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Stefan Huber, assistant 
professor and  
Klaus Solberg Söilen, lec-
turer, prepared this case as 
a basis for group discus-
sion rather than to illus-
trate either effective or 
ineffective handling of an 
administrative situation. 
Certain industry and pro-
prietary data have been 
disguised. 
 

Abstract: Odlarna AB, a forest plant growing corporation in Falkenberg 
(Southwest Sweden) and Gävle (East Sweden), is one of the country’s 
leading companies when it comes to growing, developing and grafting 
tree plants and seeds. It has a long history in the growing industry. 
 From the very beginning, Odlarna AB had a clear and strong 
marketing strategy: The clientele was to be the major forest companies in 
Middle and South Sweden. The motto of the firm – “Good plants for good 
customers!” – reflects both the ambition to produce high quality products 
and to gain a close relationship with customers. Good relations are im-
portant in the Business-to-Business Marketing.  
 The strategy of the firm has so far been very successful. The only 
national competitor – a public growing firm, which used to rely on subsi-
dies – was recently forced to raise their prices according to the level set 
by Odlarna AB. For a rather small company like Odlarna AB, this indi-
cates that a well functioning business strategy partly can compensate for 
company size. If this is true the findings could have considerable impor-
tance for small and medium size companies.  

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Falkenberg och i Ockelbo/Gävle finns anläggningar som tillhör det framgångsrika 
skogsodlingsföretaget Odlarna AB. VD:n Jan Twetman har ett långt förflutet inom 
odlingsbranschen. Ursprungligen var han anställd hos företagets föregångare Hillesö 
AB, som han köpte under 1990-talet.  

– Så här i efterhand måste man säga att vår framgång till stor del beror på det 
faktum att vi startade i rätt tid, menar Twetman i en intervju. Dessutom hade vi från 
början en tydlig marknadsstrategi med några få stora kunder i stället för många små. 
Efter det att vår största konkurrent – ett statligt bolag – blev tvingat att höja sina priser 
till våra nivåer har efterfrågan på våra produkter ökat kraftigt och vi ha kunnat förstärka 
vår position inom marknaden. 

Odlarna AB är ett intressant exempel på hur en nära kundkontakt kan löna sig i 
längden, särskilt om man är mån om den egna produktens höga kvalitet. Fallet visar 
också hur det politiska etablissemanget ibland inskränker och rentav hotar de små 
företagens existens. 
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Från forskningsprojekt till eget företag 
 
Odlarna ABs historia startar i princip 1974 då man 
på växtförädlingsföretaget Hillesö AB i Landskrona 
startade ett förädlingsprojekt med skogsplantor. 
Hillesö AB var en av de tre världsledande företagen 
på förädling av sockerbetsfrön och ingick i ett större 
sockerbrukbolag i sydvästra Sverige. Till projektet 
knöts en forskare och målet var att utveckla ett 
vegetativt förökningssystem av skogsplantor1.  
 Till en början fanns ingen konkret produkt 
utan målet var snarast att under de tio följande åren 
ta fram en ny granplanta som kunde säljas. Samtidigt 
som detta projekt pågick specialiserade sig företaget 
också på att sälja utrustning till traditionell 
växtförökning och fröbehandling över hela världen, 
inte minst för att bygga ut sitt internationella 
kontaktnät. 1975 anställdes Jan Twetman i företaget 
som ”missionary salesman” och verkade under de 
följande åren mest som internationell försäljare. 
 Under 1980-talet såldes Hillesö AB till 
Volvo AB som i denna fas köpte upp många 
livsmedelsföretag. Hillesö AB ingick i 
livsmedelkoncernen ända tills Volvo sålde 
livsmedelsandelen vidare till Sandoz Seeds i början 
av 1980-talet. Eftersom Hillesö AB inte hade gått 
med vinst fram till denna tidpunkt ville den nya 
koncernen dock bli av med företaget. Jan Twetman 
hade blivit divisionschef för företaget och fick i 
uppdrag att sälja det. Men just då fanns ingen 
intresserad köpare. Hotet var att företaget skulle bli 
nedlagt. 
 I detta skede föreslog Twetmans chef honom 
att köpa företaget. Twetman var intresserad, men 
tveksam eftersom köpesumman skulle bli ca 25 

                                                           
1 ”Vegetativt” betyder i det sammanhanget att plantorna inte 
förökas sexuellt utan att man på grundval av plantornas 
omnipotenta förmåga multiplicerar dem genom att ta en del av 
dem och låter den växa ut till en fullfjädrad planta igen. 

miljoner kronor. För att hitta investerare började 
Twetman använda sig av sitt stora kontaktnät och 
sökte upp en hel del personer under den följande 
tiden. Flera var skeptiska, men några uppmuntrande. 
Ett generellt problem var det faktum att man inte 
trodde att en tjänsteman skulle lyckas med att ta över 
ett bolag. En kusin till Twetman föreslog att han 
skulle hyra Hillesö-verksamheten och köpa dess 
levande lager till en mindre summa. Tillsammans 
med rörelsekapitalet som skulle behövas för att 
kunna överleva räknade de ut ett belopp om 15 
miljoner kronor som Twetman skulle låna av 
banken. Banken var först lite tveksam, men gick till 
slut med på affären. Som tur var visade det sig snart 
att det nya företaget inte alls skulle behöva de höga 
lån som Twetman trodde var nödvändiga. 

– Det var då banken började få ett visst 
förtroende för mig, säger han. Samtidigt var detta 
egentligen den hårdaste tiden: Att finansiera ett 
projekt som dittills bara hade gått med förlust. Jag 
sprang runt i en hel månad och kontaktade oerhört 
många människor. Först när min kusin talade om för 
mig att min plan att köpa det gamla företaget inte 
gick förstod jag att jag skulle vara tvungen att satsa 
på en annan typ av företag istället. Min kusin hjälpte 
mig också att möta banktjänstemännen. 

En viktig förutsättning för att Twetman 
skulle kunna få lånet var att han lovade att på rimliga 
meriter inte säga upp personalen, åtminstone inte 
omedelbart eftersom banken var mycket mån om sin 
publicitet. För övrigt tror Twetman att man i en 
situation där man förhandlar med en bank om ett 
framtida projekt mest blir bedömd som person och i 
mindre utsträckning som företagare: 

– Det är viktigt med det personliga 
framträdandet. Möjligen kan även ett någorlunda 
hyfsat rykte hjälpa. För banken är det egentligen 
omöjligt att utvärdera ens affärsidé som skiljer sig så 
mycket från deras verksamhet och arbetssätt. 
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Ett nytt företag – en ny affärsidé 
 
1994 grundades alltså det nya företaget ”Odlarna 
AB”. Idag ägs det till 80 % av Jan Twetman och till 
20 % av hans affärspartner Sven-Erik Holmgren. 

Mycket lyckosamt för det nya företaget var 
det faktum att både skogsaktier och massapriser 
började stiga kraftigt under åren 1994 och 1995 så att 
företaget fick en rejäl skjuts direkt från början. 
 Men snart dök en viktig fråga upp som 
ledningen fick ta ställning till: Skulle Odlarna AB ta 
över också själva affärsidén från Hillesö AB eller 
skulle man försöka profilera sig på nytt? Faktum var 
att man var mycket väl ansedd på marknaden. Därför 
bestämde man sig snabbt för att arbeta efter mottot 
”Bra plantor till bra kunder!”. Detta valspråk håller 
man fast vid även idag.  

På Odlarna AB tas mottot på stort allvar. I 
klarspråk betyder det att affärskontakten med de 
stora skogsbolagen som man producerar både plantor 
och utrustning till plantskolor och mekanisk 
plantering åt är minst lika viktig som handeln själv. 
Å ena sidan är man därför mycket angelägen om att 
kunna erbjuda produkter som håller en hög kvalitativ 
standard. Eftersom man dessutom har lång erfarenhet 
av forskning försöker man även fortsättningsvis att 
etablera sig inom framodlingen av kvalitetsplantor 
för försäljning. För detta ändamål anlitas forskare 
och skolade odlare från Alnarps 
Lantbruksuniversitet. 

Vad gäller klientelet hade det vid starten av 
Odlarna AB kommit till en omdaning inom 
Skogsvårdsstyrelsen som skilde sin odlingsdel från 
myndighetsbefattningen. Därmed hade odlarna fått 
en viktig konkurrent på riksnivå. Men den stora 
skillnaden för det nya statliga odlingsbolaget var att 
de hade flera hundra anställda, medan Odlarna AB 
endast anställde runt 25 personer.  

– Jag insåg med en gång att det inte var 
möjligt att arbeta som de gjorde, dvs. att åka runt i 
landet, dricka kaffe och sälja tusen plantor åt gången, 
berättar Twetman. I stället bestämde vi oss för att 
koncentrera oss på de stora bolagen som vi dessutom 
kände sedan tidigare. Idag är ca 90 % av våra kunder 
stora bolag och endast 10 % små planthandlare. Att 
satsa på de stora kunderna var ett väldigt medvetet 
val och det är ett koncept som har fungerat bra 
hittills: Vi har en “going business”, ett gediget 
kunnande, ett gott renommé och fina kunder.  

Det finns en annan mera lokal restriktion för 
Odlarna ABs kundkrets, nämligen det faktum att 
man bara erbjuder sina varor och tjänster till de stora 
kunderna i Götaland och Svealand, men inte i 
Norrland där de stora skogsbolagen har sina egna 
odlingsavdelningar. 
 
”Anti-strategi” 
 
Ett annat strategiskt val man gjorde på Odlarna AB 
var att man utsåg det stora statliga bolaget som enda 
konkurrent bland många andra odlarföretag: Detta 
bolag skulle man mäta sig med i fortsättningen. 
Twetman berättar hur han under lång tid försökte 
driva en “anti-strategi” mot det statliga bolaget, dvs. 
att alltid agera precis tvärtemot som de andra gjorde: 

– Sålde de till små kunder, sålde vi till stora 
kunde. Sålde de till alla möjliga kunder, ville vi 
bestämma vilka kunder vi ville ha. Det enda som vi 
fick rätta oss efter var deras prissystem. Eftersom vi 
visste att vi hade bra plantor och nöjda kunder vars 
behov vi kände till så kunde vi kräva lite mer betalt, 
ungefär 7 % mer än det statliga bolaget. Strategin var 
alltså att gå ut och säga: Vi är bäst, därför kan vi ta 
lite mer betalt. 

Twetman menar att det statliga bolaget i sin 
tur använde den omvända metoden dvs. att de 
orienterade sig vid Odlarnas priser och försökte 
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erbjuda billigare varor. Det märktes speciellt runt de 
två orter där Odlarna AB finns representerade, 
nämligen i Falkenberg och i Gävle/Ockelbo-trakten 
där det statliga bolagets priser var väldigt låga. Detta 
gjorde de enligt Twetman för att ta över Odlarnas 
närmarknad. 

Det strategiska konceptet ”anti-strategi” har 
enligt Twetman fungerat ända tills idag och Odlarna 
AB har kunnat hävda sig väl gentemot det statliga 
bolaget. Däremot har konkurrenssituationen just när 
det gäller detta bolag ändrats nyligen: Efter det att 
bolaget tagits över av en annan statlig koncern år 
2004 har det visat sig att koncernen var tvungen att 
skjuta till runt 130 miljoner kronor för att täcka 
tidigare förlustaffärer. 

– Detta gjorde mig väldigt upprörd, säger 
Twetman. I tio år har vi fått höra att vi var för dyra 
och nu visade det sig att de hade klarat sina billiga 
priser enbart genom subventioner.  

Twetman vände sig till politikerna och bad 
dem ändra på dessa förhållanden eftersom han ansåg 
att det statliga agerandet missgynnade situationen för 
de små privata odlingsföretagen. Det statliga bolaget 
försattes dock inte i konkurs – som Twetman 
förespråkade – eftersom politikerna kände ett ansvar 
för sitt företag. Ändå förstod den nya ledningen att 
man inte kunde upprätthålla samma 
subventioneringspolicy framöver. Istället höjdes 
priserna, vilket i sin tur medförde en kraftigt ökad 
efterfrågan på Odlarna ABs produkter. 

– Vår prisstrategi har alltid varit transparent 
och förutsägbar för kunden, menar Twetman. Vi har 
alltid förklarat att vi måste höja kontinuerligt 
eftersom vi måste ta hänsyn till allmänna 
marknadsfaktorer såsom inflation, priser på 
insatsvaror etc. Det har varit mycket svårare för våra 
kunder att kunna förstå vår motspelares prisstrategi. 
Nu verkar realiteten ha hunnit ikapp dem. 
 

 
 
 
Odlarna ABs övriga marknadsstrategier  
 
En annan aspekt av “anti-strategin” hos Odlarna AB 
är deras relativt unika “plantgaranti” som presenteras 
nedan: 
 
Text 1 Odlarna ABs Plantgaranti2

 
Plant Garanti 

 
Odlarna garanterar att alla plantor 
producerade vid Odlarnas plantskolor 
är välbalanserade och i god kondition 
vid leverans. Före leverans 
stickprovskontrolleras och sorteras 
alla partier.  

Skulle det efter leverans trots 
våra noggranna kontroller visa sig att 
plantor är undermåliga och felet har 
uppstått före leverans utbytes 
felaktiga plantor mot nya felfria. Om 
tillgången på plantor är begränsad 
krediteras fakturerat belopp. 
Ersättning härutöver t ex för indirekta 
skador, odlingsresultat, förlorad 
handelsvinst, förlorad good will eller 
liknande utgår ej. 

Reklamation ska vara Odlarna 
tillhanda senast 90 dagar efter 
leverans. Odlarna förbehåller sig 
rätten att med egen personal 
besiktiga reklamerade plantor. Skulle 
det vid en sådan besiktning 
framkomma att plantorna utsatts för 
onormala eller skadliga förhållanden 
så som felaktig skötsel, svamp- eller 
insektsangrepp, torka eller liknande 
utgår ingen ersättning. 

                                                           
2 Jfr. Odlana ABs hemsida: www.odlarna.se 
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I garantin ingår även planteringskostnader för nya 
plantor.  
Garantin var först i sitt slag i hela landet. Till en 
början kändes den enligt Twetman rätt ordentligt: 

– Första året, dvs. 1994, kostade denna 
garanti oss runt en miljon kronor av en total 
omsättning på ca 20 miljoner kronor, säger 
Twetman. Det var inte roligt. Men sedan har den 
lönat sig, just eftersom kundernas förtroende för oss 
växte. 

Företaget försöker också att synas där 
skogsbruksbolagen möts. Twetman själv 
representerar Odlarna AB utåt, men deltar även i en 
del andra möten som t ex Forskningsrådet m m.  
 – Det har vi faktiskt fått mycket beröm för, 
dvs. att vi alltid syns fastän vi är ett förhållandevis 
litet företag. Vi har gjort det här medvetet, alltså som 
ett strategiskt val. 
 På motsvarande sätt har man gjort stora 
insatser inom kundkontakten. Kunderna bemöts på 
bästa möjliga sätt. Själv reser Odlarna ABs 
representanter inte till kunderna utan de kommer till 
företagets anläggningar för att besiktiga de nya 
plantorna. Utöver genomgången av det gångna årets 
utveckling och visningen av det nya sortimentet 
bjuds kunderna på middag, övernattning och 
fisketur. Detta uppskattas mycket av kundkretsen. 
 Jan Twetman menar också att det är viktigt 
att man syns i medierna. Därför spenderas det årligen 
en del pengar på reklam och annat 
offentlighetsarbete. 
 – Många säger att de känner igen oss och att 
det skrivs så mycket om oss. Men det stämmer 
egentligen inte – de har nog bara sett annonserna. 
Det är emellertid bra att folk kommer ihåg oss. 
 Det finns även en del ekonomiska och 
administrativa åtgärder hos Odlarna AB för att 
bibehålla deras marknadsposition och garantera 
företagets lönsamhet. Bland annat använder man sig 

av en rad nyckeltal som läses och uppföljs noga. En 
stor del av detta arbete utförs av Jan Twetman själv. 
Men ledningen funderar på att anställa en 
marknadschef inom en snar framtid. 

Till sist står även personalarbetet högt i kurs 
på Odlarna AB och ledningen lägger ner mycket 
energi och resurser på personalen. Man anordnar 
utflykter och två personalfester om året. Dessutom 
finns det ett individuellt löne- och 
utvecklingssystem. Även bonus delas ut i den mån 
arbetstagarna har bidragit till företagets tillväxt. 
Bonussystemet är utformat på det viset att det ska 
sporra de anställda ömsesidigt till mer engagemang. 
 Allt som allt anställer Odlarna AB för 
närvarande ett 50-tal personer. Mer än hälften av de 
anställda är kvinnor som utgör runt 60 % av det 
totala antalet anställda. Under högsäsongen kan 
personalen uppnå 125 personer. Här använder man 
sig mycket av utländsk arbetskraft, främst från 
Thailand. Ser man tillbaka, så har företaget 
fördubblats sedan starten 1994. Detta gäller även 
omsättningen vilket framgår av följande tabell: 
 
Tabell 1 Antal anställda och omsättning hos  

 Odlarna AB under åren 1994-2004 
 

År        Anställda      Omsättning  
         (i milj. kronor)3

 
1994  25  20 
1996  29  26 
1998  32  26 
2000  42  28  
2002  55  30 
2004  51  36 

 

                                                           
3 Siffrorna är ungefärliga. De används här endast förtydligande 
syfte. 
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Framtidsutsikter 
 
Eftersom konjunkturen är mycket positiv för 
skogsodlarna just nu, har man på Odlarna AB 
maximerad produktionen. Jan Twetman tror att den 
gynnsamma trenden kommer att hålla i sig i ungefär 
tre år till. Frågan är om man ska expandera under 
denna tid genom att t ex bygga fler växthus, skaffa 
större maskiner etc. Men det vill egentligen varken 
Twetman eller hans affärspartner.  

Det är alltså troligt att Odlarna AB kommer 
att kunna gå med hyfsad vinst åtminstone tre år till. 
Efteråt skulle man nog behöva uppgradera 
odlingssystemet eftersom det är något föråldrat. Men 
det är osäkert om detta kommer att genomföras.  

Anledningen till återhållsamheten inför 
framtida investeringar och expansion ligger i den 
generationsproblematik som man befinner sig just nu 
i. Både Twetman och hans affärspartner har 
funderingar på att gå i pension senast om tio år. Vad 
som kommer att hända med bolaget hädanefter är 
oklart. 

– Det finns en del tankar kring företagets 
framtid men det är för tidigt att spekulera, säger han 
avslutningsvis. Det hade dock varit fint om Odlarna 
AB kunde finnas kvar i någon form. 
 
 
Källor 
 
Muntlig källa:  
 
Intervju med Jan Twetman, VD av Odlarna AB 
 
Skriftliga källor:  
 
Odlarna ABs hemsida: www.odlarna.se 
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