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Sammanfattning	  

Ur	  ett	  företagsekonomiskt	  perspektiv	  har	  den	  här	  studien	  undersökt	  huruvida	  en	  

restaurang	  kan	  finansiera	  en	  anställning	  av	  en	  odlare	  genom	  att	  anlägga	  en	  egen	  odling	  och	  

på	  det	  sättet	  tjäna	  i	  råvarukostnad.	  En	  anställning	  har	  konstruerats	  och	  med	  hjälp	  av	  Wij	  

trädgårdars	  kök	  har	  ett	  sortiment	  tagits	  fram.	  Markareal	  för	  att	  möta	  upp	  kökets	  behov	  har	  

räknats	  ut	  samt	  arbetstidsåtgång,	  utsäde	  och	  växthuskostnad.	  Det	  har	  sen	  sammanställts	  

och	  visar	  det	  ekonomiska	  resultat	  som	  arbetet	  kom	  fram	  till.	  Odlarens	  anställning	  blir	  

delvis	  finansierad	  av	  råvaruvinsten.	  Förutom	  en	  förtjänst	  i	  råvarukostnad	  finns	  ett	  

mervärde	  i	  en	  egen	  odling.	  Det	  blir	  ett	  intressant	  möte	  för	  gästen	  och	  ett	  bra	  sätt	  för	  

restaurangen	  att	  marknadsföra	  sig.	  Det	  är	  dessutom	  ett	  sätt	  för	  en	  restaurang	  med	  

begränsade	  resurser	  att	  byta	  ut	  sina	  konventionellt	  odlade	  grönsaker	  mot	  ekologiskt	  odlade	  

grödor.	  	  

Inledning	  
I	  det	  här	  arbetet	  tas	  samarbetsformen	  mellan	  restaurang	  och	  odlare	  upp.	  Det	  har	  gjorts	  ett	  

konstruerat	  förslag	  på	  en	  restaurang	  där	  jag	  studerat	  om	  denna	  genom	  att	  anlägga	  en	  

trädgård	  kan	  sänka	  sin	  råvarukostnad	  och	  på	  det	  sättet	  helt	  eller	  delvis	  finansiera	  

restaurangens	  anställning	  av	  odlaren.	  	  

	  

Kökets	  behov	  och	  önskemål	  ligger	  som	  grund	  för	  hur	  arbetets	  sortiment	  utformats.	  För	  att	  

göra	  arbetet	  realistiskt	  har	  sär-‐	  och	  samkostnader	  samt	  intäkter	  vägts	  in	  och	  materialet	  

som	  presenteras	  kan	  vara	  användbart	  för	  den	  som	  vill	  odla	  småskaligt	  och	  ekologiskt	  mot	  

ett	  restaurangkök.	  	  

Slutsats	  
I	  det	  här	  arbetet	  kommer	  odlingen	  delvis	  finansiera	  kostnaden	  att	  anställa	  en	  odlare.	  	  
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Bakgrund	  

I	  framtiden	  kommer	  vi	  människor	  att	  vara	  tvungna	  att	  ändra	  vårt	  sätt	  att	  tänka	  och	  handla	  

kring	  mat.	  Vi	  måste	  ändra	  våra	  vanor	  och	  beteenden.	  Miljön	  förändras	  och	  till	  stor	  del	  är	  vår	  

matproduktion	  en	  del	  i	  den	  processen.	  Ett	  steg	  mot	  den	  verkligheten	  är	  att	  fler	  blir	  

delaktiga	  i	  produktionen	  av	  mat,	  mer	  kunskap	  och	  medvetenhet	  behövs	  (Björklund,	  2008).	  

En	  möjlig	  insats	  vore	  om	  restauranger	  börjar	  förse	  sig	  själva	  med	  en	  stor	  del	  av	  de	  

grönsaker	  de	  behöver.	  I	  Sverige	  och	  framförallt	  i	  Norrland	  krävs	  det	  mer	  av	  odlare	  än	  i	  

andra	  länder	  i	  Europa	  på	  grund	  av	  klimatet.	  Självförsörjande	  restauranger	  går	  kanske	  inte	  

att	  uppnå	  om	  det	  ska	  vara	  ekonomiskt	  vinstfördelaktigt	  och	  hållbart	  för	  miljön,	  fast	  på	  

sommarhalvåret	  går	  det	  att	  odla	  ett	  sortiment	  som	  förser	  köket	  med	  stora	  delar	  av	  vad	  de	  

behöver.	  Ett	  problem	  för	  småskaliga	  odlare	  är	  att	  de	  ofta	  inte	  går	  runt,	  det	  krävs	  

marknadsföring/försäljning	  som	  är	  både	  tidskrävande	  och	  kostsamt	  (Ascard,	  2008).	  

Restauranger	  kan	  däremot	  vinna	  i	  marknadsföring	  och	  kvalitet	  genom	  att	  ha	  en	  egen	  odlare	  

anknuten.	  Därför	  kan	  odlaren	  behöva	  komma	  in	  i	  sammanhanget,	  bli	  en	  del	  av	  restaurangen	  

och	  dess	  intäkter,	  	  sär-‐	  och	  samkostnader.	  	  

Ett	  annat	  problem	  är	  att	  informationen	  för	  odlare	  som	  vill	  odla	  småskaligt	  och	  ekologiskt	  

ofta	  är	  tänkt	  för	  större	  fältodling	  och	  växthusproduktion	  än	  vad	  som	  skulle	  bli	  fallet	  vid	  

odling	  till	  ett	  restaurangkök.	  Det	  här	  arbetet	  undersöker	  skillnaden	  mellan	  småskalig	  odling	  

enligt	  Jordbruksverkets	  kalkyler	  (Ascard,	  2008)	  och	  ännu	  mindre	  odling	  som	  det	  här	  

konstruerade	  förslaget	  representerar.	  Det	  är	  ett	  försök	  att	  få	  fram	  ännu	  mer	  kritisk	  fakta	  

kring	  hur	  stor	  brutto-‐	  och	  ekonomisk	  skörd	  per	  ytenhet	  det	  blir	  och	  vilken	  arbetstidsåtgång	  

som	  krävs.	  En	  konstruerad	  anställning	  visar	  vad	  odlaren	  skulle	  kunna	  kosta	  restaurangen	  

(Personlig	  kontakt,	  Christina	  Eriksson,	  Wij	  trädgårdar,	  23	  oktober	  2012).	  Alternativkostnad	  

för	  råvaror	  inköpta	  via	  befintliga	  grossister	  visar	  värdet	  som	  grödorna	  i	  den	  egna	  odlingen	  

kan	  ha,	  gällande	  både	  konventionellt	  och	  ekologiskt	  odlade	  (Dalbergs	  gross,	  2012	  &	  

Grönsakshallen	  Sorunda,	  2012).	  
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Syfte	  

I	  det	  här	  arbetet	  presenteras	  ett	  konstruerat	  förslag	  på	  en	  samarbetsform	  mellan	  odlare	  och	  

restaurang	  (Wij	  trädgårdar,	  zon	  5).	  Tanken	  är	  att	  undersöka	  om	  möjligheten	  till	  sänkta	  

råvarukostnader	  kan	  finansiera,	  helt	  eller	  delvis,	  restaurangens	  kostnad	  för	  att	  anställa	  en	  

odlare.	  

Frågeställningar	  

	  

Vilka	  ekonomiska	  effekter	  blir	  det	  för	  restaurangen	  utifrån	  de	  ingångsdata	  som	  presenteras	  

om	  restaurangen	  anställer	  en	  odlare	  för	  produktion	  av	  grönsaker?	  

	  

Hur	  anpassas	  ingångsdata	  från	  typkalkyler	  för	  fältodling	  till	  att	  vara	  användbart	  för	  detta	  

arbete?	  

	  

Vilka	  mervärden	  annat	  än	  vad	  som	  följer	  av	  redovisade	  bidragskalkyler	  kan	  kopplas	  till	  en	  

restaurang	  som	  håller	  sig	  med	  en	  egen	  odlare	  för	  produktion	  av	  grönsaker?	  

	  

Vad	  blir	  effekterna	  av	  att	  ersätta	  inköp	  av	  konventionellt	  respektive	  ekologiska	  råvaror?	  
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Metod	  

Genom	  att	  använda	  Jordbruksverkets	  ekonomiska	  kalkyler	  (Ascard,	  2008,	  Håkansson,	  

2007/2008,	  Rölin,	  2003)	  och	  tidskriften	  Odlaren	  (	  Karlsson,	  1998,	  Odlarens	  lathund.	  

Odlaren	  nr	  2,	  s.18-‐19)	  samt	  på	  vissa	  grödor	  räknat	  utifrån	  plant	  och	  radavstånd	  har	  ytan	  

som	  behövs	  för	  att	  möta	  kökets	  behov	  räknats	  ut.	  Jonas	  Nilsson	  köksmästare	  på	  Wij	  

trädgårdar	  (personlig	  kontakt,	  2012-‐09-‐15)	  har	  tillhandahållit	  all	  information	  om	  köket	  

som	  behövts	  för	  att	  ta	  fram	  det	  konstruerade	  sortimentet.	  Christina	  Eriksson,	  

ekonomiavdelningen	  på	  Wij	  trädgårdar	  (personlig	  kontakt,	  2012-‐10-‐23)	  har	  tillhandahållit	  

den	  information	  som	  behövts	  för	  att	  konstruera	  en	  anställning	  att	  utgå	  utifrån.	  Valda	  sär-‐	  

och	  samkostnader	  samt	  intäkter	  har	  räknats	  ihop	  och	  utgör	  resultatet.	  Valen	  som	  gjorts	  

bygger	  på	  den	  saklitteratur	  från	  Jordbruksverket	  som	  finns	  att	  tillgå	  om	  småskalig	  

ekologisk	  odling	  i	  Sverige	  och	  utifrån	  dem	  har	  egna	  antaganden	  och	  uträkningar	  gjorts.	  

Metoden	  har	  valts	  efter	  underlaget	  som	  funnits	  att	  tillhandahålla.	  För	  att	  på	  ett	  faktariktigt	  

sätt	  presentera	  ett	  användbart	  material	  har	  branschmaterial	  från	  Jordbruksverket	  främst	  

använts.	  Utifrån	  det	  har	  egna	  uträkningar	  gjorts.	  

Avgränsningar	  

Begränsningarna	  i	  den	  här	  studien	  har	  varit	  att	  det	  inte	  funnits	  tid	  att	  på	  ett	  realistiskt	  sätt	  

väga	  in	  och	  presentera	  en	  verklighetstrogen	  växtföljd	  på	  de	  grödor	  som	  odlingen	  berör.	  

Mark	  utgör	  en	  kalkylkostnad	  som	  inte	  tagits	  i	  beaktande	  i	  detta	  arbete.	  	  

Det	  hade	  också	  varit	  väldigt	  relevant	  att	  beskriva	  hur	  stor	  negativ	  miljöpåverkan	  en	  

restaurang	  har	  och	  på	  vilka	  sätt	  man	  skulle	  minska	  den	  påverkan	  genom	  att	  hålla	  sig	  med	  

grönsaker	  från	  en	  egen	  närliggande	  odling.	  	  

Sär-‐	  och	  samkostnader	  som	  på	  olika	  sätt	  inte	  anses	  relevanta	  för	  detta	  arbete	  har	  valts	  bort.	  	  
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Definitioner	  
	  
Särkostnad	  
Särkostnaden	  är	  direkt	  knuten	  till	  grödan	  och	  bortfaller	  om	  den	  uteblir.	  	  
	  
Samkostnad	  
Samkostnader	  är	  de	  kostnader	  som	  rör	  hela	  företaget	  och	  som	  kvarstår	  även	  om	  grödan	  
inte	  odlas.	  
	  
Skuggpriser	  
Pris som utan att förekomma på marknaden kan tillräknas en nyttighet.	  
	  
	  
	  
	  

Resultat	  

För	  att	  konstruera	  ett	  förslag	  som	  skulle	  bli	  trovärdigt	  och	  fullt	  genomförbart	  har	  

köksmästare	  Jonas	  Nilsson	  (Personlig	  kontakt,	  2012-‐09-‐15)	  bidragit	  med	  all	  information	  

som	  behövts	  för	  att	  på	  ett	  realistiskt	  sätt	  komma	  fram	  till	  ett	  sortiment.	  Önskemålen	  från	  

Jonas	  Nilsson	  (personlig	  kontakt,	  2012-‐09-‐15)	  var	  från	  början	  ett	  mer	  exklusivt	  

råvarusortiment	  så	  som	  ätbara	  blommor,	  ovanliga	  sorter,	  utländska	  varianter	  av	  grödor.	  

Det	  gick	  dock	  inte	  att	  hitta	  information	  om	  den	  typen	  av	  odling	  som	  var	  användbart	  för	  det	  

här	  arbetet.	  Det	  hade	  gått	  att	  genomföra	  en	  skattningstabell	  på	  ytbehovet	  av	  en	  sådan	  

odling	  men	  det	  gick	  inte	  att	  ta	  fram	  arbetstidskalkyler	  utifrån	  det.	  Tid	  är	  ett	  av	  momenten	  

som	  måste	  redovisas	  i	  det	  här	  arbetet	  eftersom	  det	  är	  en	  av	  särkostnaderna	  som	  

tillkommer	  för	  restaurangen	  vid	  en	  anställning	  av	  en	  egen	  odlare.	  I	  arbetet	  har	  

Jordbruksverkets	  ekonomiska	  kalkyler	  (Ascard,	  2008)	  främst	  används	  eftersom	  det	  är	  detta	  

materialet	  som	  huvudsakligen	  är	  framtaget	  för	  verksamma	  odlare	  i	  Sverige	  idag.	  	  
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Jordbruksverkets	  typkalkyler	  för	  ekologisk	  odling	  av	  grönsaker	  
I	  kalkylerna	  från	  Jordbruksverket	  presenteras	  olika	  typer	  av	  företag.	  De	  två	  mindre	  

företagstyperna	  är	  enbart	  riktade	  mot	  ekologisk	  odling	  och	  det	  är	  dessa	  typföretag	  som	  

använts	  i	  det	  här	  arbetet.	  Kalkylerna	  är	  enbart	  modeller	  och	  ska	  alltid	  betraktas	  som	  det	  

och	  anpassas	  efter	  företaget/odlingen	  som	  berörs.	  För	  att	  starta	  en	  odling	  eller	  lägga	  om	  sin	  

konventionella	  odling	  till	  ekologisk	  behövs	  beslutsunderlag	  och	  det	  kan	  kalkylerna	  bidra	  

med.	  Kalkylerna	  bygger	  på	  verksamma	  odlare,	  saklitteratur	  och	  andra	  kalkyler.	  I	  realiteten	  

kan	  det	  variera	  stort	  och	  det	  måste	  man	  ta	  i	  beaktande.	  De	  största	  skillnaderna	  finns	  i	  

skördenivå,	  arbetstidsåtgång	  och	  maskinkostnader.	  För	  att	  kalkylerna	  ska	  vara	  användbara	  

och	  brukas	  som	  beslutsunderlag	  måste	  alltid	  verklig	  data	  från	  den	  riktiga	  odlingen	  läggas	  

in.	  Kalkylerna	  tar	  bara	  upp	  ett	  fåtal	  grödor	  och	  tanken	  är	  att	  man	  ska	  anpassa	  dem	  till	  

liknande	  grödor.	  Kalkylunderlag	  för	  morot	  kan	  exempelvis	  användas	  till	  andra	  direktsådda	  

rotfrukter	  och	  vitkål	  som	  utgångsgröda	  till	  annan	  uppdriven	  plant	  (Ascard,	  2008).	  	  

De	  olika	  arbetsmoment	  som	  presenteras	  i	  kalkylen	  berör	  större	  markytor	  än	  vad	  som	  gäller	  

den	  konstruerade	  odlingen	  i	  det	  här	  arbetet.	  Det	  gör	  att	  direktöversättningen	  från	  

kalkylerna	  till	  det	  här	  arbetet	  inte	  blir	  korrekta	  eftersom	  flera	  av	  momenten	  har	  ställtider.	  

Tid	  per	  ytenhet,	  kan	  antas	  öka	  vid	  skalning	  från	  stor	  till	  liten	  odling.	  Därför	  har	  ett	  5	  %	  

påslag	  lagts	  till	  i	  ett	  försök	  att	  väga	  upp	  den	  tid	  som	  annars	  inte	  redovisas.	  Trots	  det	  bör	  

man	  vara	  kritisk	  till	  de	  siffror	  som	  presenteras	  i	  tabell	  8	  (Ascared,	  2008).	  	  

	  

I	  kalkylen	  från	  jordbruksverket	  räknas	  alla	  arbetsmoment	  i	  timme/1000	  kvm	  per	  gröda,	  

men	  ytan	  för	  vardera	  grönsak	  i	  den	  konstruerade	  odlingen	  är	  betydligt	  mindre.	  På	  grund	  av	  

att	  flera	  av	  arbetsmomenten	  som	  presenteras	  har	  ställtider	  blir	  det	  svårt	  att	  avgöra	  hur	  

man	  på	  ett	  korrekt	  sätt	  ska	  räkna	  ut	  ett	  material	  som	  på	  ett	  korrekt	  sätt	  skall	  göra	  

tidsuträkningar	  som	  passar	  mindre	  odlingar.	  Med	  mindre	  markareal	  ökar	  

arbetstidsåtgången	  per	  ytenhet	  (Ascard,	  2008).	  	  

	  
I	  kalkylen,	  Ekonomi	  –	  kalkyler	  för	  odling	  av	  grönsaker	  på	  friland	  tas	  alla	  sär-‐	  och	  

samkostnader	  upp.	  I	  det	  här	  arbetet	  finns	  inte	  alla	  presenterade	  i	  det	  ekonomiska	  

resultatet.	  Här	  har	  avväganden	  gjorts	  vad	  som	  är	  relevant	  att	  ta	  med	  för	  den	  här	  studien.	  	  
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Sär-‐	  och	  samkostnader	  som	  bör	  nämnas	  men	  som	  inte	  finns	  medräknade	  i	  detta	  
arbete	  
	  
Frö	  till	  gröngödsling	  

Drivmedel	  traktor	  

Inhyrd	  fältmaskin	  

Gödsel	  

Drivmedel	  fältmaskin	  

El	  

Arrende/jordränta	  

Administration	  

Ränta	  på	  rörelsekapital	  

Växtskydd/ogräsbekämpning	  

Emballage	  

Transport	  

Basmaskiner/specialmaskiner	  

Byggnad	  för	  lagring/packning	  

(Ascard,	  2008)	  
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Odlarens	  lön	  
Odlarens	  lön	  är	  räknad	  utifrån	  det	  löneavtal	  Wij	  trädgårdar	  går	  under	  (personlig	  kontakt,	  

Christina	  Eriksson,	  23	  oktober,	  2012).	  Den	  tänkta	  odlaren	  i	  det	  här	  arbetet	  tjänar	  23	  000	  kr	  

i	  månaden	  baserat	  på	  turistavtal	  med	  tjänstgöring	  på	  165	  timmar	  per	  månaden.	  	  

	  

Tabell 1 Redovisning av turistavtal 
Här presenteras de villkor som gäller enligt turistavtal 
Lön 

(kr) 

Fora Sociala 

avgifter 

Semesterlön Pensionsavtal Särskild 

löneskatt 

Totalkostnad 

(kr) 

23 000 4% 32% 12% 5% 1% 35 420 

Källor: Christina Eriksson, Wij trädgårdar 

	  

Månadskostnaden	  35	  420	  kr	  multiplicerat	  med	  8	  månader	  som	  den	  konstruerade	  

anställningen	  skulle	  vara,	  blir	  283	  360	  kr	  i	  totalkostnad	  för	  restaurangen.	  Det	  kan	  se	  olika	  

ut	  och	  skifta	  i	  löneanspråk	  och	  avtal	  som	  företaget	  arbetar	  från.	  	  

Arbetstid	  
	  
Tabell 2 Skötseltimmar för den konstruerade odlingens alla områden 
Förkultivering (tim) Frilandsodlingen (tim) 

+ 5% tillägg 
Växthuset (tim) 

422 703 134 
Källor:	  Nilsson Jonas, Jordbruksverkets kalkyl, Ekonomi-ekologisk odling i växthus, Jordbruksverket 
kalkyl, Ekologisk odling av grönsaker på friland, tidskriften Odlaren 
	  

Här	  ovan	  visas	  timmarna	  för	  de	  olika	  arbetsområdena	  i	  odlingen.	  Det	  är	  de	  här	  timmarna	  

som	  vägts	  mot	  hur	  många	  timmar	  man	  enligt	  turistavtalet	  får	  jobba	  under	  den	  angivna	  

tiden,	  se	  nedan.	  

	  

Tabell 3  
Här presenteras hur många timmar den tänkta odlaren får jobba enligt avtal och hur många timmar den 
tänkta odlingen totalt sätt tar att sköta. 
Arbetstimmar att tillgå enligt turistavtal 
(tim) 

Odlingens totala arbetstidsåtgång  
(tim) 

1 320  1 259 
Källor: Christina Eriksson, Wij trädgårdar, Nilsson Jonas, Jordbruksverkets kalkyl, Ekonomi-ekologisk 
odling i växthus, Jordbruksverket kalkyl, Ekologisk odling av grönsaker på friland, tidskriften Odlaren 
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Arbetstidsåtgång	  
I	  här	  arbetet	  räknas	  arbetstidsåtgången	  ut	  genom	  att	  använda	  Jordbruksverkets	  kalkyl,	  

ekologisk	  odling	  av	  grönsaker	  på	  friland	  (Ascard,	  2008).	  Det	  är	  en	  direktöversättning	  vilket	  

man	  bör	  se	  kritiskt	  på,	  med	  anledning	  till	  arbetsmomentens	  ställtider.	  	  Genom	  att	  titta	  på	  de	  

olika	  arbetsmomenten	  som	  presenteras	  för	  typföretag	  1,	  och	  de	  större	  företagen	  i	  

kalkylerna	  (Ascard.,2008)	  kan	  varje	  arbetsmoment	  jämföras	  och	  på	  det	  sättet	  visa	  i	  vilka	  

arbetsmoment	  tidsåtgången	  kommer	  förändas.	  Det	  leder	  till	  att	  det	  här	  arbetet	  i	  

verkligheten	  skulle	  ha	  en	  högre	  arbetstidsåtgång	  än	  det	  resultat	  som	  redovisas.	  	  I	  en	  

jämförelse	  mellan	  typföretag	  1,	  liten	  ekologisk	  odling	  och	  typföretag	  2	  medelstor	  odling	  ser	  

man	  tydligt	  vilka	  arbetsmoment	  som	  skiljer	  sig	  åt.	  Arbetstidsåtgången	  per	  ytenhet	  ökar	  

med	  minskad	  markareal.	  	  På	  grund	  av	  det	  finns	  ett	  5	  %	  påslag	  på	  den	  totala	  arealbundna	  

arbetstidsåtgången.	  

För	  att	  på	  ett	  enkelt	  sätt	  få	  fram	  förkultiveringstiden	  för	  det	  tänkta	  sortimentet	  har	  den	  

arbetstidsåtgång	  som	  räknats	  ut	  för	  skötsel	  av	  odlingen	  använts.	  Den	  tiden	  har	  delats	  i	  

månader	  och	  kvoten	  ur	  det	  är	  multiplicerat	  med	  3	  (	  =	  antal	  månader	  med	  förkultivering).	  

Wij	  trädgårdars	  kök	  
Wij	  trädgårdars	  restaurang	  är	  en	  säsongsbetonad	  restaurang.	  På	  sommarhalvåret	  serveras	  

ungefär	  180	  gäster	  om	  dagen,	  på	  vintern	  ligger	  antal	  gäster	  på	  ca	  40	  personer	  om	  dagen.	  De	  

serverar	  buffé.	  Ingångsdata	  i	  det	  här	  arbetet	  som	  kommer	  från	  kockarna	  i	  köket	  på	  Wij	  

trädgårdar	  är	  räknat	  på	  en	  tallriksservering,	  alltså	  inte	  i	  bufféform.	  En	  buffé	  sväljer	  mycket	  

större	  mängd	  grödor	  än	  vad	  en	  tallriksservering	  från	  köket	  gör.	  Så	  ur	  ett	  

företagsekonomiskt	  perspektiv	  blir	  det	  här	  arbetet	  mer	  lönsamt	  med	  en	  tallriksservering.	  

Leveranser	  
Om	  restaurangen	  inte	  hade	  sin	  egen	  odling	  skulle	  köket	  köpa	  in	  sortimentet	  hos	  grossist.	  På	  

grund	  av	  begränsat	  utrymme	  hade	  köket	  behövt	  få	  leveranser	  5	  dagar	  i	  veckan	  (Jonas	  

Nilsson,	  personlig	  kommunikation,	  5	  oktober,	  2012).	  Med	  den	  egna	  odlingen	  skulle	  de	  

minska	  leveranserna	  till	  hälften.	  I	  dag	  kostar	  en	  leverans	  ca	  350	  kr.	  Det	  blir	  en	  kostnad	  på	  

17	  500	  kr	  under	  den	  fem	  månaders	  period	  arbetet	  berör	  (Jonas	  Nilsson,	  personlig	  

kommunikation,	  5	  oktober,	  2012).	  Det	  skulle	  kunna	  se	  annorlunda	  ut	  i	  ett	  annat	  kök	  med	  
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bättre	  förutsättningar.	  De	  minskade	  leveranserna	  bidrar	  också	  till	  mindre	  utsläpp	  och	  

därför	  minskad	  miljöpåverkan	  (Björklund,	  2008).	  

Grossistpriser	  
Tabell	  10	  visar	  vad	  råvarorna	  kostar	  köket	  idag,	  utifrån	  de	  grossistpriser	  som	  finns.	  Det	  

finns	  också	  en	  tabell	  för	  vad	  det	  ekologiska	  alternativet	  skulle	  kosta	  köket,	  då	  tanken	  är	  att	  

grödorna	  från	  den	  egna	  odlingen	  är	  ekologiska,	  tabell	  11.	  Här	  ska	  man	  också	  vara	  medveten	  

om	  att	  priser	  hos	  leverantörer	  är	  rörliga	  under	  året	  och	  kan	  därför	  variera.	  Varje	  gröda	  är	  

tänkt	  kunna	  skördas	  och	  levereras	  till	  köket	  under	  en	  fem	  månaders	  period.	  Det	  betyder	  att	  

intäkten	  som	  blir	  i	  form	  av	  sänkt	  råvarukostnad	  är	  en	  förtjänst	  som	  räknas	  på	  att	  köket	  får	  

in	  varje	  gröda	  i	  önskad	  mängd	  i	  fem	  månader	  men	  att	  anställningen	  löper	  under	  en	  åtta	  

månaders	  period	  (Dalbergs	  gross,	  2012,	  Grönsakshallen	  Sorunda,	  2012).	  

Växthus	  
I	  det	  här	  arbetet	  finns	  ett	  växthus	  medräknat.	  Det	  är	  uträknat	  utifrån	  jordbruksverkets	  

kalkyl,	  Ekonomi	  –	  ekologisk	  odling	  i	  växthus.	  Där	  finns	  ett	  exempel,	  ”litet	  kallväxthus	  med	  

stödvärme,	  ca	  250-‐400	  kvm	  där	  man	  odlar	  flera	  kulturer	  och	  säljer	  lokalt,	  direkt	  till	  

konsument	  och	  butik.	  Växthuset	  är	  250	  kvm	  bågväxthus	  täckt	  med	  dubbel	  plastfolie.	  Kulturtid	  

vecka	  18-‐43.	  Skördenivå	  12,8	  kg/kvm”.	  	  

I	  arbetet	  har	  jag	  bara	  räknat	  på	  tomat	  och	  gurka.	  Växthuset	  kan	  bidra	  till	  en	  förlängd	  

odlingssäsong.	  Uträkningen	  på	  växthuset	  finns	  i	  Bilaga	  1.	  

Tabeller	  
Bruttoskörd/Ekonomisk	  skörd	  

I	  tabell	  4	  presenteras	  en	  sammanställning	  av	  vad	  bruttoskörden	  i	  kg/kvm	  blir	  per	  gröda	  för	  

det	  valda	  sortimentet.	  Här	  har	  Jordbruksverkets	  kalkyler	  (Ascard,2008)	  och	  tidskriften	  

Odlaren	  (Karlsson,	  1998,	  Odlarens	  lathund.	  Odlaren	  nr	  2,	  s.18-‐19)	  använts	  som	  underlag.	  

Det	  finns	  ett	  påslag	  med	  tanke	  på	  det	  nordliga	  läget	  av	  odlingen	  och	  justering	  efter	  fält-‐	  och	  

lagringsförlust	  för	  att	  till	  slut	  redovisa	  den	  ekonomiska	  skörden	  (Ascard,	  2008).	  De	  grödor	  

som	  Jordbruksverkets	  kalkyl	  och	  Odlaren	  inte	  berör	  finns	  presenterade	  i	  tabell	  5,	  där	  en	  

skattning	  på	  bruttoskörd	  redovisas.	  Där	  har	  plant-‐	  och	  radavstånd	  använts	  för	  att	  få	  fram	  

antal	  per	  kvm.	  Utifrån	  de	  två	  tabellernas	  resultat	  har	  sedan	  arealen	  på	  den	  sammanslagna	  

odlingen	  räknats	  ut.	  
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Tabell 4 Bruttoskörd justerad till ekonomisk skörd	  
Ekologiskt odlade grödor, bruttoskörd i kg/kvm justerad till ekonomisk skörd.	  
Gröda Bruttoskörd 

per ytenhet 
Skörd justerad 
till zon 5  
(-10%) 

Fält och 
lagringsförlust 
(-15%) 

Ekonomisk 
skörd  
(-25%) 

Morot 5000kg/1000kvm 4500kg/1000kvm 4250kg/1000kvm 3750kg/1000kvm 
 

Palsternacka  5000kg/1000kvm 4500kg/1000kvm 4250kg/1000kvm 3750kg/1000kvm 
 

Rödbeta 5000kg/1000kvm 4500kg/1000kvm 4250kg/1000kvm 3750kg/1000kvm 
 

Sockerärtor 350kg/1000kvm 315kg/1000kvm 297,5kg/1000kvm 262,5kg/1000kvm 
 

Spenat 800kg/1000kvm 720kg/1000kvm 680kg/1000kvm 600kg/1000kvm 
 

Salladslök 1500/1000kvm 1350kg/1000kvm 1275kg/1000kvm 1125kg/1000kvm 
 

Purjolök 2000kg/1000kvm 1800kg/1000kvm 1700kg/1000kvm 1500kg/1000kvm 
 

Vitkål 5000kg/1000kvm 4500kg/1000kvm 4250kg/1000kvm 3750kg/1000kvm 
 

Rödkål 5000kg/1000kvm 4500kg/1000kvm 4250kg/1000kvm 3750kg/1000kvm 
 

Broccoli 
 
Grönkål 

800kg/1000kvm 
 
800kg/1000kvm 

720kg/1000kvm 
 
720kg/1000kvm 

680kg/1000kvm 
 
680kg/1000kvm 
 

600kg/1000kvm 
 
600kg/1000kvm 
 

Savoykål 
 
Jordärtskocka 

5000kg/1000kvm 
 
2000kg/1000kvm 

4500kg/1000kvm 
 
1800kg/1000kvm 

4250kg/1000kvm 
 
1700kg/1000kvm 

3750kg/1000kvm 
 
1500kg/1000kvm 
 

Källor: Jonas Nilsson köksmästare på Wij trädgårdar. Jordbruksverkets kalkyl för odling av grönsaker på 
friland samt tidskriften Odlaren.  
 
 
Tabell 5  
Skattning av bruttoskörd och ekonomisk skörd för efterfrågade grödor som  
Jordbruksverkets kalkyler och tidskriften Odlaren ej berör. 
Gröda Bruttoproduktion  Ekonomisk skörd 

(-25%) 
Ärtskott 44 kg 33 kg 

 
Sallat 2987 st. 2240 st. 

 
Rädisa 133,3 kg 100 kg 

 
Kryddland 80 kg 60 kg 
   
Källor: Jonas Nilsson, köksmästare på Wij trädgårdar, Lena Israelsson, handbok  
för köksträdgården, Jan Andersson, verksam odlare. 
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Markarealen 
Tabell	  6	  visar	  hur	  många	  kg/kvm	  det	  går	  åt	  per	  gröda	  och	  vad	  totalarealen	  på	  odlingen	  blir	  

utifrån	  kökets	  önskemål	  om	  mängd,	  bruttoskörden.	  De	  grödor	  som	  tabell	  5	  berör	  

presenteras	  i	  tabell	  7.	  	  Markytan	  blev	  ca	  5	  000	  kvm,	  en	  halv	  hektar.	  Det	  ligger	  inom	  ramen	  

för	  vad	  odlaren	  i	  det	  här	  exemplet	  får	  tjänstgöra	  enligt	  turistavtal.	   

	  
	  
Tabell 6 Bruttoskörd uträknad genom ytenhet per gröda utgör den totala markarealen 
Den totala markareal som behövs för att möta kökets behov. 
Gröda Bruttoskörd (kg) Kg/kvm Markareal 
Morot 200 3,75 750 kvm 

 
Palsternacka 200 3,75 750 kvm 

 
Rödbeta 200 3,75 750 kvm 

 
Sockerärta 250 0,26 65 kvm 

 
Spenat 40 0,6 24 kvm 

 
Salladslök 160 1,125 180 kvm 

 
Purjolök  200 1,5 300 kvm 

 
Vitkål 100 3,75 375 kvm 

 
Rödkål 100 3,75 375 kvm 

 
Broccoli 300 0,6 180 kvm 

 
Grönkål 20 0,6 12 kvm 

 
Savoykål 300 3,75 1 125 kvm 

 
Jordärtskocka 
 
Total 

40 
 
 

1,5 60 kvm 
 
4 946 kvm 

Källor: Jonas Nilsson, köksmästare på Wij trädgårdar, Jordbruksverkets kalkyl för odling av grönsaker på 
friland, tidskriften Odlaren. 
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Tabell 7 
Redovisning av markareal för de grödor Jordbruksverkets kalkyl ej berör. 
Gröda Bruttoskörd  Plant och 

radavstånd (cm) 
Markareal  

Ärtskott 
 

33 kg Sås i brätte  

Sallat 2 240 st Plant, 20-30 
Rad, 20-40 
 

90 kvm 

Rädisa 
 
 
Kryddland 
 
 
 
Total 

100 kg 
 
 
60 kg 
 

Plant, 2-3 
Rad, 10-20 
 
Sammanlagt cm 
behov av alla kryddor 

15 kvm 
 
 
210 kvm 
 
 
 
315 kvm 

Källor: Jonas Nilsson, köksmästare på Wij trädgårdar, Lena Israelsson, handbok för köksträdgården. 
	  
	  
	  
Tabell	  6	  och	  7	  visar	  den	  totala	  markarealen	  som	  behövs	  för	  att	  täcka	  kökets	  behov	  och	  

önskemål	  vilket	  tillsammans	  blir	  5	  261	  kvm.	  De	  extra	  påslagen	  på	  25	  %	  och	  de	  

skördebortfall	  som	  Jordbruksverket	  lägger	  på	  för	  ekologisk	  grönsaksodling	  blir	  ca	  55	  %.	  

För	  att	  få	  in	  en	  femårig	  växtföljd	  krävs	  26	  305	  kvm	  stor	  markareal.	  	  5	  år	  x	  5	  261	  kvm	  =	  26	  

305	  kvm.	  

	  

Uträknad	  arbetstidsåtgång	  

Den	  totala	  arbetstidsåtgången	  räknas	  utifrån	  resultatet	  i	  tabell	  6	  och	  7.	  	  Arbetsmomenten	  

som	  tas	  upp	  i	  Jordbruksverket	  är	  tänkt	  för	  markyta	  som	  är	  större	  än	  den	  konstruerade	  

odlingen	  i	  det	  här	  arbetet.	  Det	  gör	  att	  en	  direkt	  överföring	  i	  mina	  kalkyler	  om	  

arbetstidsåtgång	  inte	  blir	  korrekta.	  Ytan	  Jordbruksverket	  räknar	  på	  är	  1000	  kvm	  per	  gröda,	  

studiens	  odlingsmark	  är	  betydligt	  mindre	  på	  de	  flesta	  av	  grödorna	  som	  berörs.	  Det	  gör	  att	  

det	  här	  arbetets	  tidsåtgång	  för	  att	  sköta	  odlingen	  blir	  mindre	  än	  vad	  den	  i	  verkligheten	  

skulle	  vara,	  eftersom	  de	  flesta	  av	  arbetsmomenten	  har	  ställtider.	  Arbetstidsåtgången	  per	  

ytenhet	  ökar	  med	  minskad	  markareal	  (Ascard,	  2008).	  Därför	  finns	  ett	  5	  %	  påslag	  på	  den	  

totala	  arbetstidsåtgången	  i	  det	  här	  arbetet.	  
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Tabell 8 Markareal per gröda uträknad till arbetstidsåtgång	  
Arbetstidsåtgång för den totala markarealen  
Gröda Arbetstidsåtgång 

(tim/kvm) 
Odlingsyta i kvm Total 

arbetstidsåtgång 
(tim:m) 

Morot 0,113  750 85 
 

Palsternacka 0,113  750 85 
 

Rödbeta  0,113  750 85 
 

Sockerärtor 0,192  65 12,5 
 

Ärtskott   16 
  

Sallat 0,198  90 18 
  

Spenat 0,198  24 5 
  

Salladslök 0,299  180 54 
 

Purjolök 0,299  300 90  
 

Rädisa 0,198  15 3 
 

Vitkål 0,077  375 29 
 

Rödkål 0,077  375 29  
 

Broccoli 0,069  180 12,5  
 

Savoykål 0,077  1125 87  
 

Grönkål 
 
Jordärtskocka 
 
Vitlök 
 

0,077  
 
0,198  
 
0,299  

12 
 
60 
 
10  

1  
 
12 
 
3 

Kryddland 
 
 
 
Total 
+ 5% 

0,198  
 

210 42  
 
  
 
669  
34 

Källor: Jordbruksverkets kalkyl för odling av grönsaker på friland 
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Utsäde	  
En	  av	  särkostnaderna	  som	  måste	  medräknas	  är	  utsäde/plantor.	  Det	  är	  räknat	  på	  ekologiskt	  

utsäde.	  Priser	  hos	  leverantörer	  kan	  skilja	  sig	  och	  de	  är	  rörliga	  från	  år	  till	  år,	  det	  här	  är	  en	  

modell	  på	  hur	  det	  kan	  se	  ut.	  Priset	  justeras	  också	  efter	  mängd	  utsäde	  som	  levereras.	  	  

	  

	  
Tabell 9 Pris på utsäde/plantor 
Här presenteras mängden på utsäde/plantor och kostnad hos leverantör. 
Bokstaven M står för 1000 frön. 
Gröda Mängd utsäde/plantor Pris exkl. moms 
Morot 5M 87 kr 
Palsternacka 10M 114 kr 
Rödbeta 10M 213 kr 
Sockerärtor 25M 1 306 kr 
Ärtskott 20 kg 128 kr 
Sallat 5M 207 kr 
Spenat 5M 37 kr 
Salladslök 5M 74 kr 
Purjolök 1M 66 kr 
Rädisa 1 kg 209 kr 
Vitkål 200 st 33 kr 
Rödkål 200 st 53 kr 
Broccoli 2,5M 308 kr 
Savoykål 1M 99 kr 
Grönkål 500 st 63 kr 
Jordärtskocka 1M 150 kr 
Citronmeliss 1M 28 kr 
Citrontimjan 1g 29 kr 
Dill 1M  50 kr 
Dragon 0,2g 30 kr 
Gräslök 2,5M 34 kr 
Koriander 5M 34 kr 
Oregano 1g 62 kr 
Persilja 10M 44 kr 
Ringblomma 1M 27 kr 
Salvia 500 st 28 kr 
Timjan 1g 29 kr 
Vitlök 
 

3 kg 
 

423 kr 
 

Total                                                                                       3	  965	  kr	  
	  

 

Källor:	  Runåbergs	  fröer,	  Lindbloms	  frö,	  Törnvik	  frö	  AB,	  	  Altez	  ekologiska	  –	  hästa	  gård,	  Scandinavianseeds	  
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Grossistpriser	  

Idag	  köper	  restaurangen	  in	  det	  tänkta	  sortimentet	  från	  grossist	  (Jonas	  Nilsson,	  personlig	  

kommunikation,	  5	  oktober,	  2012).	  Det	  är	  en	  samkostnad	  som	  i	  det	  är	  arbetet	  presenteras	  

genom	  att	  visa	  vad	  önskad	  mängd	  av	  varje	  gröda	  skulle	  kostat	  köket.	  I	  tabell	  10	  presenteras	  

priset	  på	  konventionellt	  odlade	  grönsaker	  eftersom	  det	  är	  de	  grönsakerna	  som	  köket	  köper	  

in	  i	  dag.	  I	  tabell	  11	  presenteras	  priset	  hos	  grossist	  på	  ekologiskt	  odlade	  grönsaker	  för	  att	  

visa	  värdet	  på	  grönsakerna	  som	  skulle	  komma	  från	  den	  egna	  odlingen	  eftersom	  de	  skulle	  

vara	  ekologiska.	  	  

	  
 
 
Tabell 10 Pris på ekonomisk skörd hos grossist, ej ekologiskt 
Tabellen visar vad den icke ekologiska grödan kostar hos grossist och vad totalkostnaden för hela 
sortimentet blir. 
Gröda Ekonomisk skörd Grossistpris kr/kg 

ej ekologisk 
Totalkostnad per 
gröda (kr) 

Morot 200  8,31 1 662 
Palsternacka 200 20,01 4 001 
Rödbeta 200 13,94 2 788 
Sockerärtor 250 96 24 000 
Ärtskott 33 206,03 6 799 
Sallat exempel    
ekblad 94 86,78 40 821 
Spenat 40 102,58 4 103 
Salladslök 160 40,88 6 541 
Purjolök 200 16,27 3 254 
Rädisa 100 21,33 2 133 
Vitkål 100 4,58 450 
Rödkål 100 8,40 840 
Broccoli 300 39,24 11 772 
Savoykål 300 22,96 6 888 
Grönkål 20 40 800 
Jordärtskocka 40 40,56 1 622 
Kryddland 60 325,54 19 533 
Tomat 400 60 24 000 
Gurka 400 14,52 5 808 
    
Total   167 815 
    
Källor: Dalbergs gross, Grönsakshallen Sorunda 
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Tabell 11 Pris på ekonomisk skörd hos grossist, ekologiskt 
Tabellen visar vad den ekologiska grödan kostar hos grossist och vad totalkostnaden för hela sortimentet 
blir. 
Gröda Totala mängden i 

kg/säsong 
Grossistpris kr/kg 
ekologisk 

Totalkostnad 
kr/säsong 

Morot 200 24,32 4 864 
Palsternacka 200 62,42 12 484 
Rödbeta 200 52,18 10 436 
Sockerärtor 250 96 24 000 
Ärtskott 33 206,03 6 799 
Sallat exempel    
ekblad 94 124,73 58 673 
Spenat 40 173,10 6 924 
Salladslök 160 40,88 6 541 
Purjolök 200 52,18 10 436 
Rädisa 100 21,33 2 133 
Vitkål 100 16,28 1 628 
Rödkål 100 21,68 2 168 
Broccoli 300 28,82 8 646 
Savoykål 300 22 6 600 
Grönkål 20 40 800 
Jordärtskocka 40 40,56 1 622 
Kryddland 60 645,39 38 724 
Tomat 400 110 44 000 
Gurka 400 48,47 19 388 
    
Total   266 866 
    
    
    
Källor: Dalbergs gross, Grönsakshallen Sorunda 
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Växthus 
I	  arbetet	  har	  ett	  växthus	  räknats	  in.	  I	  jordbruksverkets	  kalkyl,	  Ekonomi-‐	  ekologisk	  odling	  i	  

växthus,	  finns	  det	  ett	  exempel	  på	  ett	  litet	  växthus	  med	  stödvärme.	  I	  arbetet	  har	  stödvärmen	  

tagits	  bort	  för	  att	  komma	  ner	  i	  kostnad.	  Genom	  att	  ta	  bort	  stödvärmen	  senarelägger	  man	  

växtsäsongen	  något	  men	  växthuset	  förlänger	  också	  säsongen	  och	  gör	  det	  möjligt	  att	  

producera	  tomat	  och	  gurka	  som	  annars	  inte	  går	  att	  odla	  i	  nordligt	  klimat.	  Växthuset	  skulle	  

kosta	  5	  143	  kr	  utan	  värme	  och	  när	  utsäde	  köps	  in	  från	  en	  billigare	  grossist	  (8	  kr	  per	  tomat	  

planta)	  än	  de	  som	  nämnts	  i	  Jordbruksverkets	  rapport	  (Hellstöm,	  personlig	  kommunikation,	  

5	  november,	  2012).	  Uträkningen	  för	  växthuset	  finns	  i	  bilaga	  1.	  

 
	  
Tabell 12 Pris hos grossist på icke ekologisk tomat och gurka  
Pris hos grossist på icke ekologisk tomat och gurka och total kostnad för kökets önskade mängd 
Gröda Ekonomisk skörd 

(kg) 
Pris hos grossist 
på icke ekologisk 
(kr/kg) 

Totalkostnad   
(kr) 

Tomat 
 

400 60 24 000 

Gurka 400 14,52 5 808  
Källor: Dalbergs gross, Jordbruksverkets kalkyl, Ekonomi – ekologiska odling i växthus 
 
 
 
 
Tabell 13 Pris hos grossist på ekologisk tomat och gurka  
Pris hos grossist på ekologisk tomat och gurka och total kostnad för kökets önskade mängd 
Gröda Ekonomisk skörd 

(kg) 
Pris hos grossist 
på ekologisk 
(kr/kg) 

Totalkostnad   
(kr) 

Tomat 400 110 44 000 
Gurka 400 48,47 19 388 
Källor: Dalbergs gross, Jordbruksverkets kalkyl, Ekonomi – ekologiska odling i växthus 
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Antaganden 

Sortimentet	  
Tillsammans	  med	  köksmästare	  Jonas	  Nilsson	  (personlig	  kontakt,	  2012-‐09-‐15)	  har	  det	  

konstruerade	  sortimentet	  tagits	  fram.	  Det	  var	  helt	  oberoende	  av	  vad	  det	  hade	  kostat	  att	  

köpa	  in	  hos	  grossist.	  	  

Avdrag/Tillägg	  
På	  grund	  av	  odlingens	  nordliga	  läge	  finns	  ett	  10	  %	  avdrag	  i	  skördeförlust.	  

I	  arbetet	  är	  en	  5-‐	  årig	  växtföljd	  inräknad	  (Rölin,	  2003).	  Det	  är	  för	  att	  på	  ett	  realistiskt	  sätt	  ta	  

reda	  på	  exakt	  hur	  stor	  ytenhet	  per	  gröda	  som	  krävs	  för	  att	  möta	  kökets	  behov	  och	  hur	  stor	  

totalarealen	  på	  odlingen	  det	  blir	  när	  en	  5-‐	  årig	  växtföljd	  lagts	  till.	  Ett	  av	  grundvillkoren	  för	  

en	  fungerande	  ekologisk	  odling	  är	  en	  växtföljd.	  Det	  bidrar	  till	  minskad	  miljöbelastning	  och	  

är	  ett	  viktigt	  hjälpmedel	  när	  det	  kommer	  till	  ogräsrensning,	  växtnäring	  och	  förebyggande	  

växtskydd	  (Rölin,	  2003).	  Det	  finns	  också	  ett	  15	  %	  avdrag	  för	  fält	  och	  lagringsförlust	  

(Ascard,	  2008).	  

Odlingen	  kommer	  att	  hanteras	  ekologisk	  och	  i	  Jordbruksverkets	  kalkyl	  som	  är	  den	  som	  

använts	  finns	  ett	  ca	  30	  %	  avdrag	  i	  skördebortfall	  på	  grund	  av	  det	  (Ascard,	  2008).	  	  

Det	  finns	  ett	  påslag	  på	  5	  %	  på	  grund	  av	  ställtider	  i	  de	  olika	  arbetsmomenten.	  	  

Certifiering	  –	  Vad	  är	  det?	  
Genom	  att	  certifiera	  odlingen	  till	  ekologisk	  kan	  restaurangen	  ta	  ut	  ett	  högre	  pris.	  

Certifieringsavgiften	  räknas	  ut	  genom	  att	  ta	  grödans	  ytenhet	  dividerat	  med	  den	  totala	  

markarealen	  på	  den	  sammanslagna	  odlingen	  efter	  att	  den	  5-‐	  åriga	  växtföljden	  lagts	  till.	  Den	  

kvot	  som	  kommer	  genom	  det	  multipliceras	  med	  certifieringskostnaden	  som	  är	  5000	  kr	  

(enligt	  Jordbruksverkets	  typkalkyler).	  Det	  fordras	  en	  odling	  på	  minst	  1000	  kvm	  för	  att	  få	  

certifiera	  sin	  verksamhet	  (Ascard,	  2008,	  Anders	  Fahlén,	  personlig	  kommunikation,	  2012-‐

12-‐17).	  
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Miljöersättning	  –	  Vad	  är	  det?	  
Miljöersättningen	  räknas	  ut	  genom	  att	  ta	  grödans	  ytenhet	  och	  räkna	  om	  det	  till	  hektar.	  Den	  

kvot	  som	  kommer	  genom	  det	  multipliceras	  med	  miljöersättningen	  som	  är	  5000	  kr	  (enligt	  

Jordbruksverkets	  typkalkyler).	  Det	  fodras	  en	  odling	  på	  minst	  1000	  kvm	  för	  att	  få	  

miljöersättning	  för	  sin	  verksamhet	  (Ascard,	  2008,	  Anders	  Fahlén,	  personlig	  

kommunikation,	  17	  december,	  2012).	  

Växtföljd	  
I	  en	  ekologisk	  odling	  är	  det	  ett	  nödvändigt	  att	  ha	  en	  fungerande	  växtföljd.	  I	  och	  med	  det	  blir	  

den	  totala	  markarealen	  större	  än	  vad	  som	  behövs	  till	  bruttoskörden.	  I	  det	  här	  arbetet	  är	  en	  

5-‐	  årig	  växtföljd	  inräknad	  vilket	  betyder	  att	  den	  sammanslagna	  arean	  för	  bruttoskörden	  

multiplicerats	  med	  5.	  Det	  blir	  26	  305	  kvm	  vilket	  utgör	  den	  totala	  markarealen	  som	  behövs	  

till	  den	  konstruerade	  odlingen	  i	  det	  här	  arbetet	  (Rölin,	  2003,	  Anders	  Fahlén,	  personlig	  

kommunikation,	  2012-‐12-‐17).	  

Mervärde	  
Ett	  mervärde	  av	  att	  grönsakerna	  skulle	  vara	  närproducerade	  och	  ekologiska	  bör	  

understrykas.	  Restaurangen	  ska	  kunna	  ta	  ett	  högre	  pris	  för	  sina	  produkter	  genom	  det	  

värdet	  (Jonas	  Nilsson,	  personlig	  kontakt,	  2012-‐09-‐15).	  	  Det	  finns	  ett	  försök	  att	  visa	  på	  ett	  

mervärde	  genom	  att	  presentera	  priser	  på	  produkter	  från	  verksamma	  grossister	  där	  

skillnaden	  mellan	  ekologiskt	  och	  konventionellt	  odlade	  grödor	  visas.	  	  

Miljöpåverkan	  
Genom	  att	  restaurangen	  får	  grödor	  från	  den	  egna	  närliggande	  odlingen	  blir	  det	  en	  minskad	  

miljöpåverkan	  med	  färre	  leveranser	  eftersom	  det	  bidrar	  till	  mindre	  utsläpp	  (Björklund,	  

2008).	  Köket	  köper	  idag	  konventionellt	  odlade	  grönsaker,	  den	  egna	  odlingen	  skulle	  bidra	  

till	  ett	  mer	  hållbart	  sätt	  att	  odla	  (Björklund,	  2008,	  Ascard,	  2008).	  	  
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Uträkningar	  
Genom	  ingångsdata	  har	  arealen	  och	  arbetstidsåtgången	  räknats	  ut	  på	  följande	  sätt,	  
	  

Morot	  

a,	  5000kg/1000kvm	  x	  0,90	  =	  4	  500	  kg/1000	  kvm	  	  

b,	  5000kg/1000kvm	  x	  0,85	  =	  4	  250	  kg/1000	  kvm	  

c,	  5000kg/1000kvm	  x	  0,75=	  3	  750	  kg/1000	  kvm	  

	  
a,	  står	  för	  vad	  jordbruksverket	  och	  tidskriften	  Odlaren	  presenterar	  att	  man	  får	  ut	  i	  kg/kvm	  för	  avsedd	  

gröda.	  Justerad	  med	  10%	  på	  grund	  av	  det	  nordliga	  läget.	  

b,	  justerad	  med	  15	  %	  för	  fält	  och	  lagringsförlust.	  

c,	  justerad	  med	  25	  %,	  10	  +	  15,	  vilket	  visar	  hur	  många	  kg/kvm	  av	  morot	  man	  får	  ut	  i	  ekonomisk	  skörd.	  

	  
	  
Morot	  

a,	  200	  kg	  

b,	  200	  kg	  x	  3,75	  kg/kvm	  =	  750	  kvm	  
	  

a,	  står	  för	  mängden	  köket	  önskar	  under	  en	  5	  månaders	  period.	  

b,	  står	  för	  mängden	  multiplicerat	  med	  kvoten	  kg/kvm	  (3,75).	  750	  kvm	  är	  ytenheten	  för	  att	  producera	  

önskad	  mängd	  till	  köket.	  

	  

Certifieringen	  av	  odlingen	  har	  räknats	  ut	  på	  följande	  sätt.	  

Morot	  

a,	  750	  kvm/26	  305	  kvm	  =	  0,028	  x	  5000	  kr	  =	  140	  kr	  

	  

a,	  750	  kvm	  står	  för	  det	  totala	  arealbehovet	  för	  morot.	  Det	  divideras	  med	  den	  totala	  markarealen	  för	  

alla	  sortimentets	  grödor,	  26	  305	  kvm.	  Kvoten	  blir	  0,028	  som	  sedan	  multipliceras	  med	  5000	  kr	  som	  är	  

kostnaden	  för	  certifiering	  per	  10.	  000	  kvm.	  140	  kr	  är	  kostnaden	  som	  blir	  i	  certifieringsavgift	  för	  morot.	  	  	  

	  

	  

	  

	  

	  



	   24	  

Miljöstöd	  för	  ekologisk	  odling	  har	  räknats	  ut	  på	  följande	  sätt	  

Morot	  

a,	  750	  kvm	  =	  0,075	  hektar	  

b,	  0,075	  x	  5000	  kr	  =	  375	  kr	  

	  

a,	  750	  kvm	  står	  för	  det	  totala	  arealbehovet	  för	  morot.	  0,075	  är	  750	  kvm	  omräknat	  i	  hektar.	  

b,	  0,075	  hektar	  multipliceras	  med	  5000	  kr	  som	  miljöstödet	  blir	  	  375	  som	  är	  vad	  miljöstödet	  blir	  för	  

morot.	  
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Ekonomiskt	  resultat	  
Tabell	  14	  redovisar	  kostnaden	  för	  restaurangen	  vid	  anställning	  av	  egen	  odlare	  och	  

resultatet	  av	  minskade	  leveranskostnader	  samt	  att	  producera	  ekologiska	  produkter	  som	  

prissätts	  högre	  av	  marknaden.	  I	  tabell	  15	  redogörs	  vad	  det	  skulle	  kostat	  restaurangen	  att	  

anställa	  sin	  egen	  odlare	  om	  de	  idag	  köpte	  in	  ekologiska	  produkter.	  Det	  skulle	  bli	  en	  

väsentligt	  lägre	  kostnad.	  	  

	  
Tabell 14 Ekonomiskt resultat 
Den kostnad det blir för den konstruerade anställningen räknat på de icke ekologiska produkterna. 
Specifikation Intäkter Utgifter 
Trädgårdsmästerlön  283 360 kr 
Växthus  5 143 kr 
Utsäde/plantor  2 674 kr 
Minskad leveranskostnad 17 500 kr  
Skuggpris vid externt inköp 
Certifieringsavgift 
Miljöstöd 
 
Total 

167 815 kr 
 
2 945 kr 

 
934 kr 
 
 
- 103 851 kr 
 

Källor: Nilsson Jonas, Altez ekologiska, Lindbloms frö, Runåbergs fröer, Törnviks frö, Jordbruksverkets 
kalkyl, Ekonomi-ekologisk odling i växthus, jordbruksverket kalkyl, Ekologisk odling av grönsaker på 
friland, Dalbergs gross, Grönsakshallen Sorunda 
	  
	  
	  
Tabell 15 Ekonomiskt resultat 
Den kostnad det blir för den konstruerade anställningen räknat på de ekologiska produkterna. 
Specifikation Intäkter Utgifter 
Trädgårdsmästarlön  283 360 kr 
Växthus  5 143 kr 
Utsäde/plantor  2 674 kr 
Minskad leveranskostnad 17 500 kr  
Skuggpris vid externt inköp 266 866 kr  
Certifieringsavgift 
Miljöstöd 

 
2 945 

934 
 
 

Total 
 

 - 4 773 kr 

Källor: Nilsson Jonas, Altez ekologiska, Lindbloms frö, Runåbergs fröer, Törnviks frö, Jordbruksverkets 
kalkyl, Ekonomi-ekologisk odling i växthus, jordbruksverket kalkyl, Ekologisk odling av grönsaker på 
friland, Dalbergs gross, Grönsakshallen Sorunda 
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Resultatet	  av	  tabell	  14	  visar	  att	  det	  skulle	  bli	  en	  särkostnad	  på	  103	  851	  kr	  för	  restaurangen	  

att	  hålla	  sig	  med	  egen	  odlare	  om	  man	  utgår	  från	  att	  de	  idag	  köper	  konventionellt	  odlade	  

grödor	  från	  grossist.	  Skulle	  det	  vara	  så	  att	  de	  redan	  köper	  ekologiska	  grönsaker	  men	  vill	  

genom	  en	  egen	  odling	  ta	  ytterligare	  ett	  steg	  mot	  ett	  mer	  hållbart	  sätta	  att	  handla	  skulle	  det	  

bli	  en	  särkostnad	  på	  4	  773	  kr,	  se	  tabell	  15. 
	  

	  

Diskussion	  	  
	  
Det	  behövs	  ett	  mer	  lätthanterligt	  underlag	  för	  att	  förstärka	  vikten	  av	  ett	  samarbete	  mellan	  

restaurang	  och	  odlare.	  För	  att	  uppnå	  förändringar	  i	  vårt	  sätt	  att	  handla	  kring	  mat	  krävs	  ett	  

mer	  närproducerat	  odlande.	  Vi	  har	  ett	  handikapp	  i	  Sverige	  när	  det	  kommer	  till	  produktion	  

av	  grönsaker.	  Vårt	  klimat	  är	  hårdare	  än	  i	  sydliga	  breddgrader	  och	  det	  krävs	  mer	  av	  odlare	  i	  

de	  förhållandena,	  särskilt	  om	  det	  ska	  vara	  ekologiskt.	  Tanken	  med	  det	  här	  arbetet	  var	  att	  

försöka	  få	  fram	  ett	  exempel	  på	  hur	  en	  samarbetsform	  mellan	  odlare	  och	  restaurang	  kan	  se	  

ut,	  där	  odlaren	  inte	  behöver	  ta	  några	  risker	  och	  restaurangen	  kan	  minska	  på	  sina	  inköp	  av	  

konventionellt	  odlade	  grödor	  och	  den	  negativa	  miljöpåverkan	  det	  bidrar	  till.	  Huruvida	  det	  

skulle	  bli	  fördelaktigt	  ut	  företagsekonomisk	  synvinkel	  eller	  inte	  fanns	  det	  ingen	  vetskap	  om	  

innan	  all	  ingångsdata	  sammanställts.	  	  

	  

Det	  blir	  en	  utgift	  för	  restaurangen	  att	  anställa	  en	  egen	  odlare	  om	  man	  utgår	  från	  det	  här	  

arbetet.	  Sortimentet	  som	  studien	  bygger	  på	  innehåller	  ett	  relativt	  billigt	  råvarusortiment.	  

Delikatesser	  för	  restauranger,	  som	  kostar	  betydligt	  mer	  hos	  grossist	  än	  de	  basgrödor	  

arbetet	  tar	  upp,	  hade	  höjt	  värdet	  på	  den	  egna	  odlingen	  och	  därför	  visat	  på	  ett	  mer	  positivt	  

ekonomiskt	  resultat.	  De	  ekonomiska	  effekter	  som	  blir	  för	  restaurangen	  att	  hållas	  med	  egen	  

odlare	  kan	  skilja	  sig	  mycket	  åt.	  Först	  och	  främst	  genom	  att	  det	  varierar	  mellan	  vad	  en	  

restaurang	  använder	  för	  råvaror.	  I	  praktiken	  kan	  restaurangen	  genom	  att	  odla	  sina	  egna	  

grönsaker	  ekologiskt	  också	  ta	  ut	  ett	  högre	  pris	  på	  sina	  tjänster.	  Det	  kan	  leda	  till	  högre	  

intäkter	  som	  då	  blir	  direkt	  knutna	  till	  de	  sär	  –	  och	  samkostnader	  som	  odlingen	  medför.	  	  
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Det	  har	  varit	  svårt	  att	  veta	  hur	  kalkylerna	  från	  Jordbruksverket	  bör	  användas	  till	  det	  här	  

arbetet.	  Flera	  avväganden	  har	  gjorts	  där	  olika	  sär-‐	  och	  samkostnader	  tagits	  bort	  för	  att	  det	  

inte	  bedömts	  relevanta	  för	  arbetet.	  Kalkylerna	  är	  skrivna	  2003	  och	  redigerade	  2008	  vilket	  

gör	  att	  de	  kostnader	  som	  redovisas	  där	  med	  all	  säkerhet	  har	  förändrats.	  	  

	  

Typkalkylerna	  från	  Jordbruksverket	  har	  tagits	  fram	  för	  att	  ge	  vägledning	  att	  nå	  lönsamhet.	  

Tanken	  i	  det	  här	  arbetet	  har	  varit	  att	  odlaren	  ska	  vara	  anställd	  av	  ett	  företag	  som	  har	  helt	  

andra	  ingångsdata	  än	  vad	  typföretagen	  i	  kalkylerna	  har.	  Deras	  kalkyler	  bygger	  också	  på	  

markarealer	  som	  är	  betydligt	  större	  än	  de	  som	  tas	  upp	  i	  det	  här	  arbetet.	  Att	  räkna	  ut	  

arbetstidsåtgången	  blev	  därför	  svår.	  	  

	  

Kostnaden	  för	  restaurangen	  i	  det	  här	  arbetet	  kan	  tyckas	  vara	  mycket.	  Här	  måste	  ett	  

mervärde	  i	  den	  egna	  odlingen	  understrykas.	  Hur	  stort	  det	  mervärdet	  blir	  för	  restaurangen	  

måste	  ägaren	  själv	  värdera.	  Köper	  restaurangen	  redan	  in	  ekologiska	  grödor	  från	  grossist	  

blir	  kostnaden	  betydligt	  mindre	  än	  om	  köket	  köper	  in	  konventionellt	  odlade	  grönsaker.	  

Men	  kanske	  är	  det	  en	  restaurang	  som	  redan	  tänker	  på	  miljön	  som	  skulle	  tycka	  att	  en	  sådan	  

här	  samarbetsform	  är	  intressant.	  	  

	  

Det	  finns	  exempel	  på	  samarbeten	  idag,	  där	  odlaren	  har	  en	  stor	  roll,	  inte	  bara	  som	  grossist	  

utan	  som	  en	  i	  arbetslaget.	  Det	  finns	  en	  stor	  tillit	  på	  att	  hen	  levererar	  det	  bästa,	  både	  odlat	  

och	  vilt.	  Det	  kan	  i	  sin	  tur	  styra	  vad	  som	  serveras	  på	  menyn.	  Här	  finns	  en	  vördnad	  för	  grödan	  

och	  respekt	  för	  den	  som	  odlar	  den.	  De	  här	  restaurangerna	  är	  de	  som	  tar	  bäst	  betalt	  för	  sina	  

upplevelser	  och	  trots	  det	  har	  fullsatta	  matsalar	  varje	  dag.	  	  Här	  måste	  dock	  nämnas	  att	  de	  

här	  restaurangerna	  ofta	  går	  i	  förlust	  och	  att	  de	  har	  en	  finansiär	  som	  håller	  skeppet	  flytande.	  

Det	  finns	  andra	  intressen	  än	  att	  låta	  företaget	  gå	  i	  vinst.	  Det	  här	  arbetets	  poäng	  är	  att	  

understryka	  fördelarna	  med	  en	  anställning	  av	  en	  egen	  odlare	  men	  också	  kostnaden	  som	  

kommer	  utav	  det.	  Arbetet	  ska	  visa	  ett	  exempel	  som	  kan	  vara	  fullt	  genomförbart	  för	  ett	  

företag	  som	  av	  ekonomiska	  skäl,	  själva	  måste	  hålla	  sig	  flytande.	  	  
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Vidare	  forskning	  
	  
Det	  skulle	  vara	  intressant	  att	  genom	  en	  kvalitativ	  studie	  genomföra	  mitt	  arbete	  och	  titta	  på	  

hur	  det	  skiljer	  sig	  med	  hur	  verkligheten	  blev.	  	  

	  

Att	  undersöka	  vad	  en	  restaurang	  av	  den	  typ	  som	  beskrivs	  i	  arbetet	  har	  för	  negativ	  påverkan	  

på	  miljön.	  Att	  jämföra	  restaurangen	  innan	  och	  efter	  att	  en	  odling	  som	  den	  i	  arbetet	  anlagts.	  
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Bilaga	  
	  

Bilaga	  1	  
	  
Vid	  uträkning	  av	  växthus	  har	  flera	  antaganden	  tagits.	  Här	  presenteras	  det	  här	  arbetets	  sär	  –	  

och	  samkostnader	  samt	  vad	  som	  valts	  att	  utesluta.	  Typkalkyler	  från	  Jordbruksverket	  ligger	  

till	  grund	  (Winter,	  2008).	  	  

	  
Tabell 16 Sär- och samkostnader som arbetets växthus berör 
Utgifter Summa Alt. Utan uppvärmning med 

billigare plantleverantör 
Bränsle/olja 12,800 0 
El 500 0 
Plantor 11.700 1.336 
Div. material 1.500 1.500 
Substrat 3.000 3.000 
Gödsel 750 750 
Vatten 1.200 1.200 
Biologiskt växtskydd 2000 2000 
Total 33.450 10.286 
Källor: Jordbruksverkets kalkyl - Ekologisk odling i växthus, Hellström, T 
	  
Det	  finns	  andra	  saker	  så	  som	  t.ex.	  underhåll,	  humlor,	  transporter	  osv	  som	  jag	  inte	  tagit	  med	  

eftersom	  det	  inte	  är	  relevanta	  i	  arbetet.	  

	  

Såhär	  redovisas	  uträkningen	  för	  kg/kvm	  

250	  kvm	  (växthusets	  area)*	  12,8	  kg(mängd	  i	  kg/1	  kvm	  som	  redovisas	  i	  kalkylen)	  =	  3200	  kg	  

Köket	  behöver	  400	  kg	  tomat	  och	  gurka/säsong	  =	  800	  kg	  totalt	  

Så	  om	  man	  ska	  utgå	  från	  att	  köket	  inte	  vill	  ta	  emot	  mer	  än	  vad	  de	  behöver	  skulle	  man	  alltså	  

klara	  sig	  på	  ett	  betydligt	  mindre	  växthus	  men	  efter	  att	  ha	  pratat	  med	  köket	  igen	  kom	  vi	  

överens	  om	  att	  halvera	  växthuset	  och	  alltså	  få	  ut	  1.600	  kg/säsong	  eftersom	  köket	  alltid	  är	  

beroende	  av	  gurka	  och	  tomat	  och	  kan	  använda	  det	  till	  många	  olika	  saker.	  

Växthuset	  blir	  ca,	  125	  kvm.	  

Arbetstidsåtgången	  kan	  också	  halveras.	  	  

I	  kalkylerna	  står	  arbetsmomenten:	  
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Tabell	  17	  
Arbetsmoment Tidsåtgång (tim) 
Förberedelse 20 
Plantering/uppbindning 15 
Pincering/nedläggning 68 
Avbladning 18 
Tillsyn 57 
Skörd/packning 58 
Utrivning 20 
Total 257 
Källa: Jordbruksverkets kalkyl - Ekologisk odling i växthus 

 

Om	  jag	  delar	  det	  på	  två	  blir	  det	  128,5	  timmar	  som	  krävs	  för	  att	  sköta	  ett	  växthus	  på	  125	  

kvm	  som	  genererar	  1.600	  kg	  tomat	  och	  gurka.	  För	  att	  göra	  det	  lätt	  för	  mig	  delar	  jag	  1.600kg	  

på	  två,	  alltså	  800kg	  tomat	  och	  800	  kg	  gurka.	  Den	  fördelningen	  är	  också	  någonting	  som	  är	  

anpassningsbar	  efter	  kökets	  önskemål	  och	  behov.	  Kostnaden	  halveras	  också	  och	  blir	  därför	  

en	  totalkostnad	  på	  16.725	  kr	  med	  uppvärmning.	  5.143	  kr	  utan	  uppvärmning	  när	  jag	  räknar	  

med	  plantor	  från	  en	  billigare	  leverantör	  än	  den	  som	  redovisas	  i	  kalkylen.	  Mitt	  arbete	  är	  

räknat	  på	  exemplet	  utan	  uppvärmning	  eftersom	  växthuset	  producerar	  mer	  i	  avkastning	  än	  

vad	  köket	  har	  behov	  av.	  Eftersom	  stödvärmen	  tas	  bort	  blir	  det	  garanterat	  en	  lägre	  

avkastning	  än	  vad	  som	  redovisas	  i	  kalkylerna.	  Men	  eftersom	  växthuset	  har	  en	  storlek	  som	  

producerar	  mycket	  mer	  än	  vad	  köket	  har	  behov	  utav	  kan	  jag	  ta	  bort	  den	  kostnaden	  och	  

ändå	  uppnå	  kökets	  behov.	  Det	  kommer	  dock	  bli	  en	  fördröjning	  på	  mogna	  frukter	  på	  grund	  

av	  att	  det	  blir	  ett	  kallväxthus.	  

	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  	  


