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Enkät bland mathantverkare hösten 2022 
 

I slutet av september skickades en kort enkät ut till 74 mathantverkare runt om i landet med 
anledning av det förändrade omvärldsläget med inflation, ökade räntekostnader, ökade el- och 
drivmedelspriser och förändrade köpvanor. 

Enkäten besvarades av 25 företag som representerar branscherna bageri, bär- frukt- och 
grönsaksförädling, mejeri och slakt och chark. Företagen bedrivs i huvudsak som aktiebolag med 2-5 
anställda. 
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Branschvisa svar och olika förutsättningar 
 
Bageri 
Kan du kort beskriva nuläget för ditt företag? Hur påverkar världsläget företagets verksamhet? 

Osäkerheten är stor. Kommer kunden att åka ut på landet för fika, lunch brödköp. Hittills ok. Glad för 
vedugnen. 

mindre försäljning 

Marginellt höjda råvarupriser. Vi har bundet el-avtal så berörs ej av höjningar där. Ev så är kunderna 
mer restriktiva med sina köp… då de få företagskunder vi har minskad sina ordrar något 

Det går så här långt bra. Höjda råvarupriser samt höjda elpriser påverkar oss mest 

Vi i vår kvarn har mer att göra nu än tidigare. Vi upplever att världsläget gör att kunderna är mer 
angelägna om att köpa svenskt och även att ha mer hemma på hyllan. Spannmålspriserna har gjort 
att vi får betala mer för spannmålen. 

Höjda råvarupriser har lett till att vi höjt våra priser. Vi har haft bundet elpris med det släpper sista 
oktober. Räknar med stöd på den biten. Kundantalet har ökat jämfört med pandemin men snittköpet 
har minskat något. Än sålänge ingen ko på isen. Men vi är oroliga, främst för våra kunders alltmer 
ansträngda ekonomi. Kommer de fortsätta komma? 

Högre omkostnader. Oro inför framtiden. Vi omsätter längre, kunderna håller i pengarna. 

Har företagets omkostnader ökat med anledning av världsläget? Hur mycket bedömer du att 
omkostnaderna ökat? 
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100 % av de bagerier som svarat anger att omkostnaderna har ökat. Hur mycket man uppskattar att 
det ökat varierar, från 3 % upp till 300 %. De kostnader som har ökat är blandat, såväl råvaror, el, 
drivmedel som fraktkostnader anges. 

 

Bär-, frukt- och grönsaker 
Kan du kort beskriva nuläget för ditt företag? Hur påverkar världsläget företagets verksamhet? 

Jag har minskat ner min verksamhet sedan mars 2022. Ensamarbete och tunga lyft när 
återförsäljarna ökade och hade inte mod att anställa när världsläget var osäkert. 

Har märkt av en klar nedgång i antalet gäster i café och butik redan på vårvintern som annars brukar 
vara bra. Sommaren var verkligen dålig. Jag levererar till Svensk Cater men där har jag inte märkt nån 
skillnad i höst. 

Ungefär som förra året – liten sökning av orderingången. Sommarkafé och restaurang lika som 2021 

Tufft med nya elpriser och otroligt höjda kostnader. Vågar inte höga priser för att jag är rädd att 
tappa kunder men vet ej om jag klarar vintern med de höga elpriserna.   

Har företagets omkostnader ökat med anledning av världsläget? Hur mycket bedömer du att 
omkostnaderna ökat? 

75 % av företagen inom bär-, frukt- och grönsaker som svarat anger att omkostnaderna ökar. Hur 
mycket man uppskattar att det ökat varierar, från 15-40 %, eller att man inte kan bedöma. De 
kostnader som har ökat är el, råvaror och förbrukningsmaterial. 

 

Mejeri 
 Kan du kort beskriva nuläget för ditt företag? Hur påverkar världsläget företagets verksamhet? 

Mjölken har ökat nästan 100% i pris. Får mindre marginaler. Storkunder köper mindre. Är tvungen till 
mer direktförsäljning fast det egentligen inte finns tid till det. 

Höjda priser på allt gör att vi är rädd att våran typ av produkt kan bli det som Svensken väljer bort 
när alla fått höjda omkostnader. Höjda foder priser till bönder gör att vi får mindre volym mjölk. 

Butikerna handlar allt mindre. Marknaderna slår rekord. Dieseln dyr förstås. Elpriserna inte dragit 
iväg. Inflationen på 9 % har vi kompenserat oss för på marknader men inte till butik. 

Allt är segare. Kunderna är mer tveksamma och vågar inte tänka framåt. Det blir trist och svårt att 
planera, särskilt eftersom ost behöver lagras. 

Vi märker det på ökade kostnader för allt av förbrukningsmaterial, förpackningsmaterial, ökade 
transportkostnader både på att få hit varor samt skicka i väg våra produkter – detta är en tung post 
hos oss då vi långa transportvägar åt alla håll. Tack vara fast elavtal märker vi inte ökta kostnader 
där än – men det kommer en dag avtalet skall omförhandlas. På försäljningen går det än så länge åt 
båda håll, från att ha haft en pandemi med delvis lockdown (restauranger/grossister) till att börja 
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hitta formen igen, för så märka att en del konsumenter är osäkre på OM de kan använda pengarna 
på mathantverk till de som verkligen förstått att det är superviktigt att just nu handla lokalt. 

Har företagets omkostnader ökat med anledning av världsläget? Hur mycket bedömer du att 
omkostnaderna ökat? 

100 % av de mejerier som svarat anger att omkostnaderna har ökat. Hur mycket man uppskattar att 
det ökat varierar, från 8 % upp till 70 %. De kostnader som har ökat är blandat; förpackningar, 
förbrukning, råvaror, el fraktkostnader, foder till djur, utsäde, utrustning till mejeriet m.m. 

 

Slakt och chark 
Kan du kort beskriva nuläget för ditt företag? Hur påverkar världsläget företagets verksamhet? 

Går back varje månad, höga kostnader speciellt el men även insatsvaror rusar i pris. Stor minskning i 
privatförsäljning samt minskning till restauranger. 

Mindre försäljning 

Energikostnader och regelkongler håller på att ta kol på oss 

Vi märker det på ökade kostnader för allt av förbrukningsmaterial, förpackningsmaterial, ökade 
transportkostnader både på att få hit varor samt skicka i väg våra produkter – detta är en tung post 
hos oss då vi långa transportvägar åt alla håll. Tack vara fast elavtal märker vi inte ökta kostnader 
där än – men det kommer en dag avtalet skall omförhandlas. På försäljningen går det än så länge åt 
båda håll, från att ha haft en pandemi med delvis lockdown (restauranger/grossister) till att börja 
hitta formen igen, för så märka att en del konsumenter är osäkre på OM de kan använda pengarna 
på mathantverk till de som verkligen förstått att det är superviktigt att just nu handla lokalt. 

Vi känner av en vikande efterfrågan. Under hösten har vi även fått signaler från restaurangkunderna 
att de ser med oro på bokningsläget. Energipriser, prisuppgång på förbrukningsmaterial mm göre att 
vi knappt har några marginaler kvar i dagsläget. 

Kraftigt ökade kostnader el, hämtning slaktavfall, förpackningar, förbrukningsmaterial. Vågar ej höja 
priserna till den nivå som skulle behövas. Kommer att bli ett förlustår sannolikt. Planerar att minska 
volymen på produktionen och jobba med kurser/utbildning. 

Minskad försäljning av kött och chark. Mindre folk i rörelse. Småskalig Livsmedelsproduktion kommer 
att drabbas hårt. Redan för billiga priser kommer att pressas ännu mer för att möta efterfrågan. Folk 
vill äta bra, gärna lokalt med det får inte kosta. Nästan inga vet vad det kostar att producera mat på 
ett sätt som är bra för, miljön, klimatet, djuren och för oss. Det är grundproblemet. Folket är obildade 
inom matproduktion och det viktiga med att köpa lokalt. 

Har företagets omkostnader ökat med anledning av världsläget? Hur mycket bedömer du att 
omkostnaderna ökat? 

100 % av de företag som svarat anger att omkostnaderna har ökat. Hur mycket man uppskattar att 
det ökat varierar, från 7 % upp till 50 %. De kostnader som har ökat är blandat; el, förpackningar, 
råvaror, förbrukningsmaterial, foder, utsäde, hämtning av slaktavfall m.m. 
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Vilka konsekvenser har eller kan ökade omkostnader få för företagen?  
–  höjda priser, nedlagda verksamheter och uppsagd personal 
 

Så länge kunden kommer funkar det. Jag höjer så litet jag kan. 

Mindre förtjänst och mindre lön. I längden mindre ger det mindre motivation för utveckling framåt. 
Mam är redan ”trött” efter alla turer med pandemin och inte riktigt redo för rond 2. 

Mindre marginaler när kostnaderna ökar. 

Vi klarar oss till jul, men vänder det inte i jan-feb är det slut. 

Höjda priser ut till konsument och personal nedskärningar. 

Mindre lönsamhet, uppsägningar, konkurs 

De konsekvenser som jag kan se är att folk kommer handla mindre av mina produkter. Det får jag 
försöka kompensera genom att hitta nya kunder. 

Svårare att hålla budget 

1. 2022 blir ett förlustår, 2. Troligen måste vi minska våra personalkostnader 

Prisökningar, lägre lön. 

Kryper in i grottan o avvaktar utvecklingen. 

Minskar ner 

I kombination med minskad efterfrågan är vi snart i läget att stänga verksamheten. Det första är ju 
förstås att sluta ta ut lön vilket får konsekvenser för mig personligen. 

Att vi måste höja priser och att färre handlar. 

Att vi lägger ner 

Oklart ännu. De mesta av de ökade kostnaderna har vi kunnat ta ut hos kund. Dock lite lägre 
marginaler nu än tidigare. 

Stoppa planerade investeringar. Lägre lönsamhet. Oro inför framtida verksamhet. Ifall detta medför 
att antingen gården eller vi inte klarar dessa ökade kostnader får det konsekvensen, förlorade 
arbetsplatser, minskat lokal matproduktion, ingenväxte marker etc etc 

Försämrad likviditet, permitteringar 

Vi flyttar personal till våra andra verksamheter (lantbruket, slakteriet). Vi har redan diskuterat 
eventuella permitteringar framöver 

Vi måste höja priserna med påföljande risk att vi tappar omsättning. Då måste iv säga upp personal, 
eller i praktiken skära ner på timmar och antalet öppna dagar. Men det återstår att se hur väl det 
skulle fungera. Vi blir inte mer effektiva om vi blir färre men vi kan kanske matcha en lägre 
efterfrågan. 
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Vi planerar dra ner på volymen och antal slakttillfällen och prova ha kurser/utbildningar. Om det inte 
fungerar överväger vi att lägga ner verksamheten. 

Vi får sluta med vår grundverksamhet och växla över till nått annat 

I första hand uppsägningar samt att vi drar i handbromsen i tilltänkta satsningar. 

Ev får jag pausa tillverkning och försäljning 

 

Finns det något som du ser att Eldrimner kan göra för ditt företag utifrån 
ovanstående frågeställningar? 
 

Bättre priser på kurser och mer specialkurser. Fortsätta kämpa för oss mot myndigheter och deras 
dumheter. Fortsätta skapa nätverk mathantverkare emellan. Rådgivning på individnivå. 
Mentorprogram. Mer företagande (ekonomi, marknadsföring etc) utöver själva hantverksdelarna. 
Vara mer ute i landet, närmare mathantverkarna. 

Bränselkostanderna och el har ökat. Att betala både energiskatt och även moms på energiskatten är 
inte ok för producerande företag. 

Ligga på med att folk måste handla lokalt. Prata med ny regering direkt den är på plats om lättnader 
av kostnader 

Tror Eldrimner har svårt att påverka världsmarknaden. Men ett skulle kunna va att få till någon form 
av samverkan till att köpa in material tillsammans med andra småföretag 

Fortsätta satsa på det tidlösa i mathantverket. Öka fokus på den folkliga anknytningen i 
mathantverket. Ofta ges rådet att mathantverkare bara ska höja priserna för att råvarorna är dyra 
och omkostnaderna ökar, men då ökar också risken för att kunderna slutar handla. 

Vet ej 

Fortsätta sitt arbete för att sprida kunskap kring mathantverk. Skapa nätverk mellan producenter. 

Vet ej 

Svårt. Men sprida ordet om hur viktigt det är att gynna sina lokala producenter. De lär inte finnas 
kvar annars. 

Finns ju stöd att söka. Gärna info om vilka och hur man söker. Någon som kan föreläsa om hur man 
lägger sig själv i malpåse. 

Få bort onödiga kostnader och administration, t.ex. naturvårdsverkets förpackningsproducent 
registeravgift och insamling och viten. Livsmedelsverket extra kostnader vid uppföljning av 
anmärkning, länsstyrelsens projekt kring uppstallning bedövning och avblodning osv. 

Gärna lägga mer betalda utbildningar ute hos oss. Och driva information om att lokalproducerat mat 
är viktigt för landet och förklara varför det kostar mer. 
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Fint att ni frågar! Tror det är svårt att göra så mycket åt situationen. Många har brottats med 
pandemi och nu detta. Det vi som företag kan göra är att Hushålla på el, personal och råvara samt se 
över våra kostnader i stort och försöka spara där det går. Vi kommer fortsätta välja bra råvaror och 
propagera för det vi alltid gör och hoppas på att människor väljer att komma. Kanske är fika en tröst 
för många i en väldigt jobbig lågkonjunktur. 

Påverka politiken och makthavare 

Jobba för att pappersarbete och admin hos livsmedelsverket, KRAV och andra kontrollorgan 
minskar/automatiseras. Det skulle minska våra onödiga kostnader som inte har med den direkta 
verksamheten att göra. 

Arbeta för lägre frakt och transportkostnader. Arbeta för olika stödordningar för att bevara en 
livskraftig landsbygd och öka Sveriges självförsörjningsgrad. Arbeta för att öka andelen stöd i 
investering 

Jobba för reducerad alkoholskatt för små producenter enligt EU-förordning från 1992. 

Kräv ursprungsmärkning av alla animalier som serveras på restaurang. Den billiga produktionen och 
delvis importen kommer att locka många kunder framöver 

Nej, egentligen inte. Kanske om folk skulle känna sig tryggare med elpriserna (och räntorna) att de 
skulle våga handla mer men jag tror många är oroliga för att det ska stiga så att de redan nu försöker 
lägga undan så mkt de kan. Våra små prishöjningar tror jag inte är den stora grejen. 

Påverka politiker! Det känns inte som om politiken vill ha någon livsmedelsproduktion? 

Informera om vad matproduktion kostar. Gör enkla räkneexempel som folk flest kan förstå. Prata om 
vikten av lokal matproduktion som inte är beroende av massor av insatsmedel utifrån. Och hur man 
genom att köpa lokal mat kan vara med och påverka hur vi vill att matproduktion ska gå till. Gör små 
inlägg varje vecka som förklarar detta, så kan vi som gör eller köper lokal mat dela i våra kanaler. 

Belysa för politiker om situationen för mathantverkare 

Nej 

 


	Enkät bland mathantverkare hösten 2022
	Branschvisa svar och olika förutsättningar
	Bageri
	Bär-, frukt- och grönsaker
	Mejeri
	Slakt och chark

	Vilka konsekvenser har eller kan ökade omkostnader få för företagen?
	–  höjda priser, nedlagda verksamheter och uppsagd personal
	Finns det något som du ser att Eldrimner kan göra för ditt företag utifrån ovanstående frågeställningar?


