
SLUTRAPPORT BRA MAT LÄNGS E6 

Vi har utrett och bedömt om och vilka förutsättningar som behövs för att kunna 
genomföra en lyckad projektplanering och fullfölja projektet med etablering av 1-3 
matmoduler för försäljning av lokalproducerad mat.  

I vår on-line sammanställning av processen redovisar vi delar av kunskapsinhämtning och 
förslag på hur vi formar projektet utifrån gjorda analyser och ny kunskap.  

Nedanstående frågeställningar har behandlats och givit följande resultat. I 
investeringsunderlaget kompletterar vi med hur projektet kan förverkligas. 

1. Transport, råvaruleverans till centralt kök.  
 
Vi har identifierat 3 olika system som tillsammans kan lösa distribution till det centrala köket 
samt ge producenter möjlighet att samleverera mellan sig. I samverkan mellan ”Lokala 
organiska nätverk”, Lokalproducerat i Väst kommande lösning som utformas i samarbete med 
Chalmers samt att nuvarande stora matdistributörer såsom Svensk Cater, Menigo, M&S m fl 
tar in mer av lokala råvaror från de leverantörer som har möjlighet att levererade nödvändig 
volym. Se investeringsunderlaget för vidare information.


2. Lokalisering, var längs E6 är det lämpligt och varför?  
 
Vi har identifierat Spekeröd, Stora Höga som en lämplig placering i Södra Bohuslän. Vi grundar 
beslutet i antal bilar i båda riktningar utifrån Trafikverkets mätningar. Möjligheter till lätt tillgänglighet 
i båda riktningar. Efter detta motet norr ut avviker stora delar av trafiken. Mognaden i etableringstid 
av trafikplatsen Spekeröd bedöms ge utrymme för fler mataktörer.   

3. Produktion, Vilket utbud kan erbjudas utifrån råvarutillgång och ekonomisk hållbarhet?  
 
Utifrån vår inventering av lokala producenter att det finns en övervikt inom bl a lammproduktion. Ur 
hållbarhetsaspekt vill vi använda hela djuret och korv är en bra och användbar produkt som har 
dessutom har lång hållbarhet. Vill vill ur hållbarhetsaspekt jobba med svenska baser såsom potatis 
och nakenhavre samt använda grönsaker i säsong. Se menyförslag. 

4. Anläggning, vilken teknik finns att tillgå för att möta vår kravlista.  
 
Den viktigaste tekniska lösningen är smarta självserverande kylar från Instant System i Borås. 
Renhållningssystem med kompost har visat sig ej vara den mest hållbara lösningen och 
kommunernas anläggningar jobbar med rötningssystem som vi får anpassa oss till. Däremot kan 
vi skapa egna microsystem och tänka smart med engångsartiklar, förvaring och hantering i 
produktion och servering.  
 

5. Samarbetspartner. Vilka samarbetspartner är aktuella och intresserade? 
 
Lokalproducerat i Väst som har kunskap om lokala producenter och ett etablerat nätverk samt är 
en organisation med stor erfarenhet inom ämnet.  
 



SmartCooler för smart ny matdistribution. Carboncloud, mätverktyg för klimatpåverkan 
matproduktion för restaurang och matproducent.  
 
RISE för klimat 2030 och livsmedelsacceleratorn.  
 
Connect i Väst. Vi har inlett samarbete med Connect i Väst i Trollhättan. 
 
PINC har uttalat starkt intresse för att stödja konceptet när det är på plats. Deras inkubator 
verksamhet vidareutvecklar innovativa initiativ inom framtidens matproduktion. Organisationen är 
en del av Pauliggroup. Paulig är ledande nordeuropeiskt kaffe- och matföretag.  

6. Förpackning, vilka förpackningar finns att tillgå som är komposterbara?  
 
Mycket mer komplex fråga än vad vi initialt förstod. Mycket kunskapsinhämtning har skett kring 
detta och generellt kring hållbarhet. Förståelse och respekt för komplexiteten i en produkts 
livscykel och dess totala inverkan på miljön i kombination med människans beteende och behov. 
För tillfället sker mycket forskning inom branschen och nya lösningar och produkter kommer 
kontinuerligt ut på marknaden. Samtidigt kommer nya råd och även regleringar från såväl EU som 
regeringen angående plast och engångsartiklar. Pga den stora osäkerheten och höga 
utveckllingstakten har vi främst konstaterat att vill vara med och påverka beteendet mot minskad 
engångshantering. En svår fråga då vi erbjuder ta med mat. Idag finns komposterbara produkter 
men det är inte tillräckligt bra lösning, dock hade det får vara vårt val idag i kombination med att 
på verka möjlighet till att ta med egna behållare genom nudging. 
 

7. Personal, hur tänker vi kreativt och får en ekonomisk långsiktigt lönsam bemanning?  
 
Tidigare erfarenhet visar att det finns ett stort ekonomiskt gap mellan visionen om den hållbara 
matupplevelsen, önskan om den genuina lokala maten och kostnader för råvaror, personal och 
råvarutransport när man erbjuder mat som lagas från grunden med lokala, ekologiska råvaror osv. 
Något som i slutändan leder till ett icke ekonomiskt hållbart företagande. Vår idé är att effektivisera 
servering och produktion, utan att skära ned på det vi anser viktigast för den här målgruppen. Bra 
mat snabbt. Bra råvaror i en hållbar produktion.  
 
Genom obemannade serveringskoncept skär vi ned på personalkostnad. Vidare sker en 
kostnadseffektivitet genom teknologi vilket leder till att man producerar utifrån behov och minskar 
på så vis matsvinn och onödig personalkostnad. Begränsad meny och utnyttjande av hela råvaran 
är ytterligare faktorer att möta det ekonomiska gapet.  
 

8. Kretslopp, hur gör vi produktionen så resurssnål som möjligt? 
 
Här behövs mer kunskap och konkreta lösningar kan göras när köket planeras i nästa steg. 
Energibesparing i vattenproduktion, stor fokus på väl utformade hållbara rutiner, elbil, minskat 
matsvinn, utnyttja hela produkter, använda hållbara råvaror, cirkulära system och solenergi mm. 
Kompost verkar i nuläget ej vara en bra lösning pga kommunernas  renhållningsrutiner men 
framledes finns möjligheten att jobba med processen om bättre jord med hjälp av egna stora 
slutna komposter.  
 

9. Investeringar, hur stora är de totala investeringar som måste göras? Vem kan göra 
investeringen? Finns det stödformer som kan användas?  
 
Se investeringsunderlag.  



Investeringsunderlag 
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SAMMANFATTNING 

SYFTE 
Vi vill förändra matlandskapet längs de stora vägarna i Sverige och erbjuda resenärer ett 
hållbart, lokalproducerat, näringsrikt och effektivt matalternativ till resenärer på väg 
längs E6. 

MÅL 
Bra mat snabbt utan dåligt samvete för våra barn, vår kropp och vår miljö. Vi vill öka matupplevelsen, stödja 
mindre matproducenter, möjliggöra hälsosamma val för resenärer genom ett modernt, kostnadseffektivt, 
näringsrikt, lättillgängligt och ur alla hänsyn hållbart nytänkande initiativ. 

LÖSNING 
Med fokus på hållbarhet i alla led, designar vi ett matkoncept som bygger på ekonomisk realism, värderar vår 
miljö och omfamnar framtiden. Måltiderna kommer serveras genom ett obemannat koncept och kommer ej 
vara bemannade förutom vid besök av värdar. Vi vågar använda nya råvaror, odlade med nytt tänk och nya 
tekniker och vi skapar framtidens mat genom att nyttja dagens utbud kreativt. Med ny teknik når vi så 
effektivisering och fokuserar på målgruppens koncentrerade behov och visar samtidigt att framtidens teknologi 
är till fördel för miljön och människan.  

PROJEKTÖVERSIKT 
Projektet siktar på att utmana de nuvarande matkedjorna och erbjuda något helt nytt längs motorvägen. Som 
resenär har man oftast inte tid eller lust att ta en lång avstickare från vägen för att möta behovet av föda. Man 
har bråttom och vill ha ett effektivt stop nära motorvägen. Vi vill göra det möjligt att få lokalproducerad bra mat 
och hållbara råvaror genom att skapa en sådan genomtänkt och modern miljö som gör det svårt för bilisten att 
inte välja det hälsosamma alternativet. Vi tar maten från jord till bord utifrån kundens behov och producerar det 
utifrån miljöns villkor. Vi vill erbjuda slowfood i ett ”fast-food” manér. Med hjälp av nya tekniker och moderna 
miljöer kan de två mötas och göra det hållbart. 

I vår förstudie visar vi på möjligheterna att i ett modernt koncept koppla ihop maten från vår jord, och 
människan på väg, i ett hållbart klimatsmart koncept. Genom att möta det faktiska behovet av mat tidseffektivt 
utan att ge avkall på den absoluta grunden, med bra råvaror, kan vi på ett reellt vis skapa ett flöde från stressfri 
mat till den tidsmedvetna bilresenären. Lokala producenter ges möjlighet att utöka sin marknad, ges möjlighet 
till produktutveckling och att finnas med i en satsning på framtiden med gemensam marknadsföring och en 
kanal där värdet av lokalproducerad mat lyfts fram och värdesätts. Resenären som färdas genom landskapet 
får en kopplingen till platsen och en bättre mer näringsrik matupplevelse. Vi stödjer verksamheter som 
utvecklar ny hållbar råvaruproduktion. 
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FRÅN JORD TILL BORD. 
Besökaren känner närheten till landskapet genom starka visuella bilder på digitala skärmar. De tänkta 
matmodulerna kommer även vara en plattform för turistbyråer i ett digitalt koncept. Vi ser regionens mat som 
en förlängning av platsen och genom att äta den lokala maten och samtidigt få synintryck med motiv från 
naturen och landskapet, genom väl integrerade digitala skärmar, får besökaren en känsla av jord till bord. 
Besökaren inspireras att komma tillbaka, stanna längre och vilja upptäcka mer av regionen.  
En slags turistinspiration. 
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PROJEKTBESKRIVNING AV GENOMFÖRANDET 
Genom kostnadseffektiva lösningar vill vi skapa en ekonomiskt långsiktigt hållbar modell. 2018 gjordes en 
förstudie "Bra Mat Längs E6”. Vi vill nu genomföra projektet. Vi vill erbjuda ett obemannat serveringskoncept, 
iordningställa ett hållbart kök av ett befintligt outnyttjat kök samt en smart mjukvara för flexibel lagerhållning 
och automatisk prissänkning vid t ex kort datum.  

Modellen består av ett centralt kök där råvaror tas emot och färdiga rätter förädlas och förpackas. Rätterna 
körs sedan ut till obemannade serveringsmoduler placerade längst E6. Initialt placeras två moduler ut. Vi tror 
att varje centralt kök kan hantera 4-6 moduler. Ett centralt kök per region, där platsens och regionens mat 
tillreds.  

Vi kommer beställa obemannade serveringsmoduler som produceras, inreds och placeras ut längs 
motorvägen E6, på två platser i första skedet. Ett centralt kök etableras med hållbar matproduktion.  
Distributionslösning arrangeras och köps in för leverans av färdiga maträtter till modulerna. Logistik gällande 
lokala råvaror arbetas fram genom dels lokala organiska nätverk , dels Lokalproducerat i Väst framtida lösning 1

(som har tagit sikte på att utveckla en distributionslösning) samt i den mån det fungerar med befintliga större 
livsmedelsdistributörer.  

Ett bolag bildas för att äga och sköta driften av verksamheten. En styrelse tillsätts. En app tas fram för att 
kommunicera och skapa en kundgrupp. En hållbar meny fastställs. 
 
Informationsmaterial om projektet tas fram och sprids.  

Ett turistkonceptet formuleras och aktiveras. Detta innehåller också möjlighet att skapa annonsplatser och 
exponera sina produkter för en ny målgrupp. Dels för producenter men även för turistaktörer från regionen i ett 
kontrollerat urval och uttryck som skapar en enhetlig bild av platsen. 

Serveringsmodulerna blir även en säljkanal för lokala produkter i fack där betalning sker direkt till producenten. 
Detta ökar värdet för den lokala producenten samt förstärker det genuina och känslan av jord till bord.

 Lokala organiska nätverk innebär nätverk utifrån naturliga utbyten av råvaror och tjänster i förhållande till geografiska placeringar.1
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BAKGRUND 
There is now a collision between human civilization and the ecological system of our planet. Everyone can be a 
part of the solution. -Al Gore 

Idag finns det flertalet alternativ till mat när man färdas på de stora vägarna i Sverige. Men utbudet är 
enkelriktat och det är svårt att hitta alternativ där man erbjuds ett hälsosamt utbud, med fokus på miljö och 
hållbarhet. Utgångspunkten för idén för detta matkoncept kommer ur en frustration över att inte ha ett val som 
resenär när man vill ta sig från en punkt till en annan. Frustration över att känna dåligt samvete för vad man 
stoppar i sig, för vad man serverar sina barn och vilken påverkan produktionen av denna maten har för miljön.  

Våra undersökningar visar att många känner samma frustration som beskrivs ovan och att det finns ett behov 
av bra snabbmat. Man vill ha god och bra mat utan att behöva lägga tid på att vänta när man reser med syfte 
att komma fram i tid och förflytta sig från en punkt till en annan. Ibland är resan i sig målet och det stora nöjet 
är att vika av från den raka vägen och upptäcka små pärlor med personlighet och en bra upplevelse / 
värderingar kring matproduktion. Dessa resenärer är inte vår målgrupp. Våra tänkta moduler skall vara 
placerade i direkt anslutning till motorvägen, då syftet är att vara lättillgängliga och erbjuda ett effektivt 
matintag, och på platser där det inte finns ett samhälle med restauranger och caféer vid vägen. 

Trendanalyser visar inte bara en stor ökad hälsotrend, hållbarhetsfokus, och efterfrågan på funktionell mat. De 
visar också en allt större strävan efter effektivitet. Vi söker en friktionsfri resa och upplever ibland den digitala 
världen som mer tidseffektiv. I allt större utsträckning förväntar vi oss samma tidseffektivitet i den reella världen. 
Genom tillgänglighet och teknologi kan vi ge dem det.  

Tidigare erfarenhet visar att det finns ett stort ekonomiskt gap mellan visionen om den hållbara 
matupplevelsen, önskan om den genuina lokala maten och kostnader för råvaror, personal och råvarutransport 
när man erbjuder mat som lagas från grunden med lokala, ekologiska råvaror osv. Något som i slutändan leder 
till ett icke ekonomiskt hållbart företagande. Vår idé är att effektivisera servering och produktion, utan att skära 
ned på det vi anser viktigast för den här målgruppen. Bra mat snabbt. Bra råvaror i en hållbar produktion.  

Genom obemannade serveringskoncept skär vi ned på personalkostnad. Vidare sker en kostnadseffektivitet 
genom teknologi ”…” vilket leder till att man producerar utifrån behov och minskar på så vis matsvinn och 
onödig personalkostnad. Begränsad meny och utnyttjande av hela råvaran är ytterligare faktorer att möta det 
ekonomiska gapet. Kostnaden för råvaran anser vi ej går att påverka då vi respekterar de lokala 
producenternas ”arbetsförhållanden”. En ytterligare faktor för kostnadseffektivisering är idén med regionala 
centrala kök. Råvaruleveranser sker till ett produktionskök, därifrån skickas färdiga rätter till de utplacerade 
serveringsmodulerna. Transporten måste ske med hållbara medel. I samarbete med LPIV och de lokala 
producenterna vill vi hitta nya lösningar på distribution av råvaror till vårt centrala kök. 
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Vårt koncept erbjuder slowfood i fastfood manér. 

Vi vill jobba med framtidens råvaror. Genom att vara de som erbjuder och jobbar med produkter framtagna 
med ny mer hållbar teknik samt använda nya typer av råvaror, såsom mal odlad på land i tankar och alger m m 
ger vi entreprenörer möjlighet att utveckla nya matkoncept.  

Det är av vikt att våra kockar skapar menyer som tilltalar den traditionella kunden men blir överraskad av den 
använda råvaran. Inte utmana i smak utan i råvaran. 

!6



SWOT  
VÅGA TÄNKA NYTT-  KRINGGÅ FASTA NORMER MED GIVEN UTKOMST 
 

STYRKOR 
Bra råvaror

Förstudie med genomtänkt upplägg innan start

Bra kontakt med nätverk 

Erfarenhet av god mat omtyckt av många

Realistisk syn på branschen pga erfarenhet


SVAGHETER 
Ekonomisk risk   …………………………………………. 
Låg lönsamhet   ………………………………………….. 
Stort och spretigt projekt   ………………………………

Dyr teknik   ………………………………………………..

Allergener-riskabelt   ……………………………………..

Komplexiteten i vad som är hållbart…………………….


MÖJLIGHETER 
Stort intresse för förändring pga miljöhot

Globala målen

Möter fleratalet pågående trender t ex Hälsotrenden

Starkt behov, stor efterfrågan

Livsmedelsstrategin


HOT 
Lokalproducenter lägger ner, byts ut, kan inte leverera

Höga etableringshinder- etablerade konkurrenter   ……

Ifrågasättande av vårt syn på hållbarhet   ………………

Når ej ut i bruset   ………………………………………….

Inga investerare   …………………………………………..

Greenwash- skepticism mot ärligheten och äktheten i 
initiativet   …………………………………………………..

Få demokratiska ekonomiska modeller   ………………. 
Nå barnen och ändå vara hållbar   ………………………

Låga matpriser-låg lönsamhet i branschen 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LÖSNINGAR 

Realistisk ekonomisk budget

Ingen serveringspersonal

Begränsa

Testlab- samarbete

Informera och separera och undvik jordnöt t ex

Hålla sig uppdaterad med ny forskning, vara 
transparent.


Begränsa menyn och gör den flexibel

Marknadsföring, nischad,

Tydlig, transperens, flexibel, dialog, informera

digital teknik, samarbete


Kommunikation om ärlighet

Research, testa…

Robot

Jobba med prisvärda råvaror- laga gott. Höja 
förståelsen för matens pris
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VAD KAN KONCEPTET BIDRA MED OCH FÖRÄNDRA? 
Ökad efterfrågan på lokal mat- mer produktion 

Skapa mersmak samt bidra till ökad efterfrågan för nya typer av råvaror 

Nationella Livsmedelsstrategin 

Flytta positionen- hållbar snabbmat 

Hälsofördelar 

Teknikinspirerande 

Nytt turistkoncept 

Digital Transformation 

Teknik löser upp frustrationer  

HUVUDAKTIVITETER 
SE BILAGA FÖR UTFÖRLIG AKTIVITETSLISTA 

Steg 1. Projektplanering. Hitta samarbetspartners ev Trafikverket. 
 
Steg 2. Formulera affärsplan.  

Steg 3. Kostnadsförfrågan, tillståndssökningar, skapa relationer. Starta bolag. Placering av kök respektive 
serveringsmoduler. 
 
Steg 4. Produktion. Starta produktion av serveringsmoduler. Renovera centralt kök. Bilda lokala organiska 
nätverk för distribution av lokala råvaror. Skapa hållbar meny. Skriv avtal med leverantörer. 
 
Steg 5. Marknad. Skapa en community och etablera varumärket. Jobba ut i innovativa kanaler för att sprida 
varumärket och tjänsten. Skapa ett uppdämt behov av erbjudandet genom social aktiv marknadsföring. 
 
Steg 6. Anställa verksamhetsledare, formulera arbetsbeskrivning. Sustainability report. 

Steg 7. Etablera distribution, Erbjud kunden. 
 
Steg 8. Sprida kunskap om konceptet. Söka samarbete internationellt. 
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KONKURRENT / OMVÄRLDS ANALYS 
PESTLE 

• Politiska 
I nuläget finns det stort intresse både från allmänhet men också från styrande organ att förändra processen för 
framtagande av livsmedel. En riktning att förändra mot mer lokal men framförallt mot en hållbar produktion. 
Den nationella livsmedelsstrategin . Det nämns en sårbarhet i livsmedelskedjan. Det finns en stor osäkerhet 2

kring vad som är hållbart.  

Ambitionen att nå de globala miljömålen påverkar politikerna att hitta mer hållbar matproduktion. Det finns 
medel och intresse att stödja processer och verksamheter som jobbar i rätt riktning. 

• Ekonomiska 
Vi blir allt mer medvetna om vikten av bra mat och är beredda att betala för bra mat. ”För att garantera 
kvalitativ och hållbar matproduktion måste vi konsumenter vara villiga att betala mer för våra livsmedel i 
framtiden” 67% av allmänheten. en ökning med 13% sedan 2013(livsmedelsföretagen, demoscope, okt 2017) 

Det finns mycket bidrag att söka för forskningsprojekt både för klimatet, digitalisering, hållbar mat, 
livsmedelstsrategin mm. 

• Sociala 
”Trenden att svenskarna i allt högre utsträckning föredrar livsmedel gjorda på svenska råvaror håller i sig.  72% 
väljer det konventionellt producerade svenska livsmedlet. Det är en ökning med 6% sedan mätningen 2014.” 

”Sju av tio säger att deras val som konsumenter inte är så miljövänliga som de skulle vilja att var och 
majoriteten anser att individen har det största ansvaret för att skydda miljön. ”Sustainable consumerism in the 
Nordic region” från Miljömärkning Sverige. 
– Rapporten visar att konsumenter är väl införstådda med att deras eget ansvar är stort.– Som företag måste 
man hjälpa till så att ens företag levererar rätt produkter och rätt totallösningar för att leva mer hållbart. Det är 
enda sättet för ett företag att vinna konsumenternas respekt. Konsumenterna kommer att uppskatta företag 
som hjälper konsumenterna att ta ansvar.” 

• Tekniska 
Det finns ett behov att rationalisera och effektivisera 

 Det övergripande målet för livsmedelsstrategin ska vara en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala 2

livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra 
till hållbar utveckling i hela landet. Produktionsökningen, både konventionell och ekologisk, bör svara mot konsumenternas 
efterfrågan. En produktionsökning skulle kunna bidra till en ökad självförsörjningsgrad av livsmedel. Sårbarheten i livsmedelskedjan 
ska minska.
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On demand -enkelt och smidigt få det man behöver. Man förväntar sig att livet off-line skall vara lika friktionsfritt 
som online. 

Digitalisering och användning av robotar samt utvecklingen inom ai och annan modern teknik är progressiv 
och snabb. Det finns stora möjligheter att hitta nya lösningar som är moderna och framåtsträvande och kan 
uppfylla projektets mål.  

Vi behöver tänka kreativt och våga tänka nytt och leta upp rätt tekniska lösningar för en kostnadseffektiv 
resurssnål produktion och utskänkning. 

Nya tekniska lösningar för mer hållbart odlande: vertikal odling, insekter, odlat kött samtidigt som 
medvetenheten om sambandet mellan hälsa och kost växer, vilket ställer ökade krav på matindustrin att 
leverera mat som är bra för folkhälsan. Det spås till exempel att den digitala tekniken kommer att resultera i 
större möjligheter till skräddarsydda dieter. 

Odlat kött och minskat svinn. En uppmärksammad del av food tech är de företag som förordar insekter som 
klimatsmartare alternativ till proteinkällor än exempelvis nötkött. Det kan också handla om att framställa nya 
odlingstekniker eller metoder för att minska matsvinnet. De senaste åren har det pågått flera forskningsprojekt 
för att framställa syntetiskt kött i laboratorier, men ännu finns ingen färdig produkt att tillgå kommersiellt. 

• Miljömässiga 
Sommarens ovanliga väder och antalet svårkontrollerade bränder har gett en minskad trygghet och en ökad 
oro över klimatförändringarna. I höst gick den globala uppvärmningen förbi 1,5 höjningen och det är allt mer 
påtagligt att vi alla måste agera snabbare. Hållbarhet är ordet alla använder. Vi skall se till att agera och inte 
bara snacka. 

Sifo-resultat för unga 16-25 år 
94 procent uppger att de tycker att det är viktigt att leva klimatsmart 
72 procent uppger att klimatförändringarna påverkar deras liv idag 
60 procent säger att de tänker på klimatförändringarna varje vecka eller oftare - jämfört med 49 procent för 
hela befolkningen 
31 procent vill ta ett eget personligt ansvar för att stoppa klimatförändringarna 

• Juridiska 
Framtiden kan komma att kräva lagstadgade för att säkerställa att vi jobbar mot globala målen. Vi jobbar mot 
det… 
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KONKURRENSDIAGRAM  
I ett spindeldiagram ser vi att matkonceptet har flera starka faktorer. Substitut får ett högt värde (4) men övriga 
ben relativt låga värden (2,2,3,3). Att substitut får 4 beror på att det idag finns flera alternativ till matkälla när 
man reser längs vägarna. Dock får konceptet lågt på konkurrenter då det inte finns många som konkurrerar 
med hållbar mat även om det för närvarande finns några veganska alternativ främst på McDonalds och Max. 
Komplexiteten i att få till avtal med markägare längs vägarna i samband med avfarter samt förutsättningen på 
företagets storlek för att kunna konkurrera med de etablerade kedjorna är ganska högt. Därför får konceptet 2 
på nya aktörer, dvs relativt högt etableringshinder. 

Utifrån siffrorna drar vi slutsatsen att matkonceptet bör jobba intensivt och med en tydlig genomarbetad 
marknads och kommunikationsplan så att man når ut till 
sin målgrupp. Att målgruppen förstår värdet och nyttan 
för dem personligen att välja det nya alternativet. Samt 
att man nyttjar ny teknik och mjukvara för att fånga 
bilisters uppmärksamhet med riktad marknadsföring. 

Med dagens teknik kan vi utforma ett feedback system 
så att vi kontinuerligt ser respons på våra produkter, får 
förslag på utveckling (ger även känslan av att man kan 
påverka, det är vår kedja) och snabbt sammanställer 
feedbacken till konkreta resultat att förändra produktval 
och strategi utifrån. 
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MÅLGRUPP 
Vilka gemensam behov, intressen och egenskaper finns hos våra potentiella besökare och vilka skall vi satsa 
på att tillfredsställa? 

Behov 
Har ont om tid 
Hälsosam, hållbar mat snabbt 
Variation 
Trött - Piggna till 
Lågt blodsocker 

Intressen och värderingar 
Vikten av att äta sunt 
Förstår att vi måste agera nu för att inte förstöra vår planet. ”Det finns ingen planet B” 

Egenskaper 
Har barn 
Reser ofta- dvs sitter långa sträcker 
Reser långt 
Reser med bil 

ENKÄT  
tillfrågade 100 personer 

90%   Stannar och köper mat när de reser med bil 

90%   ÄR INTE NÖJDA MED UTBUDET 

55%  Tycker att det är viktigast att maten är god 

31%  Tycker att det är viktigast att man får maten snabbt 

Viktigast är att maten är hälsosam, därefter kommer ekologisk och lokalproducerad. 

VILL MÅLGRUPPEN HA DENNA TYP AV MAT? 
Detta är vår uppfattning utifrån enkät och tidigare erfarenhet. Ett test med analys av resultatet hade varit 
önskvärt. Dock kräver ett sådant test ett behov av marknadsföring för att skapa efterfrågan för att få ett 
realistiskt svar på testet. 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RISKBEDÖMNING OCH HANTERING 
Enligt riskanalysen  (se bifogat diagram) framstår produktens pris, etableringskostnad, kundernas vilja att välja 
ett obemannat alternativ, samt konkurrens från etablerade aktörer som de mest överhängande 
riskernafaktorerna. 

Produkt kostnad 
Risk: Slutpris för produkten kommer överstiga marknadens priser för nuvarande alternativ. 
Åtgärd: Noggrant utvalda råvaror, god planering kring meny, fördelaktiga samarbetsavtal, effektiv använding av 
teknik,  tydlig kommunikation kring priset och produkten (vad är det man betalar för?), arbeta för att 
medvetandegöra kunder (fördelar med vårt alternativ, vad är skillnaden, vilken skillnad gör man genom att välja 
detta osv) 

Etableringskostnader 
Risk: Högre etableringskostnader än projekterat 
Åtgärd: Omfattande kostnads- och ekonomisk analys,  använda sig av rätt och kunnig expertis i planeringsfas, 
samt att budgetera med lämpliga marginaler. 

Överdimensionerad restaurang enhet 
Risk: Den mobila restaurangenheten blir överdimensionerad och svår att flytta. 
Åtgärd: Genomtänkt konstruktion, arbeta med arkitekt samt producent med god erfarenhet av den här typen 
av enhet. 

Konkurrens från etablerade aktörer 
Risk: Etablerade aktörer på marknaden erbjuder liknande alternativ 
Åtgärd: Tydlig kommunikation kring produkten och varumärket, erbjuda en bättre produkt. 

Kunder uteblir 
Risk: Kunder uteblir på grund av upplevd risk med en obemannad enhet. 
Åtgärd: Genomtänkt design och placering  av enheten, begränsade öppettider, effektiv användning av tekniska 
lösningar, säkerhetsåtgärder i form av kameraövervakning, larmfunktion och “panic button”. 
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RISK RISKVÄRDE ÅTGÄRD

högre etableringskostnader än 
projekterat.

16 Verkligen tar in alla aspekter i 
kostnadsanalysen. Grundlig ekonomisk 
analys. Rätt och kunnig expertis. Lägger 
in marginaler.

Konkurrens från starkare aktörer 12 Vara bättre. Marknadsföring, 
kommunikation och kvalitetssäkring

konstnadsvärdena överstiger marknadens 
priser på produkter

8 Medvetengöra kunden. Kommunicera ut 
vad kunderna får betala för. Rätt råvaror, 
bra planering, bra samarabetsavtal.

Kunder uteblir då de känner sig utsatta 
pga bemannad lokal

8 Kameraövervakning 
Panic button 
Begränsade öppettider 7-21 
Ut och insyn 
Ej ödsligt belägna

överdimensionerad mobil enhet. 
Svårigheter i att flytta den

8 Genomtänkt konstruktion
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PROJEKTORGANISATION 
Projektägare 
Styrgrupp 
Projektledare 
Projektteam 
Expertgrupp 

Projektrapportering till Styrgrupp och projektägare 
Digitalt 1/mån. 
Träff med presentation 4/år 
Statusuppdatering inom projektteamet 
1/veckan 

Ett bolag kommer att bildas som driver den dagliga driften och en framåtsträvande styrelse skall tillsättas som 
har som mål att expandera verksamheten i hela Sverige med start i Halland om konceptet visar sig ekonomiskt 
hållbart. 
Styrelse 
Verksamhetsledare 
Kökschef 
Kökspersonal 
Värdar 
 
Vi räknar med att modellen är rullande och företagets inkomster har börjat komma in senast Januari 2021 
gärna tidigare. Se vår bilaga med en enkel budget för mer information kring inkomster i bolaget. 

VILKEN ERFARENHET OCH KOMPETENS FINNS I PROJEKTET IDAG? 
Projektet ägs av Södra Bohuslän Turism, som sköter det administrativa och ekonomisk redovisning. 
Projektledaren, Charlotte Berg, är initiativtagare och har formulerat idén. Charlotte har nyligen drivit ett cafe 
som är ett välbesökt besöksmål med fokus på ekologiska och lokala råvaror. Efter 7 år har hon samlat på sig 
erfarenhet om vad kunden söker och efterfrågar. Vidare har hon kunskap om och känner till de stora 
ekonomiska hindren i denna typ av produktion. Hon har samarbetat med Lokalproducerat i Väst och har bl a 
deltagit i Turistrådet Västs Cafénätverk med syfte att hjälpa caféer att nå ut och hitta lokalproducenter, få 
verktyg att förädla produkterna samt marknadsföring. Charlotte har drivit företag i 15 år inom bl a 
marknadsföring och cafébranschen och har kunskap inom bl a verksamhetsutveckling och 
varumärkesbyggnad. Charlotte har även varit mentor i mentorprogram för nystartade företag 
(nyföretagarcentrum).  
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I och med förstudien har viktiga och kunskapsbärande kontakter och samarbeten skapats. Dessa kan nu 
nyttjas till referensgrupp, rådgivning och nätverkande. Vi har tagit fram ett investeringsunderlag och gjort en 
projektbeskrivning som är underlag till projektplanering för genomförande av projektet. Mycket kunskap och 
erfarenhet har samlats in och dokumenterats i förstudien som nu skapar förutsättning för ett effektivt 
projektgenomförande. 
 
Projektgruppen kommer även bestå av Erika Wettre Westdahl, egen företagare och konsult inom varumärke-, 
företag- och kommunikations utveckling, hon har bl a varit projektledare för framtagning av platsvarumärket 
Ljungskile. Samt Nina Bertilsdotter som har är erfaren varumärkesstrateg och expert på marknad och IT. 
Projektägaren Södra Bohuslän Turism är en erfaren projektägaren och har ett brett kontaktnät och är en stark 
aktör som hjälper små och stora företag i regionen. Södra Bohuslän Turism jobbar ständigt med att anpassa 
sin verksamhet mot nya behov och möjligheter. De ser detta som ett alternativ till sin ordinarie verksamhet och 
stöttar projektet då det jobbar innovativt med matturism och väver in flera aspekter av en besökares behov 
samt att de anser att projekt är viktigt för deras medlemmar flera aspekter men framförallt för att förlänga och 
skapa en efterfrågan hela året. 
 
Vi har även tillgång till kompetens inom Södra Bohusläns Turism arbetsgrupp.  
Styrgruppen kommer bestå av Projektledare, Vd för Södra Bohuslän Turism samt investerare.  

Erfarenhet kring utbudet som skall erbjudas finns då liknande rätter serverades på Cafe Flora och 7 års 
erfarenhet av positiv respons och anpassning för att möta kundernas önskemål finns som referens i 
framtagande av meny.

VILKA ANDRA SAMARBETAR PROJEKTET MED? 
Lokalproducerat i Väst som har kunskap om lokala producenter och ett etablerat nätverk samt är en 
organisation med stor erfarenhet inom ämnet. Göteborgs universitet, forskare inom bl a hållbarhet, kretslopp, 
hälsa och näring och framtidens råvaror. SmartCooler för smart ny matdistribution. Carboncloud, mätverktyg 
för klimatpåverkan matproduktion för restaurang och matproducent. Foodtech, modern matproduktion. 
Kommunen, energirådgivare och näringslivsutvecklare. RISE för klimat 2030, Vinnova, Länsstyrelsen för 
projektstöd. Turistrådet Väst, hållbar matturism och målgruppsanalys. Innovativa matproducenter. 
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BUDGET 

INVESTERINGAR 

Kostnad Serveringsmodul 2	 	 	 	 	 	 	 	 	 900 000 

Total Kostnad 2 Serveringsmoduler	 	 	 	 	 	 	           2 450 000 

PROJEKTLEDNING 
Projektledning finansieras genom Södra Bohuslän turism med stöd från bl a Leader Södra Bohuslän och 
Leader Kust och Gränsbygd. 

Beskrivning Antal Pris/enhet Kostnad

Centralt kök 1 kr	 125 000 kr	 125 000

Anpassning Hållbart restaurangkök 1 kr	 100 000 kr	 100 000

Arkitekt Matmodul 1 kr	 50 000 kr	 50 000

Matmodul Byggnad 1 kr	 500 000 kr	 500 000

Matmodul Automater 1 kr	 250 000 kr	 250 000

Matmodul Inredning 1 kr	 150 000 kr	 150 000

Distributions medel leasing 12 kr	 1 800 kr	 21 600

Marknad 1 kr	 200 000 kr	 200 000

App 1 kr	 150 000 kr	 150 000

Projektledning 1 kr	 0

Totalt kr 1 546 600
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INTÄCKSTBUDGET 
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MENYUPPLÄGG OCH UTBUD I AUTOMATER 

SALLAD 
LUNCHRÄTTER 
SOPPA 
SMÅRÄTTER T EX GRÖNSAKSDIPP  
MED GRÖNSAKER. 
SMÖRGÅSERSÄTTNING 
MELLANMÅL (BREAKFAST ALL DAY) 
DRYCKER 
KAFFE / TE 
KAKOR LITET UTBUD 
NYTTIGT SNACKS 

SAMT LOKALT PRODUCERADE RÅVAROR DIREKT FRÅN LOKAL PRODUCENT 
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