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TEMA FÖRETAGANDE

Först efter intervjun upptäcker jag att Martin Jucker är 
barfota i den femtongradiga höstvärmen. Det är ovanligt att 
schweizare och tillika aktiebolagsägare är utan skor. Han är 
det för att skona ryggen, hålla kontakten med jorden och inte 
glömma sin bondidentitet. För snart tjugo år sedan var det 
nu blomstrande bolaget bankrutt. 

AV ELISABETH FORSLUND

J uckerhof är idag ett omtyckt 
utflyktsmål. Den stora träd gården 
med hängmattor, äppelträds

labyrint, höbalar och getter ger alla 
generationer något att sysselsätta sig 
med. Särskilt populär är traktorn, som 
barn står i kö för att provsitta.

Förutom pumpor utgör jord gubbar, 
sparris och blåbär en viktig del av 
produktionen. Äppelodlingar och ett 
samarbete med ett fyrtiotal bönder i 
trakten utgör grunden. 

Råvarorna används i restaurang
verksamheten och säljs i gårdsbutiken. 

Företag i trakten har kick off och 
julfester hos Juckers och bröllopen är 
många. Det före detta boningshuset 
har plats för seminarier. Förädlade 
produkter som äppelmust, chutney 
och marmelad produceras på Juckers 
anläggningar. 

Klarade krisen
I slutet av 1990talet valde bröderna 
Jucker att skifta fokus från äpplen till 
pumpor. De hade planerat för en skörd 
på 500–1000 kilo, men istället blev 
det 50 ton, som sålde slut inom ett par 

    Pumpor räddade 
nedläggningshotad 
    äppelodling

Martin Jucker är alltid barfota för att 
skona ryggen och hålla kontakt med jorden. 
Någon gång bär han sandaler.

Årets tema för pumpa
utställningen är musik. 
Temat bestäms på ett 
kreativt  seminarium 
i de schweiziska 
bergen. Det ska passa 
alla och vara lagom 
 provokativt.
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veckor. Då föddes idén om att göra en 
pumpautställning. Tillsammans med 
den tyske konstnären Pit Ruge har 
de nu skapat åtskilliga utställningar 
som vandrar runt i Tyskland, Schweiz 
och Frankrike. Årets tema är musik 
och runt 200 000 besökare förväntas 
enbart i Seegräben. 

För tjugo år sedan såg det 
 annorlunda ut. Martin och hans bror 
Beat fråntogs alla beslutsrättigheter. 
Banken meddelade att de inte längre 
trodde på affärsidéerna. De två föräldra
gårdarna hade gått från jordbruk till 
storproduktion av pumpor. Det fanns 
planer på att exportera till Skandi
navien och Beneluxländerna. 

– Vi grundande flera företag. 
Pumpor exporterades till Tyskland och 
såldes till schweiziska detaljhandeln. 
Köpcentrum dekorerades med pumpor. 
Vi organiserade ett Halloween party i 
Zürich för 12 000 ungdomar och skrev 
kokböcker. Vår strategi var ”allt eller 
inget” – och vi tog stora risker. 

Gerillamarknadsföring
Efter en rejäl sanering kunde Martin 
och hans bror köpa tillbaka andelarna i 
företaget år 2003. De sparade, skar ner 
på personal och marknadsföring. 

– Vi satsade på det som gav intäkter: 
hyrde ut ladan och sålde jordgubbar 
under vår och sommar. Vi hittade nya 
sätt att få folk att prata om oss, som att 
slå världsrekord och bygga den högsta 
pumpapyramiden. 

Han berättar stolt att Juckerhof finns 
med i läroböcker under  begreppet 
gerilla marknadsföring. Utan för
varning tömde bröderna 20 ton 
pumpor på ett torg i centrala Zürich 
och delade ut till förbipasserande. 
Människor bar runt på pumpor i 
hela staden. Bröderna fick böta 500 
schweiziska franc, cirka 4 800 svenska 
kronor, men företaget blev känt.

Identitet som bonde
Det var under krisen som farfars 
värderingar om att spara kom upp till 
ytan. Bondidentiteten blev viktig igen. 
Bröderna bestämde att företaget alltid 
ska ha ett eget kapital på 70 procent. 

– Krisen gjorde oss medvetna om 
vem vi är – vad vi kan– och vad vi vill. 
Vi är bönder, som kan odla och vill sälja 
våra produkter.  

Hållbarhet är något som Juckers 
omsätter i praktiken genom att ta vara 
på osäljbara frukter och grönsaker och 
förädla dem. 

– Vårt mål är att 50 procent av äppel
skörden ska vara första klass. Resten ska 
ju ändå användas till våra produkter.

Hållbarhetstanken är central men 
odlingarna är inte ekologiska. Martin 
Jucker betecknar den typen av odling 
som byråkratisk och företagarfientlig. 

– Det går inte att bara odla en gröda 
ekologiskt i Schweiz utan allt måste 
 ställas om. Istället bygger vi in biologiska 
processer där det passar. Nyckel pigor 
håller till exempel lössen borta från de 
sjukdomsresistenta äppelodlingarna. 

Berätta en historia
Avsaknaden av ekologisk märkning 
gör kommunikationen med kunderna 
svårare. Juckerhof försöker bygga en 
historia bakom produkterna så att 
kunderna vet vad de köper. Genom 
nyhetsbrevet Farmticker hålls  kunderna 
informerade. 

– Ansvarsfulla konsumenter köper 
ekologiskt. De som inte bryr sig köper 
konventionellt. Vi gör lite av varje när vi 
producerar våra grönsaker och kan inte 
kategoriseras. 

Misslyckande är nu en del av företags
kulturen och ses som en viktig del i den 
kreativa processen. 

– För oss var det uteslutet att företaget 
skulle gå i konkurs – även om banken sa 
det. Vi har en idé eller känsla och 
provar oss fram. Om arbetning 

Ingången till restaurangens självbetjäning dekoreras 
med pumpor och hösttåliga växter

Den som vill ge sig in i labyrinten gjord 
av äppelträd får betala inträde.

En uttjänad traktor lockar barn i alla åldrar.
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och anpassning pågår ständigt. Säger 
någon: ”Det kommer aldrig är gå” så 
bevisar vi att det går. Vi gör det  omöjliga 
möjligt, men underverk tar lång tid även 
hos oss, skattar Martin, som beskriver 
företagets aktuella  strategi som baserad 
på ”trial and error”. 

Egen gårdsakademi
Hur har de då skapat en företagskultur 
baserad på ”försök och misstag”?

– Det var inte så svårt. I början var 
vi bara tre: min far, bror och jag och 
sedan kom fler och fler.  Vi hade flaggan 
i hand och sprang. Alla som lyckades 
springa med är kvar och det gick bra 
i början. Nu är företaget större och vi 
kan inte vara överallt. Vi märker att det 
blir svårare och därför har vi grundat 
vår gårdsakademi där vi utbildar och 
vidareutbildar vår personal.

Akademin vänder sig också till andra 
småföretagare i trakten. Nyligen kom 
även en grupp från Kina för att utbilda 
sig. 

– Vi hittade ingen skola som arbetar 
med värderingsstrukturer och skapade 
därför en egen. Värderingar kan inte 
hittas på utan måste baseras på det vi är. 
Det vi är, gör oss framgångsrika – inte 
hur vi skulle vilja vara. Kundbemötande 
är en del av kvaliteten. Hjärtlighet 
kan inte beordras utan måste komma 
inifrån.

Tänk långsiktigt
Under saneringsåren handlade allt om 
att tjäna pengar, nu tar långsiktigheten 
en allt större plats. Bröderna planerar 40 

år fram i tiden, men villkoren är osäkra 
på grund av klimatförändringarna och 
jordbrukets natur. 

– År 2008 beslutade vi att arbeta 
långsiktigt och skapa en infrastruktur 
som håller över tid. Vi engagerade en 
energispecialist som arbetade fram ett 
energikoncept. Det finns all anledning 
att arbeta resurssnålt. Vinst är ett måste, 
men vinstmaximering är inte vårt mål. 
Den dyraste maskinen vid inköpet 
håller ofta längst. Efter tio år börjar 
strategin att fungera riktigt bra. En del 
frågar  nyfiket hur vi kan hålla nere våra 
kostnader. 

”Bygger väderkvarnar”
Martin Jucker berättar att han och 
brodern nu dragit sig tillbaka från det 
dagliga arbetet för att planera inför fram
tiden. Fokus ligger tio år framåt i tiden. 

– Visionära teman innebär att mycket 
måste förändras. Deltar du i det dagliga 
arbetet läggs idéerna åt sidan eftersom 
huvudet är fullt av annat. En nyckel till 
framgång är att bygga upp förändrings
processer tidigt, enligt det kinesiska ord
språket: ”När förändringens vind blåser, 
bygger några vindskydd och andra 
väderkvarnar”. Vi bygger väderkvarnar.

Hur håller du kontakt med den 
dagliga verksamheten?

– Genom att släppa kontrollen och ha 
förtroende för personalens kompetens. 
Det ger ett dynamiskt samarbete där alla 
är nöjda om den andra har en bättre idé.  
Vi vill bygga upp något som inte bara 
definieras av oss som personer. •

Är en upplevelsegård som drivs i femte 
generationen. 
Beroende på säsong arbetar mellan  
200 och 400 medarbetare för Juckers.
 Fram till år 1995 drevs jordbruk och 
fruktodlingar i Seegräben och i Rafz. 
Snart består Juckerhof av fyra gårdar.  
80 olika kulturer växer på 100 hektar, 
bland annat 40 hektar pumpor och  
15 hektar äpplen. Jucker samarbetar  
med 40 bönder. 
Totalt 70 procent av produktionen säljs 
 direkt till kunder i den egna gastro nomin, i 
gårdsbutikerna och via nättjänsten farmy. 
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Juckerhof 

”Vinst är  
ett måste, men 
vinstmaximering 
är inte vårt mål”  

Martin Jucker

Juckers framställer omkring 500 olika typer av förädlade produkter: 
ketchup, marmelad och chutney är några exempel.

Juckers säljer många olika sorters pumpor för olika ändamål. 


