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Affärsidé yttre 

Gutekorn är en ekonomisk förening som arbetar för att bevara, förvalta och utveckla 

ursprungliga Gotländska spannmålssorter. 

 

Affärsidé inre 

Genom strategisk odling, spridningen av berättelsen om de gotländska spannmålssorterna 

samt försäljning till prioriterad målgrupper stadigvarande öka sin verksamhet och 

lönsamhet. 

Bärande frågor 

Vad? Varför? Hur? Vem? När? 

 

Värdegrund 

Gutekorn vilar på en unik berättelse och ett värdefullt odlingsarv. 

Forntidens frön blir framtidens föda. Gutekorn har en stark identitet i sin exklusivitet. 

Jordens och samhällets utveckling sker kontinuerligt. Utvecklingen går inte att motarbeta. 

Utvecklingen är Du. Därför ska Gutekorn sprida den fantasiska berättelsen om Skatten från 

Ardre. Att öka kunskapen och medvetenheten om våra spannmålssorter och 

utvecklingspotential blir en god grund. 

Föreningen utgör en grund för fler odlare, nya nätverk, finansieringsmöjligheter  och 

lämpliga samarbetspartners. D.v.s. odlare och konsumenter som gör medvetna val. 

Marknadsplan 

Gutekorn ska verka för att renodla medvetna målgrupper, möta nya samarbetspartners vid 

kurser, mässor, marknader etc. Med tydligare organisation, relevant arbetsfördelning och 

samarbete med/mellan medlemmarna utvecklas Gutekorn gemensamt till en seriös 

medspelare i det hållbara ekologiska samhället. 

Målgrupper 

 konsumenter genom utvalda butiker utifrån policy och värdegrund bagare medvetna 

om Gutekornens egenskaper 

https://gutekorn.wordpress.com/


 restauranger bra skyltfönster samt en värdefull egenskap att kunna nå många med 

en färdig produkt/mat 

 Storkök och skolor, bildning och god mat i närande samarbete 

 Vi ska samarbeta med kulturspannmålsgrupper som finns i Norden och länder runt 

Östersjön. Utbyte av erfarenheter kommer att skapa win-win situationer. 

 

Försäljningsplan 

Odlarna i Gutekorn ek. förening planerar utifrån rådande aktuellt läge vid odlarmöten hur 

sådd ska ske samt av vilka sorter. 

Detta beslut görs i samverkan med säljare utifrån aktuellt marknads- och 

försäljningsunderlag. 

Säljaren har i samarbete med odlarna möjlighet att påverka ett framtida 

försäljningsscenario. 

I framtiden läggs större vikt på säljplanering då volymerna har ökat. 

Försäljningsstrategi 

Kunskapen om Gutekorn som produkt arv samt dess egenskaper skall överlämnas 

tillsammans med varan. Att förstå och dela Gutekorns värdegrund är en förutsättning för en 

växande och hållbar marknad. 

 

 

 


