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Sammanfattning. 

Konsumenter i Sverige i dag har stor tillgång på livsmedel och mat från hela världen. Möjligheten till 

att välja och vraka i sitt val av livsmedel och att inte behöva fundera över om det är säsong eller inte 

ställer högre krav än tidigare på våra svenska producenter. De måste producera mer och marknadsföra 

sig tydligare.  

Det visar sig i vår undersökning att ett stort antal konsumenter väljer att handla lokalt producerade 

livsmedel, mycket med hänsyn till den lokala producenten. Att handla lokalt är ett sätt att överbrygga 

avståndet mellan producenten och konsumenten och att bevara mångfalden. 

Syftet med uppsatsen var att visa, ur ett konsumentperspektiv, vilka kriterier som ska uppfyllas för att 

svara på frågan vad ett lokalproducerat livsmedel är och om det fanns faktorer som väger tyngre än 

andra.  

Lokalproducerat är ett begrepp som används ofta men som inte är officiellt definierat. En allmän 

definition är att livsmedlet ska produceras och konsumeras inom ett visst område.   

Resultatet av undersökningen visade att begreppet lokalproducerat i stort sett bara stod för positiva 

mervärden för respondenterna.  

 

Undersökningen kan sammanfattas i tre ord: närhet, märkning och mervärde. 

Närhet innebar för våra respondenter att de vill ha tillgång till lokalproducerade livsmedel i sin 

livsmedelsbutik och det avstånd ett livsmedel som längst ska få ha transporterats. Tidigare var det inga 

funderingar om var ifrån livsmedlet kom och detta, känslan av att veta livsmedlets ursprung, är något 

som idag efterfrågas av många. En märkning där det tydligt framgår ursprungsland eller den lokala 

producentens namn stod högt upp på våra respondenters svar. Många såg ett mervärde i att handla 

lokalt producerade livsmedel vilket visade sig tydligt i undersökningen. Ord som lycka, närhet, god 

kvalité och kortare transporter lyftes fram. 
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1 Inledning 

I detta inledande kapitel ges en kort beskrivning angående tillgången av livsmedel, konsumenternas 

val, klimatfrågan och en beskrivning om varför det är svårt att definiera ordet lokalproducerat. 

Konsumenter i Sverige har stor tillgång på livsmedel och mat från hela världen. De kan välja och 

vraka så gott som hur de vill i sitt val av livsmedel och behöver inte fundera över om det är säsong 

eller inte. Livsmedelsprodukter som kan odlas säsongsmässigt i Sverige men som importeras stor del 

av året för att upprätthålla kontinuitet i leverans och konsumtion för de svenska konsumenterna är t.ex. 

olika frukter och grönsaker så som jordgubbar i december och tomater i februari.  

Konsumenter idag ställs inför en rad olika beslut i sina dagliga varuinköp och ett av detta årtiondets 

viktigaste fråga är klimatfrågan och människans påverkan och inblandning i det växande klimathotet. 

Intresset för de lokala livsmedlen och dess väg till konsumenten har ökat markant de senaste åren. 

Naturvårdsverket har gjort mätningar på hur väl svensken känner till klimatförändringen 

(växthuseffekten) sedan 2002 och det är nu 7 % fler som känner till frågan än då. Sedan 2007 uppgår 

andelen som inte har hört talas om frågan inte ens till en procent.1 De svenska konsumenterna 

konsumerar ca 800 kg mat och dryck per år och produktionen av livsmedel står för en fjärdedel av de 

totala utsläppen av växthusgaser.2  

Många konsumenter ser en ökad produktion och konsumtion av lokalt producerade livsmedel som en 

del av lösningen på klimatfrågan. Vi som konsumenter utsätts dagligen för påverkan av reklam från 

livsmedelsindustrin om vad och varför vi ska köpa olika livsmedel. Men genom medvetna val kan vi 

minska miljö- och klimatproblemen. Genom att välja ett livsmedel som producerats lokalt och efter 

säsong kan vi minska utsläppen och den negativa klimatpåverkan och försurningen.  

Men informationen om konsumenternas inställning kring vad som är lokalt producerade livsmedel är 

fortfarande ganska begränsad. Definitionen av begreppen regional mat, lokalproducerat och 

närodlat/producerat finns inte officiellt definierade någonstans i världen.3 En ofta förekommande 

definition är att konsumtion och produktion sker inom ett begränsat område och att det tydligt framgår 

vem som är avsändaren. Men även här är informationen ganska begränsad, främst till konsumenten, 

eftersom det idag inte finns någon allmän märkning på de lokalt producerade livsmedlen.  

Den forskning som finns visar på vad konsumenten upplever som lokalproducerat och vilka faktorer 

som bidrar till att de handlar just dessa produkter. Miljö- och klimatmedvetenhet är stora faktorer som 

gör att konsumenterna väljer de lokalt producerade livsmedlen.  

                                                
1 Naturvårdsverket, rapport (2009) Allmänhetens kunskaper och attityder till klimatförändringen 
2 http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-miljo/ (20100405) 
3 Artikel från konkurrensverket, Lokalproducerat och offentlig upphandling, 
http://www.konkurrensverket.se/t/Page____4932.aspx (20100408) 
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I en undersökning från Ipsos-Eureka ställs frågan om vad konsumenten anser vara viktiga egenskaper 

vid inköp av lokalt och regionalt producerade livsmedel. Där framkom det att 97 % anser att smak är 

den viktigaste egenskapen, 93 % att maten är färsk och 92 % att den håller en hög kvalité. Först på 7:e 

plats med 26 % kommer att de anser att maten är närproducerad och kommer alltså ganska långt ner på 

listan. Detta är oftast en egenskap som främst förknippar med lokalt producerade livsmedel och är 

därför ganska förvånande.4 

Många olika konsumentgrupper har bildats inom området för att göra det lättare och tydligare för 

konsumenten att ta ställning. Några begrepp som bildats är matmil/foodmiles, The Hundred-Mile Diet, 

Farmers Market/Bondens Marknad och Community Supported Agriculture (CSA). 

1.1 Problemformulering 

Vad anser konsumenten att ett lokalproducerat livsmedel är och vilka kriterier ska uppfyllas för att det 

ska uppfattas som lokalproducerat? Ett problem för många konsumenter och producenter idag är vad 

som upplevs som lokalt producerade livsmedel och vad dessa genererar för mervärden och 

upplevelser. Vi vill undersöka om en definition eller tolkning av begreppet kan underlätta för dessa 

grupper i sina inköp eller sin försäljning.       

1.2 Uppsatsens syfte 

Vårt syfte med studien är att visa ur ett konsumentperspektiv vilka kriterier som ska uppfyllas för att 

svara på frågan vad ett lokalproducerat livsmedel är. Det finns flera kriterier som påverkar 

konsumenten och är det något som i så fall väger tyngre än något annat t.ex. att produkten är 

producerad inom ett visst område, att den upplevs som färskare, man känner en närhet till producenten 

mm. Vi vill undersöka varför konsumenten köper lokalproducerat, om det finns något mervärde i detta 

och hur stort behovet är. Detta är några av de funderingar vi hoppas kunna belysa angående 

lokalproducerade livsmedel. 

Hur medvetna är producenterna om vad konsumenterna upplever som lokalproducerade livsmedel och 

vilka kriterier anser de ska uppfyllas? Det kan vara en fördel för producenten att vara medveten om 

detta och på så sätt få en förståelse för hur långt deras produkter får färdas innan de når sin målgrupp. 

Med denna undersökning hoppas vi kunna tillföra information inom området som sedan kan vara ett 

komplement eller underlag för vidare forskning inom ämnesområde. Vi hoppas även att den kan vara 

ett stöd till den lokala producenten för att öka dennes förståelse för vad lokalproducerade livsmedel 

verkligen innebär för konsumenten. En viktig faktor för producenten att känna till är konsumentens 

närhet till produktionen av livsmedlet och att de vill ha det lättillgängligt dvs. ha tillgång till de lokala 

livsmedlen i ”sin” livsmedelsbutik (baserat på vår undersökning).  

                                                
4 SLU, rapport 10659 (2004), Ipsos-Eureka Mats Lundquist, Lokal- och regional mat 
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Vi frågor oss om det finns mer än vad konsumenten uppfattar och om detta innebär att problemet 

egentligen ligger i marknadsföringen och inte på brist av tillgång till livsmedlen?  

Vår önskan är att rapporten kan vara ett beslutsunderlag som ligger tillgrund för en eventuell 

introduktion eller utveckling av lokalproducerade livsmedel?   

1.3 Avgränsningar 

Då begreppen lokalt producerat, närproducerat och regional producerat används som ett och samma 

uttryck för samma sak, har vi här valt att använda begreppet lokalproducerat. Eftersom värdet av 

lokalproducerat upplevs på olika sätt har vi här valt att göra en avgränsning vid att inte undersöka om 

importerade varor kan ses som lokalproducerade. 

Vi har i denna rapport valt ut ett geografiskt område till att inkludera Lidköpings och Grästorps 

kommun. För att få en generellare och större bild av problemet skulle vi behöva se på ett större område 

men då vi inte har tid, möjligheter eller resurser till detta har vi valt att göra undersökningen i vårt 

närområde. Vi har vidare valt att göra en kvantitativ undersökning genom ett frågeformulär. 

Vi kommer inte att fördjupa oss i begreppet lokalproducerat, klimatpåverkan, konsumenters 

köpbeteende, processen för inköpsbeslut eller framtidens effekter utan använder dessa som kriterier i 

denna undersökning och som faktorer till varför konsumenten väljer att köpa lokalproducerade 

livsmedel. 

1.4 Undersökningen 

Vi har använt oss av olika rapporter, artiklar och litteratur dvs. utgått från en deduktiv metod för att 

tillsammans med enkätundersökningen svara på vår problemformulering. 

Vi har utefter problemformuleringen valt en kvantitativ metod.  

1.5 Uppsatsens disposition 

I kommande avsnitt kommer en förklaring på de teoretiska begrepp som använts i rapporten.  

Därefter kommer en beskrivning av hur vi har genomfört vår undersökning, vilka urval vi har valt och 

vilket resultat vi fått fram. Närmast därefter kommer empirin där frågorna och svaren från 

enkätundersökningen har sammanställts.  

Efter detta kommer analysen och i det sista kapitlet de slutsatser vi kan dra av vår undersökning samt 

en diskussion runt detta. Här finns även förslag till fortsatta studier. Sist i uppsatsen finns en 

källförteckning över de källor vi har använt som underlag i rapporten samt bilagor.  
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2 Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer vi att presentera den teoretiska referensram som ligger till grund för den 

empiriska undersökning som är gjord. Här ges information angående begreppet lokalproducerat och 

här ska vi få svar på vår problemformulering om vad ett lokalproducerat livsmedel är och vilka 

faktorer som kan påverka oss. 

2.1 Vad är lokalproducerade livsmedel? 

Lokalproducerat är ett begrepp som används ofta men som inte är officiellt definierat vare sig i 

Sverige eller i övriga världen.5 En allmän definition av lokalproducerat livsmedel är att livsmedlet ska 

produceras och konsumeras inom ett visst avgränsat geografiskt område, även om det inte finns någon 

gemensam överenskommelse om var denna geografiska gräns finns har det uppkommit ett flertal olika 

nationella förbund eller organisationer för att försöka göra tolkningar av begreppet.6 Ett fåtal 

presenteras här nedanför. 

2.1.1 The Hundred-Mile Diet 

En filosofi som går ut på att endast äta lokalt producerade livsmedel inom en radie av 100 miles (ca 16 

svenska mil) och då produkter som är anpassade efter säsong. Dieten började som ett ettårigt 

experiment av Alisa Smith och J. B MacKinnon 2005 i USA men som har spridit sig världen över och 

blivit till en livsstil. Dieten handlar även om ”learning by doing”, lära känna årstiderna och förstå var 

maten kommer ifrån och hur det påverkar människans hälsa och miljö.7 

2.1.2 Farmers market – Bondens marknad 

Bondens marknad har två regler som gör dem unika. Den första är att lantbrukaren ska ha fött upp allt 

han/hon säljer på marknaden. Huvudingrediensen i förädlad mat måste komma från den egna gården. 

Den andra regeln är att alla gårdarna som finns representerade på marknaden måste finnas inom en 

radie av 250 km från marknaden och, som de säger, räknas som närproducerat. 

Bondens marknad vill också minska avstånden mellan lantbrukarna och konsumenterna, de vill att 

konsumenterna ska kunna prata och fråga lantbrukaren direkt om var och hur livsmedlet är producerad 

och i detta möte skapas en drivkraft för hållbar utveckling. Marknaden utgör därför en plats för 

direktförsäljning utan mellanhänder.8 

                                                
5 Artikel, Lokalproducerat och offentlig upphandling, Konkurrensverket  
6 Jones, P, Comfort, D, A case of study of local food and its route to market in the UK, British Food Journal, Vol 
106, No 4, 2004 
7 http://100milediet.org/ (20100406) 
8 http://www.bondensegen.com/page.php?page=koncept (20100406) 
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2.1.3 Community Supported Agriculture (CSA)  

CSA är ett sätt att överbrygga avståndet mellan producent och konsument. 

De första CSA-gårdarna startade i USA i mitten av 1980 talet och idag finns det ca 1000 CSA-gårdar 

runt om i världen. Grund idén bygger på ett samarbete mellan producent och ett visst antal 

medlemmar. Medlemmarna bidrar sedan genom att köpa en andel i gårdens produktion, och delar 

genom detta risken med producenten. På en del av gårdarna kan medlemmarna vara med och påverka 

inför kommande säsong och på de flesta gårdarna har medlemmarna möjlighet att aktivt delta i arbetet 

på gården och på detta sätt få en större förståelse och närhet till producenterna. Medlemmarna får 

sedan leverans av en grönsakslåda en gång i veckan efter säsong.  Enligt denna undersökning uppgav 

drygt hälften av medlemmarna att de hade ändrat sina inköpsvanor och matvanor efter att de blev 

medlemmar. 

Sverige har idag en CSA-gård, Ramsjö gård, Björklinge ca 20 km norr om Uppsala som startade upp 

sin CSA-verksamhet 2002.9 

2.2 Begreppet lokalproducerat 

Även om dessa olika definitioner av begreppet återspeglar kraven och verksamhetsmålen för dessa 

organisationer finns det en önskan om en tydligare och mer allmän definition av begreppet. Enligt en 

rapport från DEFRA (2003)10 finns det fyra huvudsakliga skäl till att klargöra för en definition. Den 

ska bidra till att öka allmänhetens förståelse och bättre kunna informera angående konsumentens 

köpbeteende. Den ska upprätthålla och fastställa normer för att skydda lokala livsmedelsproducenter 

för exploatering och vara en ”måttstock” vid utvärdering om rätten till offentlig ekonomisk ersättning 

och stöd. Dessutom kan den vara en grund för kvalitetssäkring av produkterna.  

En matmil eller food miles på engelska, är ett begrepp som förklarar hur långt livsmedlet har rest från 

gården där den producerats till konsumentens tallrik. Den är ett mått på livsmedlens produktionseffekt 

på miljön som t.ex. koldioxidutsläppens påverkan på den globala uppvärmningen. Begreppet kan 

också användas för att mäta de positiva effekterna gentemot det ekologiska jordbruket.11Begreppet är 

också en del av en större fråga som tar upp hållbar utveckling och som behandlar en mängd olika 

miljöfrågor däribland produktionen av lokala livsmedel. I en artikel gjord av Eva Hessel HS Halland, 

påstås det att med en tydlig märkning av livsmedel där producenten framgår kan matmilen kortas och 

detta kommer troligtvis att stärka marknaden för de lokalt producerade livsmedlen.12 

Många konsumenter sätter ofta ett likhetstecken mellan miljövänligt och lokalproducerat men detta är 

oftast felaktigt då begreppet miljövänligt är ett diffust begrepp. Ekologisk produktion har vissa regler 
                                                
9 http://ex-epsilon.slu.se:8080/archive/00001367/01/Exjobb.pdf) 
http://www.wilson.edu/wilson/asp/content.asp?id=1273(20100418) 
10 DEFRA (2003), Local food – a snapshot of the sector, Report of the Working Group on Local Food 
11 http://global.rmit.edu.au/encyclopedia/food_miles.php (20100406) 
12 Eva Hessel HS Halland http://hs-n.hush.se/attachments/82/1530.pdf)(20100420) 
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som måste följas för att få använda sig av märkningen. För miljöanpassat jordbruk och 

livsmedelsproduktion finns det olika standards som används som normer. Miljöpåverkan kan variera 

från livsmedel till livsmedel och transporterna kan i många fall stå för en mindre del av livsmedlets 

totala miljöpåverkan, här kan förädlingen, förvaringen, tillägningen eller odling/produktion istället stå 

för den största miljöpåverkan.13 

2.3 Lokalt producerade livsmedels mervärde 

I Sveriges nya landsbygdsprogram för 2007-2013 anges det att livsmedelsproduktion med mervärden 

är ett prioriterat område. Där står det att produkter med mervärde är ekologiskt producerade livsmedel, 

den lokala, regionala och/eller småskaliga produktionen och förädlingen av livsmedel ska också bidrar 

till att öka företagandet på landsbygden. Utvecklingen av mat med mervärde är också en viktig del för 

att bidra till tillväxt och jobb detta genom att knyta ihop produktion och förädling av livsmedel med 

upplevelsen av mat på landsbygden och på detta sätt utveckla Sverige som ett matland med en rik 

natur och en mångfald av råvaror.14 God djuromsorg, miljöhänsyn och säker mat är ofta exempel som 

ges på svenska mervärden och är kopplade till de varor som säljs på marknaden. Vårt inträde i EU 

innebar att våra livsmedel blev billigare för konsumenterna och producenterna fick svårare att 

konkurrera på EU-marknaden. I jämförelse med livsmedel från andra EU-länder var de svenska 

livsmedlen helt enkelt dyrare att producera. Länder utanför Sverige anser att vi har en strängare 

lagstiftning inom jordbrukssektorn vilket gjorde att man i den politiska debatten talade om det svenska 

mervärdet i jordbruksproduktionen. Våra producenter ville då utnyttja dessa mervärden på sina 

livsmedel och göra dem unika genom noggranna kontroller och ursprungs märkning och därmed 

kunna ta mer betalt för sina varor.15  

 

Problemet här är då att ursprunget inte alltid är tydligt för konsumenten. Här gäller det att göra 

informationen tydlig och pålitlig vilket skulle kunna ske om man införde obligatoriska 

ursprungsmärkningar. Detta skulle hjälpa producenterna att ”lyfta fram” de svenska mervärdena på 

livsmedlen och kunna konkurrera även på EU-marknaden.16 

Enligt en undersökning utförd av SIFO och beställd av Livsmedelsverket anser två av fem 

konsumenter att de känner sig lurade när de gör sina varuinköp och att det främst beror på oriktig 

märkning och annan vilseledande reklam.  

                                                
13 Artikel, Lokalproducerat och offentlig upphandling, Konkurrensverket 
14 Jordbruksdepartementet, Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013, 
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/08/27/24/8814337a.pdf (20100415) 
15 SLI, Rapport 2007:3, Säljer svenska mervärden på EU-marknaden? ISSN 1650-0105 
16 Ibid. 
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Konsumenterna vill också ha mer information på sina matvaror. 93 % vill veta var ett livsmedel är 

tillverkat, 81 % vem som tillverkat livsmedlet och 76 % vill veta hur den är tillverkad. En andra och 

uppföljande undersökning fick konsumenterna svara på vad det var och vilka företeelser som gjorde 

att de kände sig lurade och vilseledda. 38 % kunde här ange en eller fler orsaker var av en fjärdedel 

nämnde ursprung och närproducerat som en orsak, en femtedel tyckte ofullständig eller oriktig 

märkning och en sjundedel att de kände sig lurade i samband med priset.17  

2.4 Klimat 

Ofta omtalas väder och klimat som samma sak men så är inte fallet. Klimat är ett genomsnittligt 

mönster av väder under oftast en längre period och i en speciell region. Klimatet varierar under 

perioder av naturliga orsaker, det har det alltid gjort och kommer alltid att göra. Dessa naturliga 

orsaker är t.ex. vulkanutbrott där ett dammoln kan fördunkla hela planeten och som reflekterar 

solvärmen ut i rymden, små variationer i solens strålning och olika variationer i klimatsystemet. Men 

naturliga orsaker kan bara förklara en del av den globala uppvärmningen. De flesta forskare är dock 

överens om att den beror på aktiviteter som är orsakade av oss människor. 18 

                                                
17 Livsmedelsverket, http://www.slv.se/sv/grupp3/Nyheter-och-press/Nyheter1/Tva-av-fem-kanner-sig-lurade-
nar-de-handlar-mat/ (20100415) 
18 http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/index_sv.htm (20100507) 
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Att utsläppen påverkar miljön vet vi, vi vet också att produktionen av livsmedel påverkar utsläppen 

och därigenom även klimatet. Men hur stor är klimatpåverkan när det gäller livsmedel och 

konsumentens val av livsmedel? Vi svenskar är ganska kunniga i klimatfrågan och enligt flera 

undersökningar är vi beredda att agera och göra insatser för klimatet.19 Varje svensk släpper i 

genomsnitt ut ca tio ton växthusgaser varje år.  

 

 

 

Aktiviteten äta genererade totalt i snitt drygt 2 ton CO2e per capita 2003 (SCB (2008) och 

Naturvårdsverket (2008b)). Utsläppen från kött är underskattat eftersom utsläppen från förändrad global markanvändning inte är 

medtagen. 

Källa: Naturvårdsverket, Rapport 5903, Konsumentens klimatpåverkan 

                                                
19 Holmgren P, Cederberg Wodmar J, Klimatkoden (2009) Medströms Bokförlag ISBN 978-91-7329-028-9 
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Utsläppen av växthusgaser kan delas upp i fyra olika områden shoppa 15 %, resa 30 %, bo 30 % och 

äta 25 % skulle även den mat som serveras på skolor och andra offentliga lokaler räknas in, står nästan 

en tredjedel av maten för klimatpåverkan. 

 

 
              Utsläppen av växthusgaser från den privata konsumtionen uppdelad på aktiviteterna äta, 

              bo, resa och shoppa. Den privata konsumtionen stod 2003 för knappt 80 Mton CO2e (SCB (2008) 

              och Naturvårdsverket (2008b)).  

              Källa: Naturvårdsverket, Rapport 5903, Konsumentens klimatpåverkan 

 

Jordbruket skiljer sig från de andra sektorerna genom att utsläppen består av metan och inte av 

koldioxid. Metan alstras oftast i vätska. Ris som odlas i vatten avger en mängd metangaser men även 

djurhållning ger stora utsläpp då metangasen bildas i vissa djurmagar deras avfall ger också stora 

metanutsläpp. Vid uppfödning av biffkor och andra köttdjur går en stor del av jordbruksproduktionen 

åt till att producera foder till djuren.20 

Många ekonomer menar att ett enhetligt pris på utsläppen av växthusgaserna är att föredra framför 

regleringar och att jordbruket borde ha samma koldioxidpris som andra sektorer. Detta skulle medföra 

att priserna på många jordbruksprodukter skulle höjas på ett sätt som avspeglar deras effekt på 

klimatet. Då skulle konsumenterna själva kunna avgöra vilka produkter de väljer att köpa. 

Här finns det dock ännu en rad problem, inom EU finns det många länder som skyddar sitt jordbruk 

och livsmedel subventioneras för att kunna hålla nere sina livsmedelspriser till konsumenterna.  

                                                
20 Eklund K, Vårt klimat (2009) Norstedts Akademiska Förlag ISBN – 978-91-7227-597-3, sid 147 
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Ett annat problem är att jordbruket släpper ut metan och detta måste då kunna räknas om till ett pris 

för koldioxid.21 

Ett tredje problem är den fria handeln som råder inom EU. Livsmedelsverket i Sverige gick 

tillsammans med Naturvårdsverket ut med rekommendationer till svenska konsumenter om att välja 

lokalt producerade varor så som biff, fläsk, kyckling, grönsaker, frukt, bär, potatis och 

spannmålsprodukter som klimat smarta matval. Detta för att ge konsumenterna råd om hur de genom 

sina matval skulle kunna minska livsmedelskonsumtionens påverkan på miljön. Dessa 

rekommendationer anmäldes till EU-domstolen för att strida mot EU’s riktlinjer angående 

marknadsföringen av lokalt producerade livsmedel. Livsmedelsverket får inte uppmana 

konsumenterna till att handla lokalt då det strider mot den fria handeln som ska råda inom EU. Även 

om kommissionen antog att projektet utarbetades ur en miljösynpunkt, är det tydligt att 

Livsmedelsverket uppmanar de svenska konsumenterna till att handla lokalt producerade livsmedel 

och går då emot principen om fri rörlighet av varor på den interna marknaden.22 

2.5 Köpbeteende.    

Sociokulturella faktorer (kultur, referensgrupper, familj, sociala roller och status) syftar till att tala om 

vilka sociokulturella grupper individer tillhör, vilka grupper som för varje individ är viktig och vilka 

grupper som påverkas av vad. Vem är det som påverkar vilket inköp som kommer att ske. Kulturen är 

själva grunden till en persons behov och uppförande23. De sociokulturella faktorer innebär nationella 

särdrag (dvs. hur vi präglas av varandra), subkultur (inom en subkultur finns ofta gemensamma 

värdesystem och ett gemensamt ”språk”), social klass inkluderar inkomst, utbildning och familjens 

historia samt vilket yrkesgrupp de tillhör. 

Personliga egenskaper innefattas av bl.a. ålder, yrke, ekonomisk standard, livsstil och personlighet. 

Den ekonomiska standarden påverkar stort möjligheten till konsumtion och de val denne gör i t.ex. 

valet av livsmedel. 

Psykologiska egenskaper avser bl.a. motivation, perception och inlärning. För att förstå hur individen 

reagerar på olika slags stimuli behövs en medveten om individens psykologiska egenskaper. Det kan 

vara bra att fundera lite extra på vad som motiverar oss, vad som kan vara viktigt för en men inte för 

någon annan och vara medveten om att beteendet ser annorlunda ut när det gäller olika individer och 

olika frågeställningar24. Idag har det blivit allt större fokus på upplevelser och emotioner i samband 

med att man marknadsför sina produkter.  För att öka en varas attraktionskraft måste en starkare 

upplevelse av den göras, dvs. miljö, stämning och annat som kan ha betydelse i den totala upplevelsen 

för individen.  Enligt Söderlund (2003) kan man skapa emotioner genom positiva känslor t.ex. glädje 
                                                
21 Eklund K, Vårt klimat (2009)Norstedts Akademiska Förlag ISBN – 978-91-7227-597-3(sid 148) 
22 Europakommissionen, Kommerskollegium, Enheten för inte marknaden och tekniska regler,  
D-nr 324-0433-2990,  http://sydsvenskan-img.se/archive/00293/Europakommissionens_293822a.pdf(20100415) 
23 Kotler P, Keller K L (2009) Marketing management sid 190-194 
24 Axelsson B, Agndal H (2005) Professionell marknadsföring, sid 112-114 
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och nöjdhet. Dessa emotioner kan ha olika betydelse för kunden inställning till produkten och 

företaget25. 

”Vi ser ett beteende i en given situation som korrekt när vi ser andra bete sig på samma sätt”. Denna 

princip bygger på att vi har tillit till vad andra människor anser vara rätt och ju fler som gör samma sak 

desto mer övertygade blir vi om att det är rätt. 26 

Varför köper kunderna? Det är en fråga som Magnusson och Forssblad (2008) ställer. De diskuterar 

sedan vidare kring vilket behov produkten tillfredställer. Nästa fundering är kring vilka som köper?  

Här anser de att när det gäller själva köpet finns det flera köparroller som konsumenten kan ha, t.ex. 

initiativtagare, användare mm. Här är behoven olika beroende på olika köparroller. På frågorna var, 

när och hur konsumenten gör sina inköp syftar de på var de köper sina varor, när de köper t.ex. 

eftersäsong och om vilken typ av inköp det handlar om t.ex. rutininköp eller sällanköpsvaror. Alla 

dessa frågor bör producenten ha kännedom om för att få en förståelse för hur konsumenterna funderar. 

Alla frågorna mynnar dessutom ut i att just deras produkt måste kunna tillfredsställa konsumenten 

genom just de varorna de efterfrågar.27   

2.6 Inköpsbeslut 

För att avgöra vad som får konsumenten att köpa lokalt producerade livsmedel kommer vi kort att titta 

på köpprocessen. Detta för att se hur själva beslutsprocessen går till när konsumenten ställs inför en 

rad olika val. Det finns yttre och inre faktorer som påverkar konsumenterna i deras köpbeslut och vissa 

kan producenterna försöka att påverka men andra kan endast påverkas av konsumenten själv. 

Enligt Axelsson och Agndal består individens köpprocess av ett antal olika steg. Dessa omfattar (1) 

problemidentifiering, (2) sökande efter information om lösningar och leverantörer av lösningar, (3) val 

av produkt samt (4) erfarenhetsåterföring. De menar att köpprocessen kan betraktas som en 

beslutsprocess. Processens omfattning kommer att avgöras på hur komplext köpet är, dvs. hur mycket 

information och hur många produkter det finns att tillgå och hur konsumenten måste förhålla sig till 

dessa punkter i sitt beslut innan ett köp kan fullbordas. 28 

                                                
25 Axelsson B, Agndal H (2005) Professionell marknadsföring, sid 260 Upplevelse och emotionsladdad 
marknadsföring  

26 Cialdini, Robert B (2007)  Påverkan- teori och praktik,  sid 118 Liber AB ISBN 978-91-47-07539-3 
27 Magnusson M, Forssblad H (2008) Marknadsföring i teori och praktik, sid 65-69 Studentlitteratur ISBN 978-
91-44-03097-5 
28 Axelsson B, Agndal H (2005) Professionell marknadsföring, sid 108 
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Vid ett s.k. rutininköp tar konsumenten ett snabbt beslut eftersom hon känner sig trygg i detta och gör 

dessa ofta, de drivs av den s.k. vanans makt. Gäller det köp där det finns ett antal alternativ att ta 

hänsyn till måste konsumenten granska och utvärdera varje alternativ innan ett beslut om köp kan 

fattas.29 

Oftast tar det lång tid att inarbeta nya inköpsvanor och konsumenten har under lång tid etablerat sina 

rutininköp. Många konsumenter kanske inte beaktat olika miljö- och klimatfaktorer och det kommer 

att ta tid innan de rutinmässigt väljer dessa varor30.  

Idag är de flesta upplysta om problemet med miljö- och klimathotet och kan sägas vara en väletablerad 

samhällsfråga för den svenska allmänheten.  

Konsumenten utsätts också för en rad olika stimulis i sitt val av livsmedel men vad är det för stimuli 

som konsumenten upplever som viktigt? Är det en konsument som är väl medveten om livsmedlets 

sätt att påverka miljön kommer denne troligtvis att svara på miljöstimuli hos produkten. För att förstå 

konsumentbeteendet och köpprocessen presenteras här en modell över konsumentens respons på bl.a. 

yttre och inre stimuli.31 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Modell 1: Modell över konsumentbeteende (Kotler P, Keller K L (2009) sid.202) 

                                                
29 Ibid. sid 108 
30 Magnusson M, Biel A, Rapport MAT 21 nr 7/2005, Konsumentens val av miljövänliga livsmedel sid 7 
31 Kotler P, Keller K L, (2009) Marketing Management 13th Edition, sid 202 
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Modellen visar på vilka olika stimuli som marknaden kan stimulera konsumenten med i dennes val i 

köpprocessen.  

Producenterna vill ge sina produkter olika typer av attribut för att stimulera konsumenten till köp i 

form av pris, produkt, plats och promotion/reklam. Även stimulis från omvärlden förekommer som 

påverkar responsen hos konsumenten t.ex. ekonomi, kulturella faktorer, politisk inställning och 

teknologisk tillgänglighet. Bearbetning hos konsumenten av dessa stimulis resulterar i respons av de 

val hon gör när hon väljer vilken vara som ska köpas. 

Marknadsförings och olika omvärldsstimuli i konsumentens medvetande i en kombination av en rad 

psykologiska faktorer och produktens egenskaper resulterar i beslutsprocessen och i ett 

köpbeslut.32Om konsumenten är nöjd efter sitt val och köp av vara beror på erbjudandets prestanda i 

förhållande till köparens förväntningar, oavsett om köparen tolkar eventuella avvikelser mellan de två. 

Om resultatet lever upp till förväntningarna är konsumenten nöjd med sitt köp. Konsumentens 

bedömning av varans prestanda beror på många olika faktorer bl.a. lojaliteten till ett visst varumärke 

då denne tenderar och varar mer positiv till ett varumärke som hon redan känner till.33 

I en rapport av Aikaterini Makatouni undersöks vad det är som motiverar konsumenten till att köpa 

organiska livsmedel, han har använt sig av en teori han kallar ”means-end chain” som visar på de 

kognitiva (intellektuella funktioner34) relationerna mellan produkten och konsumenten. Enligt denna 

teori väljer konsumenten livsmedlet eftersom denne tror att genom valet då kan nå önskat värde 

genom att använda det organiska livsmedlet. Makatouni kom i sin rapport fram till att det mest 

avgörande attributet vid val av organiska livsmedel just var produktens miljövänlighet.35 

2.7 Framtiden 

”Matrevolution från jord till bord” Livsmedelsmarknaden 2015 är en undersökning beställd av LRF 

där de tittar på hur livsmedelsmarknaden kommer att se ut år 2015 och vilka förändringar vi har att 

vänta oss. De menar att för att lyckas i framtiden krävs nya tankar, att vi vågar ta djärva beslut, agera 

annorlunda mot idag och att vi kommer att fortsätta att äta nyttigare och hälsosammare mat. 

                                                
32Kotler P, Keller K L, (2009) Marketing Management 13th Edition, sid 200 
33 Ibid., sid 164 
34 http://www.ord.se/oversattning/Svenska/ (20100504) 
35 Makatouni, A, What motivates consumers to buy organic food in the UK? British Food Journal, Vol 104, No 
3/4/5, 2002 
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Att förstå konsumenten får större betydelse och marknadsplatserna har utvecklats och möjligheter till 

att konsumenterna kan närvara vid produktion. Behovet av trygghet och trovärdighet ökar i takt med 

att utbudet ökar och där naturlig mat efterfrågas eftersom konsumenterna är mer medvetna om matens 

betydelse för hälsan. Mat som är färsk, oprocessad, närodlad, näringstät, utan tillsatser och gärna 

ekologisk kommer få ett uppsving. Bekvämlighet, hälsa och smak är viktiga faktorer i konsumentens 

köpprocess. 

De avslutar sin rapport med att lyfta fram fem uppmaningar till Sveriges bönder. Som första punkt 

nämner de Sverige-världens naturligaste jordbruk vilket syftar på att vi måste lyfta fram våra råvaror 

och vår mat, där efter ska vi tänka på att odla det regionala och lokala vilket syftar på att vi ska stödja 

den nära och ursprungliga produktionen. Som nummer tre lyfter de fram att vi ska vässa forskning och 

utveckling så att svenska bönder blir bäst på naturlig mat, en fjärde sak de nämner är att Sverige ska ta 

täten för måltidslösningar som är baserade på svenska råvaror. Till slut uppmanar de producenterna att 

erbjuda konsumenterna ett samarbete.36 

                                                
36  http://www.notkottsp 
http://www.movementconsulting.se/medarbetare.asproducenter.se/livsmarknaden_2005.pdf 
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3 Metod 

I detta kapitel av rapporten kommer vi att presentera hur val av metod, vilken form av metod, hur 

undersökningen har gått till och hur vi har gått tillväga när det gäller urval.  

3.1 Val av metod 

Med metod menas det vetenskapliga sätt som valts, dvs. på vilket sätt data har samlats in för den 
studie som är tänkt att genomföras.37   

3.2 Kvalitativ/kvantitativ metod 

Den största skillnaden när det gäller val mellan kvalitativ och kvantitativ metod är hur öppen 

frågeställaren är i fråga om svaren, hur mycket utrymme det finns för egna tolkningar och 

funderingar38. 

Den kvalitativa metoden mäter data som beskriver hur olika situationer uppfattas av människor samt 

hur de förstår situationen. Här finns ofta utrymme för egna tolkningar, funderingar, öppenhet och 

frågeställaren är flexibel i sina tolkningar av svaren39. Detta leder i sin tur vanligtvis till följdfrågor 

vilket gör att svaren ofta består av egna ord, tankar och funderingar. 

Kvantitativ metod uttrycks ofta i siffror eller tal.40 Denna metod används då frågorna är strukturerad i 

förväg med givna svarsalternativ och används då man vill nå ut till många med sin undersökning 

eftersom det är lättare att hantera en större mängd siffror än ord.41  

Syftet med denna studie är att undersöka i hur stor grad konsumenter har en uppfattning om vad ett 

lokalproducerat livsmedel är. Undersökningen har gjorts med hjälp av en enkätundersökning (bilaga 1) 

där vi har utgått från den kvantitativa metoden för att få ett bredare underlag i vår undersökning. 

3.3 Deduktiv eller induktiv metod 

Deduktiv metod eller ”från teori till empiri” innebär att kunskap från tidigare teorier samlas in för att 

skaffa sig en uppfattning om verkligheten och i nästa skede leta ny data. Därefter görs en jämförelse 

mellan teori och empiri. Nackdelen med en deduktiv metod är att endast de data som upplevs relevant 

samlas in. 

Den induktiva metoden, ”från empiri till teori”, bygger på motsatt förhållande. Metoden bygger på att 

data samlas in i början av undersökningen för att sedan sammanställas. Detta ligger sedan till grund 

för skapandet av teorier.42   

                                                
37 Jacobsen D, Vad, hur och varför? (2002) Studentlitteratur ISBN 978-91-44-04096-7 sid 34 
38 Ibid. sid 135  
39 Ibid. sid 135 
40 Ibid. sid 35 
41 Ibid. sid 141 
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Vi valde en deduktiv metod vilket gjorde att vi tog del av de rapporter, artiklar och litteratur som vi 

hittade angående lokalt producerade livsmedel och sedan utgick från dem.  Eftersom tillgången på 

litteratur är begränsad har vi även tagit del av hänvisningar till litteratur från rapporter som vi ansåg 

relevanta för ämnet. Till viss del har vi även använt oss av studentlitteratur som redan var känd för oss 

samt sökning på Internet som har resulterat i träffar med användbart material. 

3.4 Primärdata eller Sekundärdata   

Primärdata är information som är hämtad direkt från olika personer, där frågeställningen är gjord till 

en viss undersökning och där informationen samlats in för första gången. Insamling av primärdata 

innebär direktkontakt med källan.43 

När det gäller användningen av sekundärdata, data som är insamlad sedan tidigare men i ett annat 

syfte. Där någon annan har bestämt ändamål, förhållanden och avgränsningar måste det finnas med att 

den insamlade datan kanske inte stämmer överens med den information som kommit fram eller ska 

användas.44 

Eftersom begreppet lokalproducerad för närvarande saknar en tydlig definition och inte finns med i 

våra svenska ordböcker upplever vi att begreppet fortfarande är något outforskat. Denna brist på 

litteratur och forskning har gjort att vi har tagit del av det som funnits tillgängligt i form av tidigare 

rapporter och studier, det vill säga sekundärdata.  

Oavsett om det är sekundär eller primärdata som används måste urvalet av källan kritiskt granskas. 

Hur trovärdiga är källorna, var kommer uppgifterna ifrån och vilka fel kan förekomma? 

Det är alltid bäst att använda sig av både primär- och sekundärdata då datan kan kontrolleras och  

ställas mot varandra för att få resultatet bekräftat.45 

3.5 Undersökning 

Efter att ha tagit del av teorier och metoder som har funnits tillgängliga sammanställdes en enkät. 

Målet var att enkäten inte skulle bestå av för många frågor och att de skulle upplevas som tydliga och 

kopplade till vår frågeställning. 

Enkäten började med tre allmänna frågor för att sedan enbart riktas mot lokalproducerade livsmedel. 

Den avslutades sedan med en öppen fråga med förhoppning om att respondenterna skulle komplettera 

och lyfta fram faktorer de ansåg viktiga och som vi eventuellt missat.  

                                                                                                                                                   
42 Jacobsen D, Vad, hur och varför? (2002) Studentlitteratur ISBN 978-91-44-04096-7sid 27 
43 Ibid. sid 152 
44 Ibid. sid 187 
45 Ibid. sid 153 
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3.6 Genomförande av undersökning  

Då enkäten var färdigställd valde vi att gå ut till vänner, arbetskamrater, släkt och andra människor 

som vi träffar i vår vardag. Ett alternativ som diskuterades var att stå utanför livsmedelsbutiker för att 

genomföra undersökningen. Då vi ansåg att vi kunde styrda svaren beroende på vilken dag och tid vi 

skulle genomföra undersökningen valde vi därför bort detta sätt.  

Målsättningen var att få ungefär lika många svar från män som kvinnor, få en någorlunda jämn 

åldersspridning och bostadsort. Under den aktuella tiden visade det sig att antalet män som vi träffade 

var betydligt mindre än antalet kvinnor där av majoriteten kvinnor.  

3.7 Urval och bortfall 

Oavsett vald undersökningsform måste ställning tas till vilka som ska ingå i undersökningen och vilka 

som ska väljas bort. 

Då vi insåg våra begränsningar när det gäller enkätundersökningar och bristen på kunskap valde vi att 

fråga dem vi kom i kontakt med. Bortfallet blev de som avböjde. Detta urval gjorde att vi mer eller 

mindre kände de som blev tillfrågade. 

3.8 Källkritik 

Eftersom forskningen är begränsad inom området lokalproducerade livsmedel har vi tagit del av den 

litteratur och forskning som finns till hands men också sådant som gränsar till ämnet. Vi har använt 

oss av källor från Internet så som hemsidor från bl.a. statliga organisationer t.ex. Livsmedelsverket, 

Naturvårdsverket, Konkurrensverket och SLU där vi utgått från att dessa är pålitliga och trovärdiga. Vi 

har även använt oss av rapporter och hemsidor från privata organisationer där pålitligheten kan 

diskuteras men eftersom de används endast i en så liten utsträckning anser vi inte att det har påverkat 

resultatet i vår undersökning. Dock bör tilläggas att hemsidor är föränderliga och därför inte bör 

användas i någon större utsträckning i en undersökning. 

De källor och rapporter vi har använt oss av anser vi tillförlitliga då författare och forskare 

förekommer i flera olika sammanhang och i olika forskningsgrupper.  
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4 Empiri 

I detta kapitel finns en beskrivning av de frågor och svar som användes vid vår empiriska 

undersökning. Alla frågor finns redovisade och den enkät som användes i undersökningen finns med 

som bilaga. 

Vår ambition med denna enkätundersökning var att vi skulle få 100 svar. Vid sammanställningen av 

enkäten visade det sig att en stor det av de svarande var kvinnor och att svarsfrekvensen endast 

uppkom till 94 stycken totalt.  

Av de svarande var 78 % kvinnor och 22 % män. Siffrorna visar att vi, på det sätt vi valde att gå ut 

med enkäten, träffade på mest kvinnor.  

Fördelningen mellan åldersgrupperna blev lite skev då 34 % av respondenterna visade sig vara i åldern 

41-50 år, 23 % 51-60 år och ingen utav respondenterna var under 20 år.  

På frågan om var respondenterna bodde uppgav 57 % i tätort och 43 % på landbygd vilket visar på att 

majoriteten bor i någon tätort. Huruvida detta har någon betydelse för resultatet är svårt att veta. 

 

När det gäller varans egenskap var den absolut viktigaste egenskapen kvalitén följt av priset och att 

den skulle vara svensk. Att varan skulle vara rättvisemärkt var det som hade minst betydelse. 
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Hela 33 % uppgav att de alltid tittar efter tillverkningsland när de köper mat. Utöver detta var det 

ytterligare 37 % som ofta tittade efter detta. I stort sett alla som deltog i undersökningen menar att de 

tittar efter tillverkningsland när de köper mat. Endast 1 % angav att de aldrig tittade efter detta. 

 

När det gäller var maten ska var producerad för att den ska upplevas som lokalproducerad svarade    

52 % inom angränsande kommuner, men även Europa var lokalproducerat för någon. Vad som 

upplevs som lokalproducerat är upp till varje individ att avgöra och detta är en av de faktorer som gör 

det svårt att definiera ordet lokalproducerat. 
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75 % av dem som svarade hade klart för sig hur långt ett livsmedel fick färdas för att de skulle uppleva 

det som lokalproducerat. Även här var det stora variationer, allt från 1 mil till 300 mil. 40 % av dem 

som angav en sträcka i mil hamnade upp till 5 mil. 83 % tyckte att livsmedlet var lokalproducerat om 

det hade färdats upp till 10 mil. 

 

97 % svarade att de handlar lokalproducerad mat allt från varje gång de handlar till någon gång i 

kvartalet. Endast 2 % svarade att de aldrig handlar lokalproducerat. 
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42 % väljer att handla lokalproducerad mat för att gynna de lokala producenterna, 23 % gör det för ett 

bättre klimat med korta transportsträckor och 16 % ansåg det viktigt att veta var maten de köper är 

producerad. Att lokalproducerade varor håller bättre kvalité tyckte ytterligare 8 % medan 6 % ansåg 

att den lokalproducerade maten smakade bättre. 5 % svarade att de sällan/aldrig handlar 

lokalproducerat.  

 

Merparten av de som handlade lokalproducerade livsmedel prioriterade att köpa grönsaker. Därefter 

kom kött, mejerier, frukt och bröd det som prioriterades minst var att köpa lokalproducerad fisk. 



 26 

 

Den egenskap som var viktigast vid köp av lokalproducerad mat var att den var färskt, följt av att 

bidrar till en levande landsbygd. Hög kvalité, miljövänligt och bra smak var också viktigt för en del, 

medan ingen upplevde det exklusivt att köpa lokalproducerat. 

 

En övervägande majoritet, hela 76 %, svarade att de vill kunna köpa sin lokalproducerade mat i 

livsmedelsbutiken. 12 % vill kunna göra det direkt hos producenten medan 8 % vill kunna göra det på 

torget. 4 % vill köpa på Bondens marknad och 1 % vill kunna köpa sin lokalproducerade mat i 

special/delikatess butik.  
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På frågan om storhelger och helgdagar gör att man handlar lokalproducerade varor svarade 68 % att 

det gör de ibland. 11 % svarade att de alltid handlade till storhelg och helgdagar medan lika många 

svarade att de inte gör det. 10 % visste inte om det brukade göra det eller inte. 

 

Hela 53 % svarade att de kommer att köpa mer lokalproducerad mat om det finns i fler 

livsmedelsbutiker. För 39 % var det viktigt att det blev billigare för att de skulle köpa mer.  

Intresset för att köpa lokalproducerad mat i form av färdiglagad mat visade sig vara 0 %.  

 

På frågan vad ett lokalproducerat livsmedel är för dig fick vi som svar bland annat lycka, närhet, 

miljövänligt, nyttigt, kortare transporter, odlat utan gifter och besprutning och god kvalité. 

Att veta var livsmedlet är producerat, att det finns information på varan var den kommer ifrån, att det 

inte är för stora företag utan lokalt förankrade och att möjligheten finns att åka ut till producent och 

handlar direkt, att djur får ett bra liv innan slakt och att jordbruket bedrivs småskaligt och miljövänligt 

var även en del av de svar vi fick. 

Någon svarade också att det än så länge är för dyrt (bilaga 2).  
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5 Analys 

I detta kapitel sammankopplas svaren från enkätundersökningen med den teoretiska referensramen. 

Analysen ligger sedan som grund till uppsatsens slutsatser. 

5.1 Bakgrundsfakta 

Vid sammanställningen av enkätundersökningen visade sig flertalet vara kvinnor. Åldersgruppen     

41-50 år var i majoritet och bodde i tätort. Vi kan inte med säkerhet avgöra om att den övervägande 

delen av kvinnor i undersökningen har någon betydelse för resultatet men efter att ha tagit del av 

forskning inom ämnet tror vi oss veta att kvinnor är mer positivt inställda till klimatpåverkan och sin 

egen insatts. Dock är det svårt att dra några slutsatser kring detta då attityder kan bero på en mängd 

olika faktorer. 

Vår förhoppning var att vi skulle få en jämn fördelning över åldersgrupperna. Detta lyckade vi inte 

med eftersom vi inte fick svar från någon under 20 år. Åldern kan ha betydelse för en individs attityd 

men vi tror inte att det är avgörande för det resultat vi kommit fram till i vår studie. 

På frågan om respondenterna bodde i tätort eller på landsbygd var resultatet någorlunda jämt. Vi tror 

dock att om vi hade delat upp dem i dessa två grupper hade vi fått olika svar då man som boende på 

landsbygden kan ha ett kortare avstånd till vissa lokalt producerade livsmedel och där de odlas, 

förädlas eller framställs. Men även här kan vi bara spekulera. 

5.2 Vad är lokalproducerade livsmedel? 

Eftersom det inte finns någon definition på begreppet lokalproducerat är det inte konstigt att nästan 

alla har sin egen uppfattning. Ofta är begreppet förknippat med upplevelser och referenser till mat som 

är odlad eller förädlad i sin närhet. Någon nämner lycka och närhet och att djur, natur och människor 

lever ett bra liv tillsammans och i harmoni. Begreppet tycks stå för något genuint och äkta, något att 

lita på och vet vad, hur och när råvaran är odlad och förädlad. Närheten till producenten och det 

småskaliga jordbruket är också ord som används. 75 % av respondenterna svarade att de hade en 

uppfattning om var en geografisk gräns finns för att de ska uppleva livsmedlet som lokalproducerat. 

När vi frågade var respondenterna ansåg att livsmedlet ska vara producerat för att det ska upplevas 

som lokalproducerat svarar 85 % att det är i deras egen eller angränsande kommun. 83 % ansåg att 

livsmedlet skulle produceras inom en radie av 10 mil (bilaga 3). Detta är ett ganska snävt område om 

vi ska se till olika livsmedlens produktion. Vid frågan på vilket lokalproducerat livsmedel 

respondenterna valde att köpa svarade 49 % grönsaker, 20 % kött och 12 % mejerier vilket innebär 

grönsaksodling, slakteri och mejeri inom 10 mils avstånd.  
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Ett annat svar om hur långt ett livsmedel får färdas för att det ska upplevas som lokalproducerat var 

från en respondent att det kan produceras inom Europas gränser det vill säga 300 mil. Kanske är det så 

vi ska tolka ordet? Tänka utan för vårt eget land och se oss som den union vi är.  

En butiksägare vi kom i kontakt med under vår undersökning menar att pga. vår globala marknad 

räknar han svenskt som lokalproducerat och att konsumenterna snart kommer att göra det med. 

Här kan vi igen utläsa att begreppet inte finns definierat och att alla inte riktigt har tänkt igenom och 

tagit ställning till det.  

På frågeställningen vad är lokalproducerat varierade svaren efter individ till individ (bilaga 2). 

 

Att avståndet har betydelse visade sig i vår undersökning. Många vill ha maten producerad nära sig 

och lättillgänglig. De tittar också ofta eller alltid efter tillverkningsland. Det visar att konsumenten vill 

ha en tydlig märkning på de livsmedlen de handlar för att kunna avgöra och ta beslut om produkten 

ger dem det mervärde som önskas. 

 

Om konsumenten vill leva efter The Hundred-Mile Diet utgår man från en radie på ca 16 svenska mil 

och endast lever på mat som odlats, slaktats och förädlats inom detta område. Denna diet är säsongs 

betonad vilket gör att medlemmarna har uttryckt att detta kan vara svårt och att utbudet många gånger 

kan bli ganska enformigt och tråkigt.46 Det kan bli ganska svårt för respondenterna i vår undersökning 

att leva efter denna diet eftersom de flesta har uppgett att de uppfattar lokalproducerade livsmedel som 

ett livsmedel producerat inom en radie av 10 mil och vissa t.o.m. 5 mil. 

Vid Bondens Marknad finns det två regler, att de gårdar som finns representerade på marknaden måste 

finnas inom en radie av 25 mil från marknaden. Den andra regeln bygger på ett samarbete och en 

direktförsäljning utan mellan händer mellan producent och konsument.47 

Avståndet är viktigt. Både för känslan för individens upplevelser kring livsmedlet som är lokalt 

producerat men även för att överbrygga kontakten mellan producenten och konsumenten med en 

närmare och naturligare kontakt dem emellan. Kunskapen om livsmedlets ursprung blir allt viktigare 

då fler och fler produkter transporteras långt. 

I CSA får konsumenten en låda hemlevererad till dörren med gårdens egna produkter odlade efter 

säsong. Här har inte konsumenter något ”eget” avstånd för att ta sig till livsmedlet utan det kommer 

hem direkt till dennes dörr.  

                                                
46 http://100milediet.org (20100406) 
47 http://www.bondensegen.com/page.php?page=koncept (20100406) 
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Denna organisation bygger mer på samarbetet mellan producent och konsument än det 

lokalproducerade livsmedlets avstånd mellan dessa.48 Detta sätt att samarbeta gör att konsumenten 

gynnar den lokala producenten som vilket 42 % har uppgivit som skäl till att de handlar 

lokalproducerade livsmedel.  

5.3 Lokalt producerade livsmedels mervärde 

Enligt Sveriges nya landsbrygdsprogram framgår att ett mervärde är den lokala småskaliga 

produktionen. Exempel på svenska mervärde är god djuromsorg, miljöhänsyn och säker mat.49 För att 

utnyttja de svenska mervärdena vill de svenska producenterna göra sina produkter unika genom att 

märka livsmedlen med sitt ursprung. Detta är även något som konsumenterna efterfrågar enligt en 

undersökning SIFO gjort på uppdrag av Livsmedelsverket.50 I vår undersökning har respondenterna 

svarat att de ofta eller alltid tittar efter tillverkningsland. Varans kvalité är också viktig, hela 43 % har 

svarat att det är den viktigaste egenskapen när de köper mat, 23 % anser att varans kvalité är viktigt 

även när de köper lokalproducerade livsmedel men lika viktigt är det att bidra till en levande 

landsbygd. Utvecklingen av mat med mervärde är en viktig del för att bidra till tillväxt och arbete och 

öka företagandet på landsbygden. Mervärdet för konsumenten är också att kunna ha tillgång till de 

lokalproducerade livsmedlen på en, för konsumenten, lättillgängligt plats så som i 

livsmedelsbutikerna. 53 % har uppgett att de kan tänka sig att köpa mer lokalproducerat om det finns i 

fler livsmedelsbutiker. 

5.4 Klimat 

När vi frågar om varför respondenterna väljer att handla lokalproducerade livsmedel svarar 42 % för 

att gynna de lokala producenterna och 23 % för ett bättre klimat med kortare transportsträckor. Här är 

det alltså viktigt för konsumenten att gynna de lokala producenterna och även kanske få en inblick i 

produktionen och förädlingen av livsmedlet. Detta i sin tur står ju även för kortare transportsträckor till 

konsumenten om nu inte råvaran måste förädlas någon annanstans. I Naturvårdsverkets Rapport 5930 

visar undersökningar på att vi Svenskar är ganska medvetna om klimatförändringen och dess påverkan 

på miljön vilket gör att vi är beredda att agera och göra insatser.51 Genom att handla av den lokala 

producenten medverkar konsumenten till att minska utsläppen och förkorta livsmedlets väg genom 

livsmedelskedjan.  

                                                
48  http://ex-epsilon.slu.se:8080/archive/00001367/01/Exjobb.pdf) 
http://www.wilson.edu/wilson/asp/content.asp?id=1273 
49 Jordbruksdepartementet, Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013, 
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/08/27/24/8814337a.pdf (20100415) 
50 Livsmedelsverket, http://www.slv.se/sv/grupp3/Nyheter-och-press/Nyheter1/Tva-av-fem-kanner-sig-lurade-
nar-de-handlar-mat/ (20100415) 
51 Naturvårdsverket, Rapport 5903, Konsumtionens klimatpåverkan 
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Blir det en tydlig märkning av tillverkningsland/ursprungsland kommer detta med all säkerhet att göra 

att konsumenten väljer att köpa det som är producerat i närområdet än något som har transporterats 

långt. Att vara med och påverka vår egen miljö genom att handla lokalproducerat är ett lätt sätt att 

bidra. 

5.5 Köpbeteende 

De personliga och psykologiska egenskaperna, vilken sociokulturell grupp och vilken ekonomisk 

standard konsumenten tillhör spelar stor roll i vilket val av varor konsumenten väljer. I vår 

undersökning tillhörde respondenterna en ganska homogen grupp där flertalet kan anses komma från 

liknande social klass, utbildningsnivå, inkomst och familjebild. Detta gör att respondenterna har 

liknande erfarenheter och tar till sig och bearbetar information i frågan om de lokalt producerat 

livsmedlen på ett homogent sätt. 

Axelsson och Agndal pekar på den medvetenhet angående vilket stimuli som behöver användas för att 

förstå vad det är som gör att konsumenten väljer den vara hon gör  och varför en attraktionskraft måste 

skapas för att göra varan attraktiv.52 Här kan vi se att producenterna och marknadsförarna har en viktig 

uppgift i arbetet att nå ut till konsumenten. I dagsläget finns det ett behov och intresse från 

konsumentens sida om de lokalproducerade livsmedlen och dess framställning, förädling och 

produktion. Det råder en växande debatt i media kring vad som är lokalt producerade livsmedel och 

hur producenterna får använda sig av detta begrepp i sin marknadsföring. Debatten handlar främst om 

när ett livsmedel får kallas lokalproducerat. Är livsmedlet lokalproducerat där det produceras, förädlas 

eller framställs eller kan råvarorna komma från en helt annan plats men ändå använda sig av begreppet 

lokalproducerat? 

Producenterna måste tydligt öka attraktionskraften på produkterna med en ökad öppenhet mot 

konsumenterna för att även stimulera de stimuli som de vill skapa kring de lokalt producerade 

livsmedlen.  

5.6 Inköpsbeslut 

När det gäller köp av mat är det många egenskaper som är viktiga. Kvalité var det som flest uppgav 

som viktigast. Kvalitén på maten är ofta något som kan ses med ögat och detta i sin tur påverkar 

individen i valet av vilket livsmedel som ska köpas. 

                                                
52 Axelsson B, Agndal H (2005) Professionell marknadsföring, sid 260 Upplevelse och emotionsladdad 
marknadsföring 
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Det visade sig i vår undersökning att nästan alla handlar lokalproducerat någon gång vilket tyder på att 

producenterna lyckats med att marknadsföra sina produkter och göra dem synliga bland alla andra 

livsmedel. Här har producenterna även lyckats med attributen på de lokalproducerade livsmedlen och 

gjort dem attraktiva för konsumenten som känner sig tillfredsställd med sitt köp och genererar ett 

värde.53 Vårt resultat bekräftas även av A. Makatouni´s undersökning som visade på att det var 

attributet miljövänlighet som tilltalade konsumenterna vid köp av miljövänliga livsmedel.54 

 

Eftersom respondenterna uppger att de kan tänka sig att handla mer lokalproducerade livsmedel i 

framtiden visar de på att de är nöjda med sina inköpsbeslut och varans prestanda. 

Flertalet förknippar lokalproducerat med grönsaker och detta stämde in på de svar vi fick i vår 

undersökning. Antalet lokalproducerade grönsaker som finns att tillgå är relativt stor vilket troligtvis 

gör att det upplevs som ett lätt livsmedel att handla lokalproducerat. Detta stämmer med Axelsson och 

Agndal´s förklaring av individens köpprocess, där de menar att processens omfattning kommer att 

avgöra hur komplext köpet är och hur konsumenten förhåller sig till vissa punkter innan ett köp 

fullbordas, men även hur nöjd hon är med sitt inköp.55 

Kotler´s modell över konsumentbeteendet visar olika stimuli från omvärlden som påverkar responsen 

hos konsumenten och att det är viktiga yttre faktorer som styr dennes val av produkter och märken. 

Omvärlden kan bestå av en omgivning som i sin tur består av bl.a. konsumentens familj, 

arbetskamrater och vänner. Då vi kan se att 87 % av respondenterna handlar lokalproducerade 

livsmedel någon gång i månaden till varje gång de handlar så drar vi den slutsatsen att omgivningen 

har en positiv inställning till lokalproducerat och att detta resulterar i att dessa produkter har ett 

positivt attribut för många konsumenter.56 

Att det skulle vara ett känt varumärke visade sig inte vara viktigt i vår undersökning. Vi tror ändå att 

varumärket för många lokala producenter är namnet på gården vilket kanske gör att det räcker med att 

det står ett gårdsnamn för att konsumenten ska uppfatta livsmedlet som lokalproducerat. 

5.7 Framtiden 

På frågan om du kommer att köpa mer lokalproducerad mat i framtiden svarade 4 % att de inte tror att 

de kommer att göra det, det innebär att 94 % antar att de kommer att köpa mer av olika anledningar 

som t.ex. om det finns i fler livsmedelsbutiker och om utbudet blir större. Priset är också en stor orsak 

till att man inte köper så mycket som man egentligen skulle vilja.  

                                                
53 Kotler P, Keller K L (2009) Marketing management 
54 Makatouni, A, What motivates consumers to buy organic food in the UK? British Food Journal, Vol 104, No 
3/4/5, 2002 
55 Axelsson B, Agndal H (2005) Professionell marknadsföring, sid 108 
56 Kotler P, Keller K L (2009) Marketing management 
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I rapporten Livsmedelsmarknaden 201557 lyfts det fram att företagen måste förstå konsumenterna 

behov och betydelsen av trygghet. Att marknadsplatserna måste utvecklas där fler valmöjligheter 

måste finnas för att tillfredsställa konsumenten. Här tas det också upp att behovet av trygghet och 

trovärdighet för konsumenten kommer att öka i takt med att utbudet ökar. Som det ser ut idag finns det 

ett stort avstånd och låg trovärdighet till livsmedelsbranschen. För att överbrygga detta avstånd och 

återfå trovärdigheten krävs det att företagen arbetar på ett samarbete mellan både producenter, 

mellanhänder, handeln och konsumenter. Allt för att få ett förtroende och en öppen dialog mellan sig. 

I SIFO’s undersökning från 201058 visar det sig att två av fem känner sig lurade när det gör sina 

varuinköp och att det främst beror på oriktig märkning och vilseledande reklam. Här skulle alltså en 

märkning av de lokalproducerade livsmedlen underlätta för konsumenten och ge riktlinjer för så väl 

producenter som handlarna i distributionen till konsumenten.  

Vid obligatoriska ursprungsmärkningar skulle informationen bli både tydligare och pålitligare. Detta 

skulle medföra att de svenska producenterna även fick hjälp med att ”lyfta fram” det svenska 

mervärdet på sina produkter även på EU-marknaden där svenska livsmedel står för säker mat, god 

djurhållning och miljöhänsyn. 

Här finns dock ett problem, det finns ingen definition av själva begreppet lokalproducerat livsmedel. 

En definition av begreppet skulle underlätta för både konsumenter, producenter men även för 

livsmedelshandlarna då det i dag inte finns några krav eller rekommendationer på märkning. 

En märkning av produkterna är då svår eftersom begreppet inte ens är definierat. 

På frågan om var du vill kunna köpa dina lokalproducerade livsmedel svarar även här majoriteten att 

de vill kunna köpa dem i livsmedelsbutikerna. 

Vad innebär framtiden för de lokala producenterna? Enligt rapporten Livsmedelmarknaden 201559  

hävdas att för att lyckas i framtiden krävs nya tankar, nya vågade beslut och att alla inblandade agerar 

annorlunda mot idag. Nyttigare och hälsosammare mat kommer även i framtiden att konsumeras. 

Vi måste alla tänka på vår framtid och framtiden innebär nya utmaningar. Idag är det viktigt för många 

att kunna gynna den lokala producenten vilket är positivt för framtiden när det gäller påverkan på vår 

miljö. I framtiden kommer även efterfrågan på lokalt producerade livsmedel att öka då mer än hälften 

av de svarande i undersökningen uppgav att de kommer att köpa mer lokalproducerad mat om den 

finns tillgänglig i fler livsmedelsbutiker.  
                                                
57 http://www.notkottsp 
http://www.movementconsulting.se/medarbetare.asproducenter.se/livsmarknaden_2005.pdf 
58 Livsmedelsverket, http://www.slv.se/sv/grupp3/Nyheter-och-press/Nyheter1/Tva-av-fem-kanner-sig-lurade-
nar-de-handlar-mat/ (20100415) 
 
59 http://www.notkottsp 
http://www.movementconsulting.se/medarbetare.asproducenter.se/livsmarknaden_2005.pdf 
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Men tillgången kan bli ett problem då de små lokala producenterna har svårt att garantera leverans till 

butikerna och att förutse efterfrågan. Många tycker även att de lokalproducerade livsmedlen behöver 

bli billigare för att konsumenterna ska kunna ha råd att köpa mer. Om producenterna kan producera 

mer kan det göra att priserna sänks, produktionsprognoserna blir säkrare, vilket kan leda till att 

försäljningen ökar. 
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6 Slutsats  

I detta avslutande kapitel kommer resultatet av den empiriska undersökningen och analysen 

att vävas samman till en slutsats. Viss kritik kommer att riktas på vårt eget arbete och vad 

som eventuellt kunde ha gjorts på annat sätt. Slutligen har vi förslag på frågor till vidare 

studier. 

6.1 Sammanfattande slutsatser. 

Den frågeställning vi valde att jobba med i detta arbete var Vad är lokalproducerat livsmedel för dig? 

Att denna frågeställning skulle ge oss alla dessa tolkningar hade vi inte riktigt förväntat oss då vi 

startade upp detta arbete. Intressant att se var att så många kunde ange ett avstånd för när det upplevde 

att ett livsmedel var lokalproducerat. 

 

Avståndet mellan produktion och konsumtion, som tidigare var mycket kortare, tillsammans med den 

möjligheten vi har idag att i stort sett ha tillgång till alla livsmedel året runt gör att vi måste vara 

medvetna om att det vi väljer att äta påverkar dem som producerar. Detta innebär att varje gång 

konsumenten väljer ett livsmedel väljer den bort ett annat. 

 

För att överbrygga avståndet mellan producenter och konsumenter visade det sig i vår undersökning 

att flertalet av respondenterna vill kunna handla de lokalproducerade livsmedlen i ”sin” 

livsmedelbutik. Hela 42 % svarade i enkäten att de väljer lokalproducerat för att gynna de lokala 

producenterna vilket vi tolkar som om att vi alla vill ha kvar mångfalden i samhället och där med 

möjligheten att handla lokalproducerat.  

 

Som vi tidigare nämnt är skillnaden mellan resultatet i vår undersökning och tidigare undersökningar 

och rapporter gjorda i liknande ämnen inte så stora. Genom att ta del av dessa tycker vi att vi fått 

bekräftelse på vad konsumenten verkligen upplever som lokalproducerade livsmedel. Vi hoppas att 

vårt arbete kan vara till nytta för konsumenter och producenter och bidra med en ökad förståelse för 

varandra. Producenterna bör bli medvetna om när, var och hur deras produkter bör marknadsföras och 

finnas tillgängliga. Då det enligt vår rapport är i ”den egna” livsmedelsbutiken konsumenten vill ha 

möjligheten att handla lokalproducerade livsmedel kan det vara så att även kontakten mellan den 

lokala producenten och butiksägaren behöver ses över.  
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Vi har kommit fram till tre ord, närhet, märkning och mervärde, som en sammanfattning av vår 

undersökning:  

• Närhet 

Detta innebär två olika saker utifrån vår tolkning av svaren. Dels vill konsumenterna ha de 

lokalproducerade livsmedlen nära sig samtidigt som avståndet innebär den sträcka som livsmedlet har 

transporterats för att konsumenterna ska uppleva det som lokalproducerat. Då hela 53 % svarade att de 

skulle handla mer om de lokalproducerade livsmedlen fanns närmare och många skulle handla mer om 

det blev billigare innebär detta att producenten måste få en bättre kontakt med butiksägarna för att där 

få mer plats för sina produkter. Lyckas producenterna med detta leder förhoppningsvis det till mer 

försäljning som i sin tur leder till att denne kan satsa mer på sin produktion vilket kan innebära lägre 

priser för konsumenten. Med andra ord en positiv utveckling för både konsumenter och producenter. 

• Märkning  

En tydlig märkning av livsmedel är något som konsumenterna efterfrågar oavsett om det är märkning 

om ursprungsland eller om det är frågan om lokalt producerade livsmedel. Respondenterna vill med 

andra ord veta var livsmedlen kommer ifrån. Från olika forskningsrapporter vi tagit del av visar många 

på den stora oron konsumenterna känner för maten, dess framställning, förädling och säkerhet. Även 

på misstron mot producenterna och hur de hanterar sina livsmedel. Här måste samarbete och förståelse 

mellan konsumenter och producenter skapas. 

• Mervärde  

Mervärde innebär det ”lilla extra” som för varje enskild individ kan vara det avgörande till varför ett 

livsmedel väljs, detta är för olika konsumenten olika attribut. 

Då respondenterna med egna ord fick beskriva vad ett lokalproducerat livsmedel innebär för dem var 

det många olika mervärden som beskrevs. Överlag var det positiva egenskaper så som lycka, närhet, 

god kvalité och kortare transporter. Vår tolkning av detta är att flertalet upplever lokalproducerad mat 

som något positivt, något som är bra och nyttigt för oss. 

6.2 Kritik på vårt eget arbete.  

En kvantitativ metod valdes för att få ett brett underlag till vår undersökning. Vi valde därmed att göra 

en enkätundersökning som ligger till grund för den empiriska delen. För att få en realistisk bild ställs 

det krav på enkäten och på hur frågorna är utformade. 

Då vår erfarenhet av utformning av enkäter är begränsad kan vår brist av denna kunskap ha påverkat 

det sätt som frågorna var utställda. En del av de frågor vi hade skulle, när vi såg hur respondenterna 

tolkat dem, ha varit utformade på ett annat tydligare sätt. Definitionen av ord tolkas olika från person 

till person och även beroende på i vilket situation och sammanhang ordet används. Med mer kunskap 

hade vi, med all säkerhet, valt ett annat ordval i vissa frågeställningar i vår enkät vilket då troligtvis 

hade minskat otydligheten och risken med tolkningar i samband med svaren av enkäten. Denna 

otydlighet och tolkning gjorde att då vi hade för avsikt att bara få ett svar på vissa frågor, men där 
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respondenterna har markerat flera svar, valde att ta med alla svaren. Detta har i sin tur medfört att vi i 

vissa fall har fler svar än respondenter. Vissa frågor fick vi på några ställen inget svar på och om detta 

beror på ett misstag eller ett medvetet val från respondenten har vi ingen kännedom om. 

Eftersom vi i undersökningen har använt oss av en deduktiv metod dvs. gått ”från teori till empiri” 

samlades kunskap och fakta in innan vår enkät formulerades. Detta gjorde att vi valde ut de faktorer 

som vi trodde att konsumenterna uppfattade som lokalproducerade livsmedel och på detta sätt styrt 

många av frågorna mot dessa faktorer. 

När det gäller svaren upplever vi att flertalet av respondenterna som tog sig tid att fylla i enkäten 

svarade ärligt då det visade sig att de flesta har en åsikt i den här frågan. 

När det gäller problemformuleringen, Vad är ett lokalproducerat livsmedel, kan det vara en svårighet 

med definitionen då den är olika från människa till människa. Vi kan konstatera att vi inte helt lyckats 

svara på vår problemformulering, vilket vi i inledningen av vårt arbete inte heller trodde, då vi vet att 

attityder och uppfattningar är mycket individuella. I vår enkätundersökning ställde vi frågan, vad är ett 

lokalproducerat livsmedel för dig, och en sammanställning av svaren finns med som bilaga (bilaga 2). 

6.3 Förslag till vidare studier 

Vår förhoppning är att vi med vårt arbete kan tillföra ytterligare definitioner av vad ett lokalproducerat 

livsmedel egentligen är och därmed ett bidrag till en eventuell officiell definition av begreppet. Vidare 

har det inte funnits mycket forskning och undersökningar angående lokalt producerade livsmedel 

vilket har gjort att mycket av vårt arbete är baserat på den litteratur vi funnit och resultaten från vår 

empiriska undersökning. Här har vi tagit upp några frågor som kan vara intressant att studera 

ytterligare. 

• Går det att bestämma när ett livsmedel är lokalproducerat? Vad skulle livsmedlet i så fall kallas 

utanför denna gräns? 

• Finns det något behov av en definition?   

• Hur medvetna är producenterna om hur konsumenterna ser på deras produkter? Är producenterna 

medvetna om att konsumenterna lägger så stor vikt vid avståndet i sin bedömning om vad som är 

lokalproducerat?  
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Bilagor. 

Bilaga 1. 

Hej. 

Vi är två studenter vid Campus Lidköping som gärna skulle vilja ha din åsikt som underlag till vårt 
examensarbete i företagsekonomi. Studien handlar om lokalproducerade livsmedel och vad som ligger 
bakom konsumenternas val. Vi har sammanställt 15 frågor som vi vore glada om du vill besvara. 

Åsa och Carina, Campus Lidköping 

1. Är du:   
Man Kvinna 

 
2. Din Ålder är:  

Under 20 år 20-30 år 31-40 år 
41-50 år 51-60 år Över 60 år 

 
3. Bor du:  

I tätorten På landsbygden 
 
4. Vilken egenskap är viktigast då du köper mat? 

Varans kvalité Att varan är ekologisk/kravmärkt  Varans utseende
  

Pris Att varan är lokalproducerad Känt varumärke
  

Svensk vara Att varan är rättvisemärkt 
 

5. Tittar du efter tillverkningsland när du köper mat? 
Alltid Ofta Ganska ofta 
Sällan Aldrig 

 
6. Var anser du att lokalproducerad mat är producerad?  

I min kommun I angränsade kommuner  Västra Götaland   
Sverige Norden   Europa 

 
7. Kan du bestämma hur långt ett livsmedel får färdas för att du ska uppleva det som 

lokalproducerat?  
Ja, ca …………….mil Nej 

 
8. Hur ofta handlar du lokalproducerade mat? 

Varje gång jag handlar Någon gång i veckan Någon gång i månaden
  

Någon gång per kvartal  Aldrig 
 
9. Varför väljer du att handla lokalproducerat mat? 

För ett bättre klimat med korta transportsträckor  
För att gynna lokala producenter 
Vill veta var maten jag köper är producerad 
Lokalproducerade varor håller bättre kvalité 
Lokalproducerade varor smakar bättre 
Väljer sällan/aldrig lokalproducerat 
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10. Vilket lokalproducerat livsmedel prioriterar du att köpa? 
Grönsaker Frukt Kött 
Fisk Bröd Mejerier 

 
11. Vilka egenskaper är viktigast vid köp av lokalproducerad mat? 

Bra smak Färskt  Bidrar till levande landsbygd 
Hög kvalité Nyttigt Småskaligt producerad 
Miljövänligt Exklusivt 

 
12. Var vill du köpa din lokalproducerade mat? 

Livsmedelsbutiken Producenten Torget 
Special/delikatess butik Bondens marknad 

 
13. Brukar du köpa lokalproducerade varor i samband med storhelger och helgdagar? 

Ja alltid Ja ibland 
Nej  Vet ej 

 
14. Kommer du köpa mer lokalproducerade mat i framtiden? 

Ja, om det blir billigare   
Ja, om det finns i fler livsmedelsbutiker 
Ja, om det finns att köpa som färdiglagad mat 
Nej, det tror jag inte. 
Nej, kommer förmodligen att köpa mindre än idag 
Annan anledning…………………………………………………………………….. 

  
15. Vad är ett lokalproducerat livsmedel för dig? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Ett stort Tack för din medverkan!! 
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Bilaga 2. 

Fråga 15. Vad är ett lokalproducerat livsmedel för dig? 

• En vara som produceras så nära butiken som möjligt och som i regel produceras på ett 
ekologiskt sätt. 

• Där råvaran kommer från bygden. 
• Det som tillverkas och produceras i närområdet. 
• Producerat nära för att få korta transporter och färska varor. 
• Närmast möjliga alternativ. 
• Miljövänligt framtagna livsmedel inom tio mils avstånd. 
• Kött och grönsaker av god och näringsriktig och (förhoppningsvis miljöriktig) kvalité. 
• Att djur får ett bra liv innan slakt och att jordbruket bedrivs småskaligt och miljövänligt. 
• Att åka ut till producenten inom ett par mils avstånd och handla direkt på plats. 
• Än så länge för dyrt. 
• Producerat från grunden i närområdet. 
• Produkt som minimerar transport mellan konsument och producent.  
• Kött från bönder i trakten. 
• Potäter. 
• Gott och näringsrika grönsaker. 
• Lycka. 
• Grönsaker, kött, frukt 
• Ett livsmedel som produceras inom en radie om två till tre mil. 
• Ägg tänker jag på i första hand. 
• Att det är producerat eller odlat i kommunen eller kommunerna runt om gärna förpackat i 

närheten också. 
• Att åka ut till producenten inom ett par mils avstånd och handla direkt på plats. 
• Vet ej 
• Ett livsmedel som är producerat inom Skaraborg gärna ekologiskt och bidra till en levande 

landsbygd. 
• Spelt vetemjöl från Humlebäck, löjrom från Spiken. 
• Ett livsmedel som är producerat i och runt min kommun Lidköping (den kommun jag är 

bosatt i). 
• Att det är producerat inom närområdet och kvalité. 
• Odlat och producerat i mitt närområde. 
• Som producerats inom en radie av ca 10 mil och som är ekologiskt i största mån. Ej stora 

företag som finns över hela landet utan lokalt förankrade. 
• Livsmedel som är producerat i närheten av bostaden. 
• Tomat, gurka. 
• Producerat i grann kommuner och tydlig märkning vart det kommer ifrån. 
• Det är producerat i närheten och har ej transporterats så långt. 
• Livsmedel som är odlat nära Lidköping, frukt, grönsaker, honung. Kött från djur som 

sluppit en lång transport till slakteriet. 
• Ett aktivt val för hållbar utveckling. 
• Svenskt, hög kvalité, prisvärd. Tyvärr får bonden betala priset. Jag själv är lantbrukar 

hustru. 
• En vara; kött, fisk, grönsak som har vuxit upp i Skaraborg eller är producerat i liten skala 

nära mig. 
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• Livsmedel som produceras inom några mils omkrets från hemorten och förhoppningsvis 
blir färskare men kanske inte billigare. 

• Bra för miljön, kvalité. 
• Mat som är framställd i mindre skala där färskhet och smak är viktig. 
• Närproducerat dvs. framställt eller odlat i närheten. Ger också en känsla av miljötänk - 

kortare transporter mm. 
• Att det är producerat nära där jag bor, fördel om det finns info på varan varifrån den 

kommer. 
• En vara som jag vet var den kommer ifrån. 
• Ett livsmedel som är producerat nära och som man då tror är färskare och bättre kvalité. 

Tyvärr ofta dyrare än andra livsmedel. 
• Det som finns i närheten i frukt, grönsaker, kött osv. alla varor. 
• Exempelvis fisk från Spiken, grönsaker från Närebo, ost/mjölk från Falköping. 
• Som är producerat nära mig – tänker främst på frukt och grönsaker. 
• Nära odlat t.ex. grönsaker, tomat… en färskare vara. God kvalité. Bra för miljö 

(transport). 
• Ett livsmedel producerat i min hembygd av en lokal odlare/producent med kort transport 

sträcka till butiken. 
• Mat producerad – odlad inom närområdet, där jag känner till producenten. 
• Miljövänligt och utan tillsatser. 
• Något som är producerat nära mig av ett mindre företag. 
• Lokalproducerat livsmedel är att det är någon lokalproducent som har som levebröd att 

producera ”rena” livsmedel (utan så mycket kemiska tillsatser som i en fabrik, e- nr mm).  
•  Man VET var varan kommer ifrån. Miljövänligt inga långa transporter. 
• Att närheten av det livsmedel man köper är/gynnar miljön, kvalité och att det skapar en 

levande landsbygd. 
• Producerat i min kommun eller angränsande och är helst krav odlat. 
• Producerat så nära butiken som möjligt. 
• Varor som är producerad i min närhet. 
• Ett livsmedel som är producerat i kommunen och håller en god kvalité. 
• Potatis. 
• Något från bönder i närheten. 
• Ca tjugo mils radie. 
• Mat som är odlat nära, utan gifter och besprutning. 
• Grönsaker, frukt, potatis. 
• Nära, miljövänligt, nyttigare. 
• Närheten till kunden, korta transportsträckor, levande landsbygd, småskalighet, fräschare 

livsmedel. 
• Kommer från någon närliggande bonde/mejerier/grönsaksodlare t.ex. Kinnekulle tomater, 

Fröslund (ägg, potatis), kött (Axvall). 
• Ett färskt livsmedel med god kvalité. Att man vet var livsmedlet är producerat. Att man 

gynnar lokala producenter. 
• Potatis, frukt, grönsaker och annat vad man hittar. 
• Småskalig produktion, färre bekämpningsmedel och gifter, korta transporter. 
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Bilaga 3. 
 
Fråga 7. Kan du bestämma hur långt ett livsmedel får färdas (i mil) för att du ska uppleva det 
som lokalproducerat? 
  
 
Antal mil Antal respondenter                Antal procent 
1 mil                               3 st.                                    4 % 
2 mil                               3 st.                                    4 % 
2-3 mil                               2 st.                                    3 % 
3 mil                               2 st.                                    3 % 
3-5 mil                               1 st.                                    1 % 
5 mil                             17 st.                                  25 %   
6 mil                               3 st.                                    4 % 
7 mil                               2 st.                                    3 % 
5-7 mil                               1 st.                                    1 % 
5-10 mil                               1 st.                                    1 % 
8 mil                               2 st.                                    3 %  
8-10 mil                               1 st.                                    1 % 
10-15 mil                               2 st.                                    3 % 
10 mil                             21 st.                                  30 % 
15 mil                               2 st.               3 %  
20 mil                               3 st.                                    4 % 
30 mil                               1 st.                                    1 %  
30-40 mil                               1 st.                                    1 % 
300 mil                               1 st.                                    1 % 
                              69st.                                          

 

 


