
Mitt äppelträd-
Kontraktbaserad 
direktförsäljning

Rikard Korkman
Råbäck gård
Espoo



UTMANINGAR I DEN KONVENTIONELLA 
MATKEDJAN

-Svag
förhandlingsposition
-Kortsiktighet
-Andelen av
konsumentpriset blir 
liten 
-Ingen beröring med 
konsument-
gränssnittet



”You never change things by fighting the existing reality. To change
something, build a new model that makes the existing model
obsolete.”

Richard Buckminister Fuller

Lähde: Reinventing organizations , Frederic Laloux, 2014



KAN EN KORTARE VÄRDEKEDJA ÖPPNA NYA 
MÖJLIGHETER?  

https://www.lancasterfarmfresh.com/

-Gårdsförsäljing
-”Farmers market”
-REKO
-CSA
• Från 1986 (USA)
• 13000 CSA gårdar i USA
• Kontraktbaserat, lokal produktion 

veckoleveranser, partnerskap
• konsumentdriven/odlardriven/mul

ti CSA
-Foodhub (B2C, F2R)
• 400 foodhubar i USA
• Samarbete mellan odlare gällande

insamling, marknadsföring och 
distribution



ÄPPELTRÄDGÅRDEN PÅ RÅBÄCK

• Trädgården befinner sig i Mankby ca 25 km från Helsingfors absoluta 
centrum.  

• 0,8 ha, 1100 äppelträd, 4 sorter (Early Geneva, Nanna, Amorosa ja 
Rubinola). 

• Anläggning  2013

• Modern tätplantering (radmellanrum 5 m, avstånd mellan träd 1 m , 
höjd 3,20 m). Odlingstekniken påminner om vinodlingsteknik.















HUR FUNGERAR DET?

• 1 års kontrakt till fastpris-förtur att förlänga kontrakt

• Försäljning 1.9.-, strävan att avsluta till julen

• Odlingskarta i början på året

• Öppna dagar till andelsägarna i samband med blommningen

• Skördekartläggning till ägarna-plockning slutet av augusti-början av 
oktober. Varje sort har en plockningsdag (4 plockningsdagar)-
plockningsdagarnan effektivt organiserade; självplock eller färdigt 
plockat (1+2d avhämtning)

• Riktad försäljning till nuvarande ägare -1.11. Efter det om det finns 
lediga öppet för nya ägare



2014 2015 2016 2017 2018

54 andelar n. 500 andelar

20 träd 8 4 2 2

0,7 kg/träd (10%) 1,75 kg/träd (25%) 3,5 kg/träd (50 %) 5,6 kg/träd (80%) 7 kg/träd (100%)

n. 15 kg n. 15 kg n. 15 kg n.  11 kg n. 15 kg

40 e/andel 40 e/andel 40 e/andel 35 e/andel ?

-Skördepotential 15 kg/träd



”AFFÄRSSYSTEM”

• Wordpress blog och hemsida, www.rabackgard.fi

• Facebook, Råbäck gård

• Holvi nätbank, inga fasta kostnader, 3 % av försäljningens värde

• E-post, nyhetsbrev och inbjudningar till plockning

http://www.rabackgard.fi/


KONTRAKTSVILLKOR

• Målsättning: Klara spelregler

• Odlarens ansvar

• Kundens ansvar

• Definition av skörderisk



UTMANINGAR

• Odlingsrisker (vattensorkar, fruktträdskräfta etc)

• Jämn skörd från år till år, skördevariationerna mellan åren

• Kundlojalitet (”churn rate”) -förtroende-öppenhet- aktiv informering , 
speciellt om det uppstår problem

• Utvecklandet av tilläggservice för kunderna (nu: honung)

• Lätthet och enkelhet både för kunden och odlaren-helhetskonceptet 
måste fungera

• Viktigt att observera: Marknadsföring kostar speciellt i början



ERFARENHETER

• Fin växelverkan med kunderna sporrar, känns bra att veta till vem man 
producerar

• Effektiv modell(inspiration: IKEA)
• Minimering av förpackningsmaterial (trälådor)

• Minimerad hantering (ingen sortering, plockas direkt i egen låda)

• 50 % plockar själv



TACK TILL SAMARBETSPARTER-UTAN ER SKULLE 
DET INTE HA LYCKATS!

• Susann Rännäri ,MASVA-projektet, nu: verksamhetsledare på
Luomuliitto (affärsplanering)

• Olli Repo, Art Director, Herttoniemen ruokaosuuskunta, nu: 
foodhubmanager, Nylands mat (grafisk planering och affärssystem)

• Fredrik Björklund, trädgårdsrådgivare (planering av anläggning)

• Markus Engman och trädgårdsstuderanden 2012-13, Axxell (Överby, 
Esbo) (anläggningsarbeten)

• Schetelig (material), Awika Advice , Holland (rådgivning), Carolus 
Trees ,Belgien (äppelplantor), grävmaskinsförare (anläggningsarbeten)



Kiitos! Tack!


