Bild nr. 12 Visningsträdgården Zetas. Foto Annika Hjelm. 
 
 
Alla ytor och gångar består av stenmjöl 0-4-0-8 mm som är enkla att sköta, vackra och  
bidrar till god funktion, anser Rikard. Försäljningsborden är tillverkade av obehandlat trä och 
har vanliga skyltar med växtinformation. 
 
 

 Bild nr. 13 Försäljningsbänkar och gångar av stenmjöl. Foto Annika Hjelm. 
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Träd och buskar grävs ned i jord och snäpps fast vid en vajer. Alla växterna är ordnade i 
alfabetisk ordning efter latinskt namn och följer växtkatalogen som ges ut varje år. Viss 
bevattning sker med automatik och dysfunktion men det mesta sköts för hand. Det tar lång tid 
att lära sig vattna rätt och när man kan det så bidrar det till att hålla kvalitén på plantorna. 
Någon omplantering av växter brukar man inte göra tack vare att man har en hög omsättning. 
I några fall där växterna levererats i klump och de står kvar till försäljning planterar man om 
dem i krukor. Under vintern förvarar man växterna under ett lager av löv eller så jordslås de. 
Rosor och klängväxter skickas iväg för kylförvaring. Till hjälp i trädgårdsarbetet har man en 
maskinpark som består av två truckar och en grävmaskin som är bättre än en ”Bobcat”, enligt 
Rikard. 
 

 

 
Bild nr.14 Träden snäpps fast vid en vajer. Foto Annika Hjelm. 
 

7. DISKUSSION 
Förverkliga en dröm eller inte? Starta en egen handelsträdgård kan det vara möjligt utifrån de 
kunskaper som redovisats i arbetet? Regelverket kring företagande är krångligt och inte helt 
lätt att förstå om man inte har någon tidigare erfarenhet om detta. I arbetet har jag jämfört 
olika bolagsformer och tittat på vilka skyldigheter och rättigheter de innebär. Det är nog klokt 
att ta kontakt med de samhälleliga instanser som finns för att hjälpa till vid start av ett eget 
företag. Alla bolagsformer och eget företagande kan i sämsta fall innebära risker för din 
privata ekonomi, om det inte går bra. Att försäkra sig kan vara ett bra alternativ för att hindra 
att man får gå ifrån hus och hem. Om man inte försöker så vet man ju inte heller om det kunde 
gått bra. Det är ju inget som säger att man måste satsa stort på en gång utan man kan börja 
småskaligt. Det som verkar vara viktigt i allt eget företagande är att man har en idé om hur 
man vill driva sin verksamhet och sedan följa den. 
 
  
Nuvarande system är krångligt med många olika instanser som man måste anmäla och skicka 
dokument till. Att det sedan skiljer sig mellan län och kommuner gör inte det hela enklare. 
Det bör här poängteras att man måste undersöka hur reglerna är i den kommun man bor i.  
Det kan också vara angeläget och viktigt att följa utvecklingen med tanke på de ändringar som 
kommer att genomföras av nuvarande regering vid start av egen firma.  
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Utifrån min egen situation och de olika alternativ jag redovisat i uppsatsen så skulle jag kunna 
välja någon företagsform som passar mig och i stora drag veta vilka myndigheter som skulle 
kontaktas och vilka formulär som är aktuella. Jag skulle även veta till vilka organisationer jag 
kan vända mig till för att få råd och stöd för upprättandet av exempelvis en affärsplan. När 
man väljer en bolagsform vid start av en firma så är det inget statiskt som man behöver hålla 
fast vid hela livet utan man kan ändra bolagsform under resans gång.  
 
 
Även om antalet besökta trädgårdar har varit lågt kan man dra slutsatsen att en 
handelsträdgård kan utformas på många olika sätt utifrån de förutsättningar man har.   
Ändå verkar problemen vara ganska likartade oavsett storleken på företaget. Bevattningen till 
exempel är tidskrävande och kräver stort kunnande för att behålla kvalitén på plantorna. I de 
exempel jag redovisat så har man löst problemet delvis med automatik, där ebb- och flodbord 
verkar fungera bra, men i huvudsak är det bevattning för hand som verkar gälla. Det är viktigt 
att planera för rördragning så det kommer med redan i anläggningsstadiet. Om man kan lösa 
problemet med bevattning med bättre teknik och slippa vattna för hand skulle en hel del tid 
kunna avsättas på andra moment som till exempel kundservice. Vilken teknik det kunde vara 
har jag inte kunskap om, kanske kunde det vara ett område att forska vidare på. Vilka tekniska 
lösningar för bevattning finns det på marknaden och hur bra är de? 
 
 
Försäljningsborden är ganska likartat utformade för perenner och sommarblommor. Stommen 
är tillverkad av trä, i midjehöjd och botten är av aluminium i två av fallen. Underlaget till 
borden bör tåla vatten, vilket aluminium gör men är inte så bra ur miljösynpunkt. Trä är ur 
den aspekten ett bättre val men inte lika hållbart. Borden skall även vara genomsläppliga för 
att undvika stående vatten. Flera hänsyn måste tas i beaktande vid utformningen av borden. 
Det skall vara ergonomiskt för personalen att plocka upp växterna och kunna komma åt dem 
utan alltför stora svårigheter ur arbetsmiljösynpunkt. Kunderna skall dessutom kunna se, 
urskilja och hitta växterna. Ett system med höj och sänkbara bord skulle vara idealiskt.  
Att försäljningsborden är utformade både med funktion och estetik är inget minus men då är 
det tycke och smak som avgör, som skiljer sig från person till person.    
 
 
Gångarna bör vara väl tilltagna så det finns utrymme för transporter, att folk kan mötas och 
handikappade med rullstol kan ta sig fram. Personligen anser jag att stenmjöl 0-4 mm och ett 
toppskikt med grus 0-8 mm är det mest tilltalande och praktiskt. Gruset kräver viss skötsel 
men inte mer än andra underlag. Plattor och asfalt har en tendens att bli ojämnt och försvårar 
transporter.  Underarbetet är viktigt för ett lyckat resultat oavsett vilket material man 
använder. När gångar med stenmjöl och grus behöver åtgärdas är det enkelt att renovera dem 
och fylla på nytt grus.  
 
 
Det verkar vara problematiskt att få informationsskyltarna om växterna att fungera på ett 
tillfredställande sätt. De skall tåla solljus och regn och inte blekna så texten blir oläsbar. Ett 
enhetligt system med information och bild på samtliga växter tror jag är viktig för att det skall 
se bra ut och kunden få bra information. 
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 Hur man systematiserar växterna är en smaksak men själv föredrar jag att de står i alfabetisk 
ordning. Söker man efter en speciell växt så kan man oftast namnet på den och inte var den 
trivs att växa. Även om man vet ståndort så är det svårt att hitta den växten bland alla andra. 
Om man inte vet vilken växt man vill ha så kan man fråga personalen om råd. Vid ett så brett 
sortiment som hos Zetas är det enklare även för personalen att hitta växterna om de står i 
alfabetisk ordning.  
 
 
Man ser också hos folk i allmänhet att kunskap om jord och odling idag nästan är obefintlig. I 
det gamla bondesamhället levde man nära jorden och fick med sig odling i blodet men idag 
lever så många långt från detta och man har inte några baskunskaper. Detta medför att kunden 
behöver kunniga råd och anvisningar, hur man skall plantera och sköta växterna för att lyckas. 
Vi behöver därför ställa höga krav på att personalen kan förmedla denna kunskap. Risken är 
att branschen annars tappar kunder menar Bosse Rappne vilket även jag inser nu. Märkligt 
nog har ingen av ägarna, av de tre företagen jag besökt, någon skola bakom sig utan man har 
förvärvat kunskap genom generationer och praktisk erfarenhet. Alla anser att det är viktigt att 
ha kunnig personal anställd. Detta föranleder mig till att fundera över om att innan eventuell 
start av en egen handelsträdgård försöka arbeta och få erfarenhet i trädgårdsbranschen.    
 
 
Det verkar som man behöver flera ben att stå på för att få inkomster till företaget. Alla har till 
exempel ett café liksom olika trädgårdsinteriörer och prylar. Råd om växter och 
trädgårdsdesign är också viktiga delar. Här kan jag tycka att om man hittade något säreget 
skulle det vara ett bra sätt att nischa sig på. Saft- och juicebar av egna bär, försäljning via 
nätet, hemkörning och plantering av växterna kanske kunde vara något?  För övrigt kunde 
studien innehållit mer detaljerade uppgifter om storlek på växthus, mått på borden, andra 
intervjufrågor, fler intervjuer eller enkäter för ett större urval som kanske gett andra och fler 
lösningar på frågeställningarna. Jag är också medveten om att uppsatsen endast behandlar 
frågan att starta ett företag och det krävs en hel del mer kunskap för att driva ett företag. I 
början av arbetet var mina intentioner att gestalta en handelsträdgård utifrån de resultat arbetet 
visat och om det funnits tid till det hade studien även kunnat omfatta dessa områden. 
 
 
När vi elever snart går ut i yrkeslivet har vi en viktig uppgift att fylla, både att sprida den 
kunskap vi förvärvat och att utvecklas vidare genom att följa med i forskning och skaffa 
praktisk erfarenhet. Att satsa resurser på vidareutbildning kan löna sig ekonomiskt genom att 
man kan bedriva kursverksamhet under lågsäsong. Att ha god kvalité på växterna och sköta 
dem på bästa sätt för att minska svinn och sjukdomar är nödvändig ur miljösynpunkt. Liksom 
att man i all annan hantering tar hänsyn till miljön i en handelsträdgård. Anledningen att jag 
tog upp bekämpningsmedel i kapitlet om tillstånd var ifall någon tänkt använda det, vilket jag 
inte förordar. För att hålla ett stigande trädgårdsintresse vid liv måste trädgård och odling 
utvecklas och kunskap spridas som ringar på vattnet för att människor skall lyckas med sin 
odling och stanna som kunder. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 

 
Namn:_____________________________________ 
Trädgård:_________________bolagsform_________________ 
Start år:____________________nystart _______övertagande_______ 
Datum:____________________________________ 
 
          Formalia 

o Som stöd till anteckningarna går det bra att spela in intervjun på band? 
o Presentation av mig själv samt syftet med examensarbetet. 
o Varför jag valt den här handelsträdgården i arbetet.  
o Upplysa om att det när som helst går att avbryta intervjun 
o Går det bra att ta foton? Kopiera från hemsidan? 
o Allt behandlas konfidentiellt. 
o Kan namnet på handelsträdgården vara med i arbetet? 
o Om så önskas får berörda naturligtvis ta del av det färdiga examensarbetet . 
o Om något är oklart kan ytterligare kontakt vara möjlig 
  
 
 

 
o 1. Hur kom det sig att du valde den här branschen? 
 

 
 

o 2. Hur kom det sig att den här Handelsträdgården är utformad som den är? 
 
 
 

o 3. Försäljningside´? 
 
 
 

o 4. Vad lockar kunder hos er? 
 

 
 

o 5. Hur stor är handelsträdgården till arealen?  
 
 
o 6. Är det tillräckligt? 

 
 
 
o 7. Personaltäthet? 
 
o 8. Omsättning? 



 

                                                                                                                                                     

9. Sortiment? 
 

 
o 10. Vilka byggnader finns, något ni saknar? 
 

 
 

o 11. Hur fungerar planlösningen när det gäller byggnader?  
 

 
 

o 12. Hur utnyttjar ni växthusen? 
 
 

 
 
o 13. Vad har ni för material i gångarna. Fungerar det bra om man tänker på 

      halkrisk, ogräs, renhållning, transporter m.m. 
 
 
 

o 14. Hur är försäljningsbänkarna utformade, material, höjd m.m.? Vad fungerar bra, 
mindre bra? 

 
 

o 15. Hur hittar kunden växterna hos er, vilket system använder ni? 
 
 
o 16. Hur fungerar skyltar med växtinformation? 
 

 
o 17. Har ni något system för att skilja sorterna åt? 
 

 
o 18. Fastsättning av träd och buskar för att förhindra omkullblåsning? 

 
 

o 19. Berätta om hur bevattningen går till? 
 
 

o 20.  Egen uppdragning av plantor? 
 

 
o 21. Skötsel av växterna, omplantering? 
 

 
o 22. Utförsäljning av växter på hösten? 
 

 
o 23. Kvarvarande växter hur förvaras de över vintern? 



 

                                                                                                                                                     

 
 

o 24. Vilka leverantörer av växter och jord m.m.? 
 

 
o 25. Hur fungerar leveranserna? 
 
 
o 26. Från mottagande av växterna till försäljning hur fungerar det?  
 
 
o 27. Finns någon maskinell utrustning? 

 
 

o 28. Om man tittar på hela verksamheten, vad fungerar bra?  
 
 
 

o 29. Vad fungerar mindre bra? 
 
 
o 30. Något speciellt, unikt som underlättat arbetet för er? 
 

 
o 31. Något annat att tillägga? 
 
Till sist ett stort tack för att jag fått komma och tagit din/er tid i anspråk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                     

Bilaga 2 Intervju från Bäsna trädgård 
 
Intervju med Kjell-Åke Östlund som startade handelsträdgård i Bäsna, där han också bor. 
Det hela började när han var fem år. I sandlådan var halva delen en blomsterhandel och i den 
andra halvan lekte han med bilar. Kjell-Åkes morfar hade en prunkande trädgård med stora 
stenar som även hans mor blev inspirerad av. Kjell-Åke minns än hans fascination av alla 
rabatter med prunkande blommor. Det blev ett genuint intresse från allra första början. Han 
hade inga andra tankar på att göra något annat än jobba med blommor. I tjugofem år hade han 
egen blomsterhandel i Borlänge. 1989 slutade det med att han blev utbränd och som terapi 
åkte han hem på dagarna där han började röja sly, rensade och grävde dammar. ”Hemmet”, 
var då bara en gammal kohage med tillhörande lada som ligger i Bäsna cirka elva kilometer 
utanför Borlänge. Ladan är numera omgjord till Kjell-Åkes bostad. Grannarna tyckte att han 
var tokig men själv hade han en ide´ om att ha en handelsträdgård om 10 år. Nervöst tänkte 
han var skall folk komma ifrån? Så började han odla Penséer och man kom från byn och 
handlade, så kom nästa by intill och sedan kom det folk från Borlänge och Leksand och på 
den vägen är det. Idag kan han se att han bor och verkar i ett stort upptagningsområde, Falun, 
Säter, Dala-Floda med flera ligger runt omkring. Hit kommer numera hela bussar med 
trädgårdsföreningar och pensionärer. Kjell-Åke är självlärd och har inte gått någon skola utan 
det är det stora intresset som gjort att han sökt kunskap. 1997 startade han enskild firma och 
slog upp portarna till Bäsna Trädgård. 
 
Kjell-Åkes försäljningside var inte att skapa en traditionell handelsträdgård med raka växthus 
och rabatter utan en mer privat trädgård med bland annat dammar, höns och katter. 
Kunderna stannar ofta länge, fikar, går en vända till i visningsträdgården, och i slutändan 
kanske de köper något de fått en idé om. Här känner sig kunderna hemma, berättar Kjell-Åke 
han tar inget inträde utan här har man frihet att gå runt och det finns inget köptvång. 
 
Trädgården är på 5500m2 och han har nyligen köpt in ca 3000m2 extra mark från 
allmänningen där han planerar att göra en rhododendron park. Hans önskan är att plantera  
2000 rhododendron men till det krävs pengar, energi, och tid. Planen är att det skall bli av så 
småningom, det blir som det blir, säger Kjell-Åke. 
Under växtsäsong, april – oktober, är det 4-8 säsongsarbetare anställda, de är flest under maj – 
juni. Man har en omsättning på 4 miljoner och man säljer träd, buskar, perenner, klematis, 
rosor och annat som hör till trädgård. Här finns, två små växthus där man har pelargoner och 
känsliga sommarplantor, caféhus, butikslokal, kontorsbyggnad, hönshus, och bostaden. Om 
något skulle utökas så skulle det vara ett större växthus och café´ annars tycker Kjell-Åke att 
det är lagom stort när det gäller byggnaderna det skall vara litet och hemtrevligt. 
Planlösningen och logistiken fungerar bra. 
 
På gångarna är det anlagt kalkgrus som är grått och ser snyggt ut, tycker Kjell-Åke. Det 
packar sig så det blir hårt och det fungerar bra. I visningsträdgården har han istället täckbark, 
för tystnadens skull och under allt ligger det markduk som förhindrar ogräs att etablera sig. 25 
000 besökare hjälper också till att slita bort ogräset. 
 
Försäljningsborden har Kjell-Åke låtit tillverka och de är gjorda som stånden på ett torg med 
vit markis över. I botten på dem finns en plåtblaja som han måttbeställt från ett plåtslageri 
med hål i för vattenavrinning. Dessa fylls med kogödsel som han placerar växterna i vilket 
gör att de står stadigt och de kan även hämta näring därifrån. Det jobb som krävs är att ibland 
rugga upp dyngan för att det skall bli mjukt och stå bra. 
 



 

                                                                                                                                                     

Växterna är inte indelade i alfabetisk ordning. Perennerna är någotsånär indelade efter om de 
vill stå i sol eller skugga. För det mesta stoppar man in växterna där det finns hål och det skall 
gå snabbt och enkelt. Växtskyltarna är egengjorda där man plastar in ett A4 papper som man 
delar i fyra delar. Förutom växtnamn har man information om krav och skötsel. 
 Filosofin är att folk skall få den hjälp de vill ha och hittar de inte så hjälper personalen till att 
plocka fram växterna, poängterar Kjell-Åke. .    
Buskar och träd grävs ned i drivbänkar till hälften av sin längd så solen inte kommer åt, de 
kan suga upp vatten och på det viset står de stadigt och blåser inte omkull. 
Bevattning sker från en av dammarna och det är en anställd som gör detta med slang. 
För att slippa omplantering köper Kjell-Åke in så stora perenner som möjligt. På hösten har 
man utförsäljning av perenner. När säsongen är slut gräver man ned alla träd och buskar i 
drivbänkarna och kvarvarande perenner får stå på kalkgruset med björklöv över. 
Kjell-Åke berättar vidare att redan i april vill folk köpa växter och då är det bra att ha kvar 
växter för att ha något att sälja. Det går nämligen inte att ta hem plantor för tidigt för att de 
kommer i växt och då är risken stor att de fryser . Tidigast i mitten på maj tar de hem 
växterna. Träd, buskar och klematis köper man från Jan Fase i Holland, rosor från Grönlycke 
rosodling och sommarblommor från Blomstergrossisten i Uppsala och Raschen i Borlänge.  
 
 
Leveranserna fungerar bra, anser Kjell-Åke om man är en stor kund, beställer mycket och 
sköter betalningarna. Om det är något dåligt så dras det av på fakturan eller så får de nya 
växter. Ifall inte leveranserna skulle fungera så byter de helt enkelt leverantör.  
Till Bäsna tar man emot täta leveranser för de har små möjligheter att ha stora mängder åt 
gången. Som hjälp hyr man ibland in en traktor vilken är den enda maskinella utrustning man 
har.  
 
 
Det som Kjell-Åke tycker fungerar bra är att personalen är inarbetad och vet hur allt skall 
skötas. Det som fungerar mindre bra är kaffeförsäljningen som är en flaskhals. På en dag kan 
de sälja 300 koppar kaffe och då blir det trångt i caféet. Men det är inte ett stort problem 
gäller bara att man är organiserad, förbereder med vattning och prismärkning till exempel så 
allt flyter på. 
 
 
Något Kjell-Åke tycker är viktigt är att annonsera mycket så folk hela tiden påminns att de 
finns. Han annonserar i Borlänge, Falun, Leksand och närområdet för ca 60-90 000 per år. 
Hemsidan uppdateras ständigt så folk ser att det händer olika saker och man bygger upp ett 
intresse redan på vintern när trädgården är stängd och har en bra kommunikation hela året om. 
Vartannat år gör han utskick till trädgårdsföreningar där han lockar med 10 % rabatt. Det är 
även viktigt menar Kjell-Åke att besökarna inte har för höga förväntningar och att de lurar hit 
folk och säger att vi har det så bra, vi har det så fint och vi är så duktiga utan folk är välkomna 
hit och får bedöma själva vad de tycker, om det var bra eller inte, annars kan de bli besvikna 
och det är farligt  
  
 
   
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                     

Bilaga 3 Intervju från Slottsträdgården Ulriksdal 
En tidig torsdag morgon reste jag till Stockholm för att intervjua Arne Hultgren, 
trädgårdsmästare och ansvarig för träd- och buskavdelningen, på Slottsträdgården Ulriksdal. 
Strax efter att vi hälsat på varandra föreslog Arne att han skulle hämta Bosse Rappne och höra 
om han hade möjlighet att delta i intervjun vilket han glädjande nog kunde. 
 
I början av femtiotalet arrenderade Brita och Bengt Rappne Slottsträdgården i Ulriksdal. 
Växthusen var i bedrövligt skick och man började odla meloner i drivbänkar med hästgödsel. 
När man började importera meloner blev det inte lönande utan man började istället odla 
tomater och gurka. Man byggde nya växthus och man började odla chrysantemum och 
luktärter parallellt med grönsakerna. Grönsaksodlingen lönade sig inte heller så då slutade 
man med det. 1976 gick Bengt bort och arrendet togs över av ett grossistföretag. Brita blev 
istället anställd där. Odlingen upphörde och växthusen började åter förfalla. Man kan säga att 
sonen Bosse är född in i branschen men först utbildade han sig till snickare och inte förrän vid 
tjugoårsåldern började det klia i de gröna fingrarna och han och hans mor återtog arrendet 
1984. Återigen reparerades växthusen och man började så smått att odla igen. Sedan dess har 
firman växt och man omsätter idag 44 miljoner kronor. 
 
Aktiebolaget består av en platt organisation med Bosse som ytterst ansvarig som 
verkställande direktör. Här finns sju enheter restaurang, butik, uteträdgård, ettårsväxter, 
odling i växthus och frilandsodling, hemrådgivning och design, teknik och underhåll. Allt 
görs i egen regi vilket gör att de kan hålla kostnaderna nere samtidigt som de kan hålla allt i 
gott skick, specialistjobb däremot tar de in. Tillsammans med Bosse sitter en personal från 
varje avdelning med i ledningsgruppen och det är den som styr bolaget där de bland annat 
diskuterar personalfrågor, problem och framtidsfrågor. Personalen består av 35 helårsanställda 
och under högsäsong maj, april och juni är de så många som 58 personal med alla extra 
anställda. Så de hinner med helt enkelt, inflikar Arne Hultgren. 
Slottsträdgården Ulriksdal är en av Sveriges största enskilda trädgård. Det är endast kedjor, 
typ Plantagen och Blomstermarknaden, med flera butiker som är större, påpekar Bosse. 
 
Vi jobbar med upplevelseindustri fortsätter Bosse intervjun, det gäller att få besök och ju fler 
besök ju bättre är det. Vi skyltar vackert, vi gör det till ett utflyktsmål vilket leder till mycket 
återbesök med mycket stamkunder.  Man tar med släktingar som besöker ”stan ”och visar upp 
trädgården. Det är inte alltid folk handlar men mycket besök bidrar till ökad försäljning.  
Trädgården är öppen året runt med restaurang och café med en lunch buffé som har Sveriges 
bästa vegetariska mat. Man har även en fin butik med krukväxter och prylar, försäljning av 
trädgårdsväxter, rosor, träd och buskar, en avdelning med hemrådgivning, trädgårdsdesign 
och trädgårdsritningar som alla bidrar till den höga besöksfrekvensen. Här odlar man i de 
egna växthusen, julstjärnor, St Paula, bellis och alunrot till exempel som sedan säljs i butiken. 
På det stora nu tomma frilandet odlas ”allt” och säljs med självplock, berättar Arne. Med alla 
besök följer också en massa frågor och då gäller det att ha kunnig personal som kan besvara 
dessa, menar Bosse.   
 
 Det här är ett klassiskt problem, säger Arne, hit ringer och e-mejlar man från "hittan och 
dittan" och frågar om en massa problem från hela landet. Om du kan, så får du också en massa 
frågor som tar en enorm tid. Man ringer från Örnsköldsvik och Skåne till exempel för man har 
ingenstans att fråga. Vi har boklöss, vad skall vi göra?  Då hittar man Bosse som är känd från 
tv. Egentligen borde det ligga på någon annan, tycker Arne. Jag vill veta allt om hur man 
planterar en tuja häck ringer en kund och säger. Kan du inte komma hit så diskuterar vi hur du 
kan göra, svarar Arne. Nej jag bor i Göteborg. Hör med dem där du köpt häcken, försöker 



 

                                                                                                                                                     

Arne. De har inte tid, replikerar kunden. Det tokiga är att det har inte han heller. Kunden får 
inte hjälp från hans gardencenter så skall vi göra det, göra det jobbet så att säga, avslutar 
Arne. Lite bedrövligt, tycker Bosse, men det är grejer man får ta, detta är bevis på hur 
eftertraktad kunskap är och vi satsar på det. Periodvis är det mycket frågor och man försöker 
ha en personal som sitter hela dagarna och svarar på frågor från hela Sverige.  Men under 
högsäsong försöker de att hålla frågorna borta för då hinner de inte med. Det här visar hur 
långt vi nått med vårt varumärke, det är en fråga om balansgång, säger Bosse. Vi vet andra 
företag som vägrar svara på den typen av frågor. Du måste ändå hantera frågan och då måste 
du i telefon vägra svara på frågan och då får du negativ spridning av marknadsföringen och då 
blir det lite galet, menar Bosse. Min förhoppning är att fler företag kanske runt omkring kan 
bli mer kompetenta och värdesätter kunnig personal.  För i slutändan om man jämför med 
många av de här kedjorna, ta Plantagen som ett exempel, som han absolut inte gillar. Inte 
plantagen som ett företag, utan mer som deras sätt att arbeta som bygger på att sälja stora 
volymer till låga priser. Fast det är inte rätt låga priser heller utan du får det du betalar för. 
Personligen tycker Bosse att Slottsträdgården är mest prisvärd i Stockholm därför att man får 
bra grejer till ett rimligt pris.  
 
Eftersom de här kedjorna vill hålla nere personalkostnader, som en viktig motor i dess 
ekonomi, så finns ingen möjlighet för de många unga nyexaminerade trädgårdsmästare att 
växa i sin yrkesroll. När de har jobbat några år, kan mer, vill utvecklas och vill ha mer ansvar 
och så vidare så finns oftast ingen möjlighet till löneglidning. Personalen kan inte få mer 
betalt när de är mer kompetenta och skall man då flytta hemifrån, bygga bo, bilda familj och 
skaffa bil så har man inte råd att jobba kvar och så slutar de. Då är företaget tillbaka på ruta ett 
igen. Detta leder till att konsumenten som förr i tiden kom från bondesamhället då vi hade 
med oss baskunskaper om jord, ogräs och hur det växer, men idag när man är uppväxt med tre 
trappor och hiss så har man ingen aning, man vet ingenting, man är så ohyggligt okunnig 
många gånger om odlande och kan man inte få korrekta svar på frågor och vägledning i det 
här då är det stor risk att de misslyckas och då kanske de känner jag har inga gröna fingrar, 
det är ingen idé att jag håller på med det här med trädgård, menar Bosse. 
 
När de stora kedjorna tittar på inköp av växter så letar de var det är billigast någonstans. 
Kanske moderplantorna är helt fel till de här träden och buskarna eller vad det nu är. Kanske 
är de odlade i fel klimatzon för det klimat vi har här, vilket gör att det inte funkar. Kanske 
planterar man en blodlönn som egentligen är härdig här men på grund av att modern till den 
här grenen av blodlönn inte är riktigt härdig här uppe får den alltid problem med 
svampsjukdomar. Mjöldagg varje år blir ju ingen glad av, fortsätter Bosse.  
Det är ju olika företag, om man tar Plantagen, de ägs av kapitalinvestmentbolag och vill ha 
avkastning på investerat kapital, enligt vad det nu är det vet ju inte jag hur det funkar, men 
Bosse drivs av en annan kraft det är inte i första hand att bara öka vinsten. Utan det är en 
annan drivkraft som ligger bakom. Det blir en helt annan grej, inflikar Arne.  
Det är klart att det skall gå ihop, gör vi ingen vinst kan vi inte utvecklas, säger Bo. Då kan vi 
inte förädla vår helhet. Den svåraste nöten som vi har att knäcka för att klara det här med 
löneglidning och kompetenshöjning hela tiden är att möta det med organisation, logistik, 
flöden och teknisk utveckling så vi ligger i framkant hela tiden. Så vi inte går i våra stampade 
jordgolv och bara jobbar hårdare och hårdare. På något sätt går hela utvecklingen mot att 
omsätta mer per anställd. Ett sätt att möta det är att springa fortare hela tiden och det slutar 
bara på ett sätt, man går sönder. Vi jobbar oerhört mycket för att förändra oss och försöka 
utveckla oss. Det yttrar sig i bevattningssystem och liknande. För att klara 
bevattningssystemen och klara det här rationella tankesättet måste vi vara kunniga annars 
klarar vi inte av att hantera det. Allt hänger ihop, det är en ständig pågående utveckling.  



 

                                                                                                                                                     

Bland annat så försöker vi resa mycket så att vi får ”input” från andra länder. Träffa andra 
kompetenta trädgårdsföretag som är våra handelspartners till exempel. Vi försöker även leta 
på kurser. 
Det är mycket kurser, det är utbildning med allt från att arbeta i grupp till trädvårdskurser.  
Fina, otroliga kurser, bland annat på Alnarp som vi får åka på, inflikar Arne. All den här 
kompetensen vi bygger upp inom organisationen kan vi sedan sälja, menar Bo.  Kan vi inte 
säga att det är en lite speciell ide´ vi har, att man drivs av själva passionen för grejen, 
fortsätter Arne? Vi har bara ett liv och då kan man lika gärna ha roligt och göra ett bra jobb. 
Det finns alltför många som bara hämtar pengar på jobbet. Oftast är det inte personalens fel 
utan ledningens, hur man styr det. Som chef är jag ytterst ansvarig för, nästan i varje fall, för 
1/3 del av de anställdas liv. Jag vill ha medarbetare, inte zombies runt omkring mig, jag vill 
ha kreativa människor som är med i den här utvecklingen. Det är viktigt, vi diskuterar de här 
frågorna ofta, berättar Bosse. 
   
Kan vi hitta nya sätt att lära saker gör att den kunskap vi bygger upp får ett värde. Det vi 
håller på med är att bygga upp en starkare och starkare kursverksamhet och då kan vi utnyttja 
personalen året runt. Ofta i trädgård är det vanligt att man är säsongsanställd. Det ställer till 
problem för den enskilde individen för att man måste ha försörjning även på vintern. Har du 
familj och hus blir det omöjligt att jobba säsong. Hålla på att söka nytt jobb hela tiden och ha 
den oron vad som skall hända då är det bra att vi kan sälja kompetensen vintertid då vi inte 
har så mycket att göra i själva trädgården. Då hjälper det till att dra in pengar till 
verksamheten. Det är inte så att det är helt utan jobb på vintern det är mycket planering, 
organisation, tankar som skall bearbetas, projekteras och föras vidare. Det behövs tid till det, 
men då behöver vi intäkter, så att vi har råd att betala för den tiden.  
 
Ta det här med bevattningssystem att vattna via en dator. Om man har blandat sortiment på en 
försäljningsavdelning måste man vattna med slang. När det är riktigt varmt måste man göra 
det två gånger om dagen. Då kan man automatisera bevattningen, men man måste alltid 
kompletteringsvattna, och man kan få bort 40 % -50 % av den tiden mot om man går med 
vattenslang. Om man gör en jämförelse med plantagen så skulle de, om de gjorde samma 
ekvation, ta bort de 40 % personaltimmar man tjänat in. Det vi gör istället är att lägga tiden på 
ökad kundservice och göra det lite fräschare.  Det är vårt sätt att återinvestera tiden. 
Arne säger att personalen här kan sin sak med bevattning, det är odlingsmänniskor som vet 
hur man sköter bevattningen. På ett gardencenter sätter man på vattnet och så blaskar man på 
allt. Någon firma sätter dit en dimhistoria som sällan fungerar bra. Här har vi en annan 
målsättning. Även om vi köper in växter som är färdiga så fortsätter vi att odla dem, det 
betyder att vi behåller kvalitén. På Plantagen börjar växterna så fort de kommer in att 
chansera och i slutändan slänger de skiten som inte blivit sålt, och som är mer eller mindre 
dött för att de blivit näringsfattiga. Här fortsätter vi att odla växterna och det är det som gör att 
kunden blir nöjd, att de får bra kvalité. För att klara odla saker vidare, för det är ingen lätt sak, 
hade det varit det, hade alla hållit på med det här, då måste vi vara kunniga, understryker 
Bosse. Arne inflikar att Plantagen räknar på att det är mer lönsamt att slänga växter som inte 
håller måttet. Vi har en annan målsättning och gör en massa saker som inte syns och som 
kostar pengar. Här säljer vi inte rosor som har rost till exempel utan vi slänger dem. Jag har 
jobbat på ställen där man plockat bort lite blad och sålt dem. Här har vi en hög moral, menar 
Arne. 
 
 
 
  



 

                                                                                                                                                     

Samtidigt när de tar hand om växterna och de mår bra så blir det inte lika mycket ohyra, 
fortsätter Bosse. Svinnet blir mycket litet 0,5 % max. Det har att göra med att vi är 
kompetenta, vi vattnar inte ihjäl växterna eller torkar ihjäl dem, de blir heller inte lika utsatta 
för svampsjukdomar och däri ligger yrkesstoltheten. Det är i grunden helt olika synsätt menar 
Bosse. 

 
Hela anläggningen består av fyra hektar och just nu utökar man försäljningsytan med 25 %. 
Ytan är begränsad i och med att de ligger mitt i Ulriksdal slottspark och det blir lite ”compact 
living”. Andra kommande projekt är att de skall bygga en lada, lager, kurslokal och skugghall. 
Man förbereder just nu för att gjuta betongplattor för det är mycket grusytor. Allt källsorteras 
vilket de tycker är viktigt och de får väldigt mycket leveranser och nu fungerar logistiken bra.  
De jobbar med en helhet och de resonerar sig fram hur de skall använda ytorna. Bosses 
viktigaste uppgift är att odla kulturen förändring. Ofta är förändring en källa till oro och man 
vill ha det som man alltid haft. Men Bosses erfarenhet är att man vill ha förändring annars 
tröttnar man. Det gäller att ha en positiv bild av förändring och utveckling som leder till att 
det blir bättre för oss. Vägen kan var väldigt krokig och ibland får de backa och tänka om. Det 
är inget utstakat rött snöre som de springer efter, utan de får hela tiden tänka om. Det är ingen 
”One man show” utan här finns 35 duktiga medarbetare som tycker att det här är hyggligt 
roligt och som trivs på jobbet och gör ett bra jobb. Tillsammans analyserar, diskuterar och 
försöker de få bort de värsta ”hårnålarna”, berättar Bosse. 
 
Arne berättar att det är han som åker till Tyskland och köper växter trots att han bara är en 
vanlig anställd sitter han med en massa direktörer, normalt är det ledningsgruppen och ägaren 
som vanligtvis gör detta. 
– Är inte det roligare, undrar Bosse? 
– Jo, det är klart, säger Arne och fortsätter, inköp av växter och prissättning sköter vi själva. 
– Det är personalen på respektive avdelning som är de mest kompetenta, vet vad de vill ha 
och vad som är bra varor. Personalen får bygga sitt eget nätverk. Arne är betydligt mer 
kompetent med buskar och träd än vad jag någonsin kommer att bli, menar Bosse. 
 
Viktigt att de är ärliga menar Arne och tar ett exempel, en kund vill ha hjälp med en 
nyetablering av en trädgård och då säger han att det är viktigt att göra en riktig planering och 
får rätt planta på rätt plats och att kunden tar kontakt med designavdelningen. På andra ställen 
säger man bara, ta den här plantan och de här växterna som man har inne och vill bara sälja. 
Det är viktigt att skapa en relation med kunden säger Bosse och de tycker det är roligt när 
kunderna kommer tillbaka och visar kort på planteringar.  
 
Öppenhet och möten är viktiga liksom att personalen spänner över generationer. Den yngsta i 
personalen är 16 och den äldsta är 63. Här jobbar 50 % män och 50 % kvinnor vilket också 
gör att det blir en bra mix, anser Bosse. Det har alltid funnits folk med andra nationaliteter 
som jobbat här, vilket är bra tycker han och berättar att Ericsson varit där på studiebesök för 
att se hur de bär sig åt. Allt går inte på räls men det mesta går att lösa. Det gäller att det är 
tillåtet att göra fel och personalen får möjlighet att utvecklas. Att personalen känner att de inte 
har kniven på strupen och aldrig får göra ett misstag. Personalens löner uppgraderas varje år 
och här betalar man mer än vad genomsnittslönen är i allmänhet. Ändå har man pengar över 
till praktisk funktionell konst. Ibland har man rena Vilda Western projekt. Alla inköp är inte 
säkra kort utan ibland köper de in något jätteknäppt som inte är ekonomiskt, säger Arne. Det 
behövs för att inte tappa utflyktsmålet avslutar Bosse. 
 
 



 

                                                                                                                                                     

Bilaga 4 Intervju från Zetas finsmakarens trädgård 
 
Intervju med Rikard Skoglund som tillsammans med sin fru, Victoria äger och driver Zetas 
finsmakarens trädgård. Trädgården startades av Gösta Zetterqvist i slutet av 40-talet. Som 
sedermera övertogs av Victorias far, Folke Mattsson, 1975. Han ville bl.a. visa Sverige att det 
fanns mycket fler växter mot det mycket begränsade sortiment som fanns då. Folke tog hem 
växter som var friska, odlingsvärda med någon speciell skönhet. Det kunde till exempel vara 
vackra blad eller en vacker stam. Paret övertog sedan själva trädgården 1997. Victoria är 
utbildad undersköterska och praktiskt taget född i trädgården tvekade inte att ta över firman 
då hon var medveten om hur mycket arbete som ligger bakom, berättar Rikard. Själv arbetade 
han i bankvärlden och såg övertagandet som en utmaning, inspiration och övertalade Victoria 
att ta över verksamheten. Strax söder om Stockholm i närheten av Kungens kurva ligger Zetas 
finsmakaren trädgård belägen i en gynnsam södersluttning. Här fanns tidigare ett gammalt 
koloniområde och här bodde och verkade konstnären Gösta Zetterqvist. Det hela började med 
att Gösta började anlägga en asieninspirerad trädgård. Han åkte till Årsta partihallar och köpte 
växter för att plantera i sin trädgård och köpte flera växter av samma sort, berättar Rikard. När 
han kom hem med alla lådorna var han tvungen att lämna några lådor vid vägkanten eftersom 
han inte fick med alla på en gång. Grannar och förbipasserande blev nyfikna och såg de 
vackra växterna och undrade om de fick köpa några men de här skulle Gösta ha men nästa 
gång han handlade skulle han ta med en extra låda. En burk ställdes ut som folk kunde stoppa 
ned pengarna i och på den vägen är det. 
 
Försäljningsidén vilar på fyra ben, anser Rikard dessa är ett brett sortiment, kunskap, 
inspiration och kvalité. Det är dessa som även lockar kunder till deras trädgård. Man har 
sedan övertagandet utökat personalstyrkan tredubbelt med kunnig personal som bland annat 
kan berätta hur man planterar växterna på bästa sätt. Viktigt är också att miljön inspirerar, 
med till exempel en visningsträdgård, säger Rikard. Det tar 30-50 år för att få full effekt på en 
sådan fortsätter han och drar en parallell med Kamprad och Ikea. Kunden ser och kan uppleva 
miljön och sedan hitta varan i lagret och ta med hem. Även små installationer inspirerar 
liksom stora förändringar som den nyligen byggda butiken. Victoria och Rikard har fortsatt att 
vara en trädgård för de trädgårdsfrälsta men utvecklat den vidare till gemene man och fånga 
upp en yngre publik med inredning, balkong och uteplatser med mera. Victoria är ansiktet utåt 
och hon syns och hörs i TV. Hon hjälper även tidningar med reportage och heminredning. 
 
Zetas är 10 000m2 stor och på frågan om det är tillräckligt förklarar Rikard att det inte finns 
möjlighet till ytterligare utökning men det viktigaste är att förvalta det man har. 
Kunden skall vara i fokus och man skall inte utöka för fort och bli fartblind. Victoria och 
Rikard tänker efter en, två tre gånger innan de gör något som påverkar ekonomin 
 
Under den mest hektiska perioden är det ungefär 50-55 personer anställda. I heltidstjänster är 
det ungefär 25-27 heltidsanställda. All personal är säsongsanställd och man har en omsättning 
på cirka 40 miljoner. 
 
Sortimentet av växter vill man ha så brett som möjligt. Alla trädgårdsattiraljer är 
handplockade och det går en röd tråd genom allt det skall vara enkelt, stilrent med en bas av 
trä, betong och glas. Det är växterna som skall synas inte sakerna, poängterar Rikard. 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                     

De byggnader som finns är den nya butikslokalen med kontor och personalutrymmen, 
redskapshus, lagerlokaler, sommarstuga och café´. Även ett litet växthus finns men man 
använder det inte i odlingssyfte eftersom man inte driver upp egna plantor utan mer som en 
inspiration. Planlösningen vad gäller byggnaderna fungerar bra. I och med ombyggnationen 
gjorde man en ny entré´ och utgång. Tidigare var de på samma plats vilket skapade problem 
men med det undanröjt fungerar logistiken bra. 
 
I gångarna använder man 0,4 eller 0,8 stenmjöl, som Rikard anser när det är krattat är både 
inbjudande och fint. Asfalt däremot ser fruktansvärt ut och är dubbelt så jobbigt att hålla 
snyggt.     
 
Växterna är sorterade efter latinska namn i alfabetisk ordning efter katalogen vilket 
underlättar för personalen. Man har även provat att underlätta för kunden genom att ha 
perenner efter ståndort.  
Växtskyltarna är det svårt att få ett fungerande och snyggt system på, tycker Rikard, han har 
aldrig sett något som fungerar. Träd och buskar står i jordbäddar och så snäpps de fast i en 
uppspänd vajer. Vissa växter bevattnas med dysautomatik men det mesta vattnas för hand. 
Pioner och klängväxter är extra känsliga. Bevattning är en hel vetenskap och det tar minst ett 
år innan man lärt sig det, förklarar Rikard. 
De flesta plantor krukas inte om tack vare att man har så stor omsättning. Vissa arter om de 
blir stående krukar man om liksom växter som levererats i klump som sätts ned i jordbäddarna 
för att förhindra uttorkning. Rea på hösten framförallt av lignoser tycker Rikard är ett fördärv 
för branschen eftersom det är den bästa tiden för plantering, bättre vore att varje avdelning har 
en hörna med reavaror under hela året. Under vintern förvarar man växterna under ett lager av 
löv eller så jordslås de. Rosor och klängväxter skickas iväg för kylförvaring. 
 
Zetas har ca 150 olika leverantörer bland annat från Holland, England, Amerika och 
Danmark. Även privatpersoner bidrar med växter. Leveranserna fungerar bra men ibland kan 
det vara svårt att få hem vissa växter utan att kostnaderna blir för stora och i slutändan dyrt för 
kunden. Till hjälp i arbetet har man två truckar och en liten grävmaskin som är bättre än en 
”Bobcat” 
 
Det som de har lyckats med anser Rikard är att verksamheten inte står och faller på två 
personer utan man har kunnig personal. Vidare tycker han själv om att ta och inspireras av 
eget ansvar. Därför är det är viktigt att personalen får ta ansvar för den avdelning de har hand 
om utifrån den grundstruktur paret Skoglund står för. Det kan yttra sig i att personalen har fria 
händer att göra till exempel inköp, schemaläggning, semester m.m. och i förlängningen leda 
till att personalen trivs och kommer tillbaka år efter år. Det är också det som är jobbigt i den 
här branschen, osäkerheten med säsongsanställning, gör att man inte vet om personalen 
kommer tillbaka eller inte. Det blir också svårare och svårare att bibehålla det breda 
växtsortimentet. En äldre generation odlare är på väg att försvinna, och det finns en mycket 
liten återväxt, säger Rikard. Det som är unikt för Zetas är den omfångsrika katalogen där man 
förutom fakta om växten även betygsätter dem i en fyrgradig skala. Som de arbetar med varje 
dag. Det är viktigt att den är trovärdig och man har ett intimt samarbete med de olika 
sällskapen, trädgårdsamatörerna och botaniska trädgårdarna med flera.  
 
Det blir allt färre aktörer som odlar plantor vilket är ett problem för branschen anser Rikard. 
De satsar på beprövade sorter vilket ger ett litet urval. Varför nischar inte odlarna sig och blir 
unika, undrar Rikard? Han säger också att branschen har förändrats de sista 10-15 åren där 
intresset för trädgård ökat och kunderna är yngre vilket är positivt. Tyvärr har många av dem 



 

                                                                                                                                                     

inte baskunskaperna för att lyckas med odling. Där har yrkesfolket ett stort ansvar att de får 
rätt växtmaterial på rätt växtplats. Risken är annars att man tappar dem som kunder om de inte 
lyckas med växterna. Därför är det så viktigt att de får adekvata råd vid köpet. Konkurrens är 
bra och viktigt, det gäller bara att nischa sig och tro på sin sak avslutar Rikard. 
 


